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Przysłowia są mądrością narodu. To popularne w Polsce po-
wiedzenie oznacza, że odzwierciedlają one sposób myślenia 
i zachowania danego społeczeństwa. Zatem ich rolą jest kształ-
towanie ludzkich postaw, przestrzeganie przed niewłaściwym 
zachowaniem i wskazywanie na godne naśladowania. Istnieje 
wiele definicji tego pojęcia1. Najszerszą z nich sformułował 
Julian Krzyżanowski. Według niego jest to twór literacko
językowy, który ma pewne, sobie tylko właściwe cechy for-
malne, znaczeniowe i funkcyjne. Formalnie przysłowie jest 
zwykle samodzielnym zdaniem, nieraz rymowanym, zawiera-
jącym jakiś obraz słowny (a więc porównanie, przenośnię lub 
zamiennie). Wskutek tego ma ono zawsze znaczenie podwój-
ne: dosłowne oraz przenośne, niekiedy zwane alegorycznym, 
powszechnie jednak rozumiane. Dzięki temu może pełnić 
rozmaite funkcje – można stosować je w różnych sytuacjach 
życiowych2.

W niniejszym tekście podjęto próbę omówienia i zanalizo-
wania znaczenia przysłów, w treści których zawarte są odnie-
sienia do konopi lub lnu. Nie analizowano charakterystycz-
nych dla paremii struktur językowych, budowy czy środków 
stylistycznych, skupiono się na poszukiwaniach prawidłowo-
ści, zauważalnych przy stosowaniu odwołań do wspomnia-
nych roślin i ich znaczenia symbolicznego. Podstawę mate-
riałową stanowiła publikacja Nowa księga przysłów i wyrażeń 
przysłowiowych polskich, przygotowana pod redakcją Juliana 
Krzyżanowskiego (NKPP)3, którą uzupełniono o przysłowia 
zaczerpnięte z innych publikacji, dotyczących terenów pań-
stwa polskiego, także z włączeniem terenów wschodnich, 
obecnie stanowiących terytorium Ukrainy i Białorusi. Zapre-
zentowano takie, w których treści występuje bezpośrednie od-
wołanie do konopi lub lnu, także części roślin wyróżnianych 
pod względem fizycznym, owoców, produktów uzyskiwanych 
w kolejnych procesach tradycyjnej obróbki oraz narzędzi przy 
niej używanych. Zamieszczono również przykłady przysłów 
zawierających odniesienie do czynności wykonywanych pod-
czas obróbki tych roślin, mimo iż odwołują się one do prac 
wykonywanych nie tylko przy nich, ale i innych surowcach, 
np. wełnie. Jednak powszechność upraw konopi i lnu, ich zna-
jomość wraz z całym procesem obróbki oraz duża ilość odwo-
łań czynności technologicznych z nią związanych (np. tarcie, 
czesanie, przędzenie, wicie, snucie itd.) pozwalają na przyjęcie 
założenia, iż w większości odnoszą się one do konopi i lnu. 

Uprawa i obróbka w przysłowiach

Należy zauważyć, że wyrażenia zawarte w paremiach do-
tyczą właściwie całości zagadnień związanych z uprawą i ob-

róbką tych roślin, co stanowi swoisty zapis przebiegu tych 
czynności (wszystkie przysłowia zawierające ww. zacytowano 
w dalszej części niniejszego tekstu). Są to:

 – nazwy rośliny i jej części: konopie (konop), len, promie-
niec [włókno], włókno;

 – nazwy miejsc związanych z uprawą i obróbką: konopi-
sko, moczydło, dołek;

 – nazwy kolejnych przetworzeń roślin w procesie obróbki 
i produkcji: paździor, pakuły, przędza, przędziwo, kądziel, nić, 
płótno, koszula, zgrzebna koszula, zgrzeblina, obrus;

 – narzędzia służące do obróbki konopi i lnu: cierlica, przę-
ślica, wrzeciono, kołowrotek, motowidło, warsztat [tkacki], 
osnowa, wątek;

 – określenia osób zajmujących się procesem obróbki: prząd-
ka, motacz, tkacz;

 – nazwy czynności związanych z obróbką: prząść, tkać (na-
tkać).

Znaczenie przysłów – grupy 

Pojawiające się w przysłowiach nazwy „len” czy „konopie” 
określają wiele cech i znaczeń. Udało się wśród nich wyróżnić 
cztery grupy: 

1. zawierająca charakterystykę człowieka, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i charakterologicznym;

2. odzwierciedlająca stosunki społeczne w tradycyjnym 
społeczeństwie;

3. przekazująca wartości dydaktyczne i wiedzę o świecie;
4. zawierająca przepowiednie określające urodzaj na len 

i konopie z pogodą konkretnego dnia w kalendarzu dorocz-
nym, a także będące swoistym przypomnieniem konieczności 
wykonania jakichś czynności związanych z uprawą i obróbką 
tych roślin.

Grupa 1: o ludziach

Odnotowano kilkanaście przysłów, w których odwołanie 
do cech fizycznych konopi i lnu jest jednocześnie określeniem 
cech fizycznych człowieka:

 – kolor włosów: biały, jasny, odnoszący się do barwy wło-
sów: Włosy jak len. Włosy na nich krótkie, jak len białe. Z wło-
sami jasnymi jak len (NKPP/III, 726: 20); lniane włosy [płowe, 
siwe] – Kaszuby (Sych Słow4, 353), głowa jak len [o siwych 
włosach] – Kartuskie (SychSłow 353);

 – cechy fizyczne włosów: sztywne, splątane: Włosy jak pa-
kuły (NKPP/III, 726: 21);

Jolanta Dragan

Konopie i len w przysłowiach polskich
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 – tempo wzrostu: Dziewki jak konopie prędko rostą 
(NKPP/I, 540: 41). Rosną jak konopie (NKPP/III, 70);

 – wygląd zewnętrzny: chudość – Cienki jak konop. Szczup-
ły jak konop. (NKPP/I, 317); brzydota – Choć w konopiach po-
stawić [tzn. brzydki, podobny do stracha na wróble – przypis 
J. Krzyżanowskiego] (NKPP/II,115: 1)].

Istnieją przysłowia, w których określano w ten sposób cechy 
charakterologiczne człowieka:

 – zwinność, ruchliwość: Kręci się jak wrzeciono. Obraca 
się jak wrzecionecko. Kręci się jak wrzeciono przy kądzie-
li. Ferta sie jak wrzeciono. Goni jak wrzeciono (NKPP/II, 
204: 45);

 – niezgrabność: Polityka z łyka, a obyczaj z konopi. Polity-
ka z łyka, a łyko z konopi [tzn. coś niezgrabnego, do niczego – 
przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 1001: 1)];

 – gadatliwość: Na kołowrotku trzepiesz, bratku. Trzepie 
jak na kołowrotku. Terkotali niczym rozpędzone kołowrotki 
(NKPP/II,107);

 – charakter śmiechu: Śmieje się jak diabeł w konopiach 
[niesamowity śmiech, przerażający (NKPP/I, 431)];

 – niestosowność zachowania: Wyrwał się jak filip z konopi 
[przysłowie błędnie objaśniane, jako aluzja do imienia; wywo-
dzi się z Białorusi, gdzie filip znaczy zając – przypis J. Krzy-
żanowskiego (NKPP/I, 566: 4)]; udaje pijanego: Ten je upiti 
lnianim olejom – Kępa Pucka (SychSłow, 353);

 – pretensjonalność: Jegomość z morskiej piany, a cybuszek 
konopiany [tzn. elegant, pretensjonalnie, a tanio ubrany. Zwrot 
powstał w XIX wieku w związku z wyrobami galanteryjny-
mi z tzw. morskiej pianki czyli krzemianu lekkiego – przypis 
J. Krzyżanowskiego (NKPP/I, 554)];

 – łotrostwo: Nic mu nie można zarzucić, oprócz konopnej 
pętlicy na szubienicy [o łotrze, rzezimieszku – przypis J. Krzy-
żanowskiego (NKPP/III, 831)].

Snopki lnu przed rozstawianiem do suszenia,  
Park Etnograficzny MKL w Kolbuszowej, 2006 r., 

fot. J. Mazurkiewicz, Archiwum MKL w Kolbuszowej

Zwraca uwagę zaskakująco pejoratywny wydźwięk cytowa-
nych przysłów, wśród których tylko porównanie: kręci się jak 
wrzeciono, wydaje się mieć znaczenie pozytywne. Może ono 
oznaczać pracowitość, sprawność w wykonywaniu rozmaitych 
czynności, aczkolwiek możliwy jest także pejoratywny jego 
odbiór. Istnieje opowieść, że to „[...] czarownica kręci wrze-
cionem, aby niewierny mąż tak samo się kręcił i spokoju nie 

miał”5. Ponadto ruch wirowy ma jednoznaczne odwołania do 
kręcącego się wiatru, wirów powietrznych, w których według 
ludowych wierzeń kręci się diabeł6 Przy tym określenie śmieje 
się jak diabeł w konopiach, nabiera dodatkowo negatywnego 
znaczenia. 

Tarcie lnu na międlicy, Park Etnograficzny  
MKL w Kolbuszowej, 2007 r., fot. W. Dragan, 

Archiwum MKL w Kolbuszowej

Istnieje grupa przysłów, w których łatwo odnaleźć stereoty-
powe7 określenia cech kobiety:

 – plotkarstwo: Baby sobie troje niewidy pod kądzielą bają 
(NKPP/II, 621). Plecie jak baba pod kądzielą (NKPP/II, 952). 
Przyszła do nas z kądzielą [tzn. na ploteczki – przypis J. Krzy-
żanowski (NKPP/II, 52: 3)];

 – gadatliwość: Miele językiem jak na kołowrotku. Miele ję-
zykiem jak baba kołowrotkiem. Języki szły w ruch niby koło-
wrotki. Kręci językiem jak kołowrotek (NKPP/I, 870‒871: 63);

 – konieczność nauki: Pierwszy raz gdy prządka przędzie, 
naprzędzie psu na portki – Pracze8;

 – lenistwo: Niech pies przędzie, a koszula będzie (NKPP/
II, 1099: 7);

 – pracowitość: Równa przędza: jedna nitka jak włos, druga 
jak kłos [tzn. pracowita prządka przędzie dobrze i równo, nić 
jest gładka, leniwa – niedbale i nić nie jest gładka, a jak kłos 
(NKPP/II,1111: 5)]. Dobrej prządce nie braknie koszuli. Pilnej 
prządce koszuli nie braknie (NKPP/II, 1099: 1). Zła to gospo-
dyni, która lnu z wody nie wyczyni (NKPP/I, 713: 27). Która 
źle przędzie, męża mieć nie będzie. (NKPP/II, 1099: 5).

Według zacytowanych przysłów, gadatliwość, upodobanie 
do plotkowania – to jedne z głównych cech, które potocznie, 
stereotypowo charakteryzują kobiety. Podkreślona jest nie-
wieścia pracowitość i pilność, aczkolwiek te określenia wy-
raźnie nie dotyczą wszystkich kobiet. Są też i leniwe, które 
nie umiejąc pracować przy lnie, nie mają stosownych ubrań, 
nie mogą skompletować ślubnego wiana9 i w związku z tym 
nie mogą liczyć na zamążpójście. Jest tu także wyraźne nawią-
zanie do umiejętności przędzenia lnu jako czynności będącej 
manifestacją, czy panna jest już gotowa do zamążpójścia i pro-
wadzenia własnego gospodarstwa10.

Ciekawe jest przysłowie o psie, który przędzie a koszula bę-
dzie. Wydaje się, że ten absurdalny obraz przędącego psa jest 
pogardliwym określeniem lenistwa kobiety, która nie przędzie 
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lub tak nieumiejętnie, że nawet pies, gdyby się wziął do tej 
pracy, zapewne skuteczniej by ją wykonał. Pies w tym zesta-
wieniu wywołuje skojarzenia negatywne, pogardliwe, mimo 
ogólnie pozytywnych konotacji11. 

Grupa 2: o stosunkach społecznych

Druga grupa przysłów zawiera zbiór, będący odzwierciedle-
niem stosunków społecznych obowiązujących w tradycyjnym 
społeczeństwie. Interesujące są przysłowia, w których zawarto 
obowiązujący model: ścisły, jasny podział na prace, które win-
ny wykonywać kobiety, a które mężczyźni: 

Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał, 
kto tam był szlachcic wtenczas i kto komu chłopał?
Gdy, prawi, Jadam rąbał drwa,
A Jewa zaś kądziel przędła,
I gdzież tam byli szlachcicy,
Gdyż obadwa robotnicy? (NKPP/I, 5: 9).
Koń chłopu, kądziel babie, łąka bydłu a chrap żabie (NKPP/

II, 127). Chłop do cepów, baba do kądzieli (NKPP/I, 260: 1). 
Niewieścia rzecz kądziel. Niewiasty kądziele patrzyć mają. 
Niewiasty się do kądziele urodziły. Kobiet rzecz kądziel i wrze-
ciono (NKPP/II, 52: 2).

Z podziałem prac według płci ściśle związany jest pokazany 
w przysłowiach patriarchalny model rodziny: Złe gospodar-
stwo, gdzie kądziel przewodzi nad mieczem (NKPP/II, 52: 4). 
Nie ma konopi, będzie konopisko, nie ma męża, to będzie na-
zwisko [tzn. nie będzie nic z tego, jeśli żona rządzi mężem – 
przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 432)]. Nie przystoi mę-
żowi kądziel a białogłowie miecz (NKPP/II, 52: 1). Krewny po 
ojcu, jako mówią, po mieczu, krewny po matce, po wrzecionie. 
Krewny po mieczu i po kądzieli (NKPP/II, 449: 13).

Jest tu wyraźnie widoczny, stereotypowy podział na świat 
męski i żeński związany z podziałem prac, które „przystoją” 
kobiecie i mężczyźnie: baba do lnu, ale już chłop do konia, ce-
pów, rąbania drewna. Można uznać to za stereotyp powinności 
żeńskich i męskich, odwołujących się do symbolu lnu (kądzie-
li) oznaczający powinności kobiece, a konia czy miecza – mę-
skich. W jednym z przysłów zawarto biblijne odwołanie do 
pierwszych rodziców, którzy wykonywali różne prace. Było 
to uzasadnieniem wyraźnego podziału na świat męski i żeński 
oraz „pierwszym” podziałem prac. To odwołanie do mitycz-
nego początku świata i jego pierwotnego uporządkowania ma 
charakter sankcjonujący powszechnie przyjęty model rodziny, 
gdzie postacią główną, głową, jest mężczyzna. Skojarzenie ko-
biety z lnem nabiera wręcz charakteru symbolu: Złe gospodar-
stwo, gdzie kądziel przewodzi nad mieczem.

Naturalną konsekwencją zaprezentowanego modelu rodziny 
jest negatywne postrzeganie jakichkolwiek odstępstw od nie-
go. Przewodzenie w rodzinie kobiety było bardzo źle widzia-
ne, w przysłowiu określano, że to „nie przystoi”, oczekiwano 
złego prowadzenia gospodarstwa. 

Warto także dostrzec sposób wyrażania stopni pokrewień-
stwa oraz swojego rodowodu. Bycie krewnym po mieczu ozna-
czało pokrewieństwo ze strony mężczyzny (ojca), natomiast 
po kądzieli lub wrzecionie – kobiety (matki). 

Odnotowano interesujące przysłowia, w których treścią są 
odwołania do konopi i lnu, a zawierają obraz podziałów spo-

łecznych na rozmaite stany, a także stereotyp uporządkowania 
świata. Taki uporządkowany model społeczeństwa został za-
warty w przysłowiach: 

Nigdy w Polsce nie zabraknie żelaza do broni
rycerstwa do koni,
żyta, lnu i pszenicy
i pełnej wina piwnicy (NKPP/II, 1005). 
W naszej koronie jest z łaski bożej: żyto do chleba, len do 

płótna, owce do sukna, stada do koni, kruszce do broni (NKPP/
II, 144: 2).

Wnidzieszli tu głupi chłopie
pewnieć oganiać konopie.
Kto się o ty drzwi pokusi,
targać szyją powróz musi [O przestępcach wieszanych za-

zwyczaj na drogach rozstajnych lub na granicach pól – przypis 
J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 689: 2)]. Do tego podziału na-
wiązują też przysłowia: Na szlachcica żelazo, na chłopa ko-
nopie (NKPP/III, 404). Pochodzi z chłopski kóńdziele (NKPP/
II, 974).

Przędzenie nici lnianych na przęślicy z krężlem  
i wrzecionem,  Park Etnograficzny MKL w Kolbuszowej, 

2011 r., fot. J. Mazurkiewicz, Archiwum MKL 
w Kolbuszowej

Zwraca tu uwagę precyzyjny podział na dwa stany społecz-
ne: szlachtę, której symbolem jest żelazo (odwołanie do krusz-
cu i do miecza jako atrybutu rycerza) oraz na chłopów, których 
symbolizują kądziel i konopie. W jednym z przysłów można 
odnaleźć nawiązanie do kary śmierci, wymierzanej w dawnej 
Polsce w sposób zróżnicowany: szlachcicom ścinano głowy 
lub ponosili oni śmierć w walce na miecze czy szable, nato-
miast chłopów skazywano na śmierć przez powieszenie. Taka 
utrata życia uważana była za hańbę dla szlachcica, z kolei 
śmierć chłopa „od miecza” była uważana za zaszczyt, bo mo-
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gło to nastąpić tylko w bitwie, a taka śmierć powszechnie była 
uważana za honorową.

Bardzo interesujące są przysłowia porządkujące świat, 
w którym ludzie i świat przyrody mają swoje miejsce, przewi-
dziane i wyznaczone przez Boga. Ma to ścisły związek z rozu-
mieniem świata jako rodzaju mechanizmu, w którym wszystko 
jest bardzo precyzyjnie poukładane, gdzie jasno wiadomo co 
do czego służy, kiedy należy wykonać określone czynności12. 
Uporządkowany model społeczeństwa sankcjonuje odwołanie 
do „łaski Bożej” i potwierdza, że taki porządek rzeczy nie jest 
dziełem człowieka lecz zamysłem istot boskich, którym nie 
należy się sprzeciwiać. 

Grupa 3: o dydaktyce

Istotną cechą paremii jest ich wartość dydaktyczna. Przysło-
wia opisują świat, oceniają jego elementy i generalizują wnio-
ski z jego obserwacji. Robią to najczęściej w konkretnym celu: 
żeby pouczyć, przestrzec, wytyczyć drogę postępowania13. Bi-
blijne „nie kradnij” pobrzmiewa z premii: Nie motaj przędzy 
na cudzym motowidle (NKPP/II, 1111: 3). Dobrą radę wyraża 
powiedzenie: Wleź w konopie i zawołaj: kuku. [tzn. jeśli nie 
masz nic mądrego do powiedzenia, nie przeszkadzaj – przypis 
J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 115: 4)]. 

Liczną grupę stanowią przysłowia wskazujące na koniecz-
ność przewidywania konsekwencji swoich czynów: Jaka przę-
dza, taki motacz, jakie drzewo taki potaż (NKPP/II, 1111: 2). 
Jaka przędza, takie płótno. Jaka przędza, takie włókno, takie 
i z niego płótno (NKPP/II, 967: 2a). Z słabej przędzy lichy wą-
tek (NKPP/II, 111: 6). Jaka prządka, takie płótno (NKPP/II, 
967: 2b; Pracze14). Jak prządł, tak miał [tzn. jaka praca, taka 
płaca – przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 1099: 3)]. Póty 
prządka nić ciągnie, póki ma przędziwo. (NKPP/II, 1099: 2). 
Chybaby łyka poschły, konopie grad potłukł, a przez szubieni-
cę woda ciekła, tedy by nie wisiał [tzn. wierutny łotr, nie ujdzie 
szubienicy. Zwrot wywodzi się z literatury sowizdrzalskiej – 
przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/III, 713: 3)]. W czepcu się 
urodził, a w konopiach zginie (NKPP/III, 63: 38).

Pewna grupa przysłów zawiera różne przestrogi. Niektóre 
ostrzegają przed uleganiem złudzeniom: Lecą jak wróble na 
konopie (NKPP/II, 282). Celując w dropie, strzelał w konopie 
(NKPP/III, 338). Oganiać cudze konopie [w porównaniu: cu-
dzą pszenicę ogania, a jego wróble piją – przypis J. Krzyża-
nowskiego (NKPP/II, 689: 1c)].

Wiele przysłów zawiera uwagi o życiu człowieka, wynika-
jące wyraźnie z doświadczeń życiowych i obserwacji świata. 
Gorzkie spostrzeżenie, że nie zawsze balladowy motyw zbrod-
ni i nieuchronnej kary znajduje odzwierciedlenie w świecie 
realnym. Zawarte jest to w powiedzeniu: Zapali mu konopie 
w moczydle [tzn. nic złego mu nie zrobi – przypis J. Krzy-
żanowskiego (NKPP/II, 115: 5)]15. Doświadczenie życiowe, 
zetknięcie z bogactwem i biedą wyraża zdanie: Natkałem się 
w swym życiu jedwabiów i zgrzebliny [tzn. zaznałem dobrego 
i złego – przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/III, 516)].

O biedzie mówią przysłowia: Cienko prząść [ledwie wią-
zać koniec z końcem, bieda (NKPP/II, 1099: 1)]. Jednemu 
trzaseczka przędzie, drugiemu i wrzeciono nie będzie (NKPP/
II, 1099: 4). Jęczmienny chleb nie głód, zgrzebna koszula nie 
nagota [nie nędza ale jednak bieda, nic wstydliwego]16. To 

ostatnie wskazuje, że bieda jest dopustem, ale nie należy jej 
się wstydzić. Natomiast warto pracować, aczkolwiek nie jest 
to proste: Łatwiej cienko śpiewać, niźli cienko prząść (NKPP/
II, 1099: 6). W życiu wszyscy najchętniej pracują na swój 
zysk i dbają o własny dobytek, co jest naturalnym porządkiem 
rzeczy: Każdy wije na swoje motowidło. Każdy rad na swoje 
motowidło przędzę zwija [tzn. ciągnie do siebie, swój zysk ma 
na myśli – przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 526)]. Nie 
z jednej przędze bywa osnowa i wątek (NKPP/II, 1111: 4). Spo-
ro mu jak konop rośnie (NKPP/III, 70). 

Odwołanie do czynności przędzenia pojawia się w przysło-
wiach określających wątpliwą moralność człowieka: Dobrych 
nici nie przędzie. Nie będzie dobrych nici prządł [tzn. źle się 
prowadzi – przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/II, 1099: 2)].

Odnotowano także przysłowie, które niejako w odpowiedzi 
na gorzkie refleksje wynikające z zacytowanych spostrzeżeń 
stanowi pocieszenie, że złe uczynki, niewłaściwe postępowa-
nie można zmienić i naprawić: Obrus na nici rozebrany na ką-
dziel może być obrócony (NKPP/II, 675).

Grupa 4: o pracy z kalendarzem

Pośród przysłów wyraźnie wyodrębniają się tzw. przysłowia 
kalendarzowe. W NKPP znajduje się ich stosunkowo dużo. 
Według nich można przewidywać, jaki będzie urodzaj na ko-
nopie i len w danym sezonie gospodarskim, skonstruować do-
roczny cykl wskazówek, dotyczących uprawy i obróbki tych 
roślin, a także zabiegów związanych z zapewnieniem sobie 
ich urodzaju w danym roku. Poniżej przytoczono przysłowia 
zwane kalendarzowymi. Trzeba zwrócić uwagę, że większość 
z nich odnosi się do postaci świętych patronów:

 – św. Agnieszka (21 stycznia): Jak we świętom Jagnieske 
jasno, to o len ciasno, a jak pochmurno, to o len nietrudno 
(NKPP/I, 10: 4);

 – św. Urban (16 kwietnia, 25 maja): Na święty Urban 
siej len i konopie. W Urbana miły chłopie, siej len i konopie 
(NKPP/III, 597);

 – św. Jerzy (23 kwietnia): Święty Jerzy z lnem w pole wy-
chodzi do siania i bydło na łąki wygania (NKPP/I, 846);

 – św. Marek (25 kwietnia): Na Marka siej len. Święty Ma-
rek w lnianej chodzi koszuli17. Benedykt w pole z grochem, Woj-
ciech z owsem jedzie, Marek ze lnem, Filip tatarkę wywiedzie18;

 – św. Filip (1 maja): Święto Filipowe – siewy konopiowe19;
 – św. Stanisław (8 maja): Len zasiany w Stanisława, uroś-

nie jak ława (NKPP/III, 305: 2). Benedykt (23 marca) w pole 
z grochem, Wojciech z owsem jedzie, Stanisław ze lnem, Filip 
tatarkę wywiedzie (NKPP/I, 74);

 – św. Wawrzyniec (10 sierpnia): Na świętego Wawrzyńca, 
szukają kobiety we lnie promieńca [tzn. włókna (NKPP/III, 
624: 7)];

 – św. Idzi (1 września): Na święty Idzi, każdy konop widzi 
[nasiona konopi z początkiem września pękają, ukazując ziar-
no – przypis J. Krzyżanowskiego (NKPP/I, 7)];

 – św. Katarzyna (25 listopada): Od świanty Katarzyny scho-
dzo sie z kondzielamy diawcyny. (NKPP/II, 45);

 – św. Andrzej (30 listopada): Na święty Jędrzej szukają 
baby przędzy (NKPP/I, 19: 9). Nie jendrusić, a na koszule gnu-
sić [święto Andrzeja zamyka okres zabaw pożniwnych, rozpo-
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czynając roboty koło przędzenia lnu – przypis J. Krzyżanow-
skiego (NKPP/I, 19: 10)].

Znane są także przysłowia związane ze świętami Matki Bo-
skiej:

 – Matka Boska Gromniczna (2 lutego): Na Gromnice po-
goda, będzie na len uroda. Gdy w Gromnicę z deku leci, w tym 
roku leniec się świeci. Jasny dzień podczas Gromnice, lnu 
przyczynia na przęślicę. W dzień Gromnic jeśli słońce jasno 
świeci, tego roku gospodyniom len się dobrze uda, ale za to 
zwykle duże śniegi spadać zwykły. Skoro słońce w Gromniczkę, 
sprawiaj drugą cierliczkę (wszystkie – NKPP/II, 412: 23);

 – Matka Boska Jagodna (Nawiedzenie NMP – 2 lipca): 
Gdy w Maryji Panny pada Nawiedzenie, len się nam urodzi 
też, gdzie są kamienie (NKPP/II, 414: 2);

 – Matka Boska Siewna (Narodzenie NMP – 8 września): 
Na Matkę Boską siewną zła to gospodyni, która lnu z wody nie 
wyczyni (NKPP/II, 415: 3).

Nawijanie nici lnianych na motowidło,  
Park Etnograficzny MKL w Kolbuszowej,  
2007 r., fot. W. Dragan, Archiwum MKL 

w Kolbuszowej

Odnotowano też przysłowia określające konieczność wyko-
nania różnych czynności dla zabezpieczenia dobrego zbioru 
lnu i zawierające rady jak zapewnić szybkie przechodzenie 
przez kolejne etapy wytwarzania płótna, np.: przed rozpoczę-
ciem prac polowych (w Zapusty): Kiedy pada w ostatni wtorek 
to z lnem uciekaj w dołek (NKPP/III, 829: 9). Kto chce mieć 
dobry len, musi na zapusty jeździć saniami (NKPP/III, 829: 
11). Kto przędzie na zapusty, temu się len nie uda. Na kusaki 
sie nie przandzie, bo kusy lan bandzie (NKPP/III, 829: 12). 
Przy siewie: Jak bedzies sioł lin to zapni osporek, Zeby sie 
w lnie nie udoł śpiorek [chwast zwany złotkiem, który nisz-
czył młodą roślinkę, okręcając się na jej łodyżce20. Po Bożym 

Ciele siej przędziwo śmiele (NKPP/I, 138: 13). Podczas prac 
przetwórczych: w związku z obróbką lnu został nazwany je-
den z miesięcy – październik: Październik, bo paździerze baba 
z lnu cierlicą bierze. Gdy październik wymiątla z konopi paź-
dziora, kądziel sobie gotuje gospodyni skora (NKPP/II, 839: 
8). Pora przędzenia: Ne koly priesty zozuli słuchajuszczy, ino 
ruky zaterajuszczy [nie wtedy czas sposobny do przędzenia 
gdy kukułka śpiewa ale wtedy gdy już zimno w ręce i trzeba je 
zacierać21]. W listopadzie kobieciny przędą swe kądziele, a co 
święto, co niedziele brzęczy gdzieś wesele (NKPP/II, 311: 16).

Tkanie płótna: Jak przędza ma oczy, prędzej na warsztat 
skoczy [przymówka tkacza o poczęstunek – przypis J. Krzyża-
nowskiego (NKPP/II, 1111: 1)].

Część tych przysłów, zwłaszcza związanych z porą zimową, 
ma charakter przepowiedni pogody dla roślin, które – jak na-
leży przyjąć – odgrywały ważną rolę w tradycyjnej kulturze. 
W przytoczonych wyżej paremiach zwraca uwagę odwoływa-
nie się do postaci Matki Boskiej oraz do świętych patronów, 
a nie do oznaczeń liczbowych dni w ramach poszczególnych 
miesięcy (lub do tzw. świąt ruchomych, np. zapusty). Jest to in-
teresujące zjawisko, które wskazuje jeśli nie na wiek przysłów, 
to na tradycyjne nawyki, wywodzące się ze średniowiecznego 
kalendarza kościelnego, gdzie system liczb był nieznany. Mia-
ły one charakter prognoz meteorologicznych lub wskazówek, 
kiedy zaczynać i kończyć jakieś prace w związku z uprawą ko-
nopi czy lnu. Orientowanie się w czasie według dat uroczysto-
ści kościelnych miało podstawowe znaczenie prawie do końca 
okresu międzywojennego XX wieku. Był to system liczenia 
czasu „po ludzku” lub „po Bożemu”. W kalendarzach rolni-
czych, przy konkretnych świętach, często zamieszczano sto-
sowne apokryfy i wątki hagiograficzne, a kształtowana w ten 
sposób świadomość zróżnicowanych jakościowo pór roku 
kościelnego znalazła odbicie m.in. w przysłowiach22.

Warto zwrócić uwagę na dobór poszczególnych świętych, 
według których orientowano się w związku z pracami przy 
lnie i konopiach. Ich postacie, do których odwołania zna-
leźć można w przysłowiach kalendarzowych wydają się być 
szczególne: jedne z najbardziej popularnych, którym tradycja 
przypisywała niezwykłe siły sprawcze i nadnaturalne moce. 
W średniowieczu, w związku z rozwojem kultury agrarnej, św. 
Urban był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego 
dzień błogosławiono pola. Jest do dziś patronem m.in. dobrych 
urodzajów23. Dzień św. Marka zbiegł się z procesją błagalną, 
praktykowaną od starożytnych czasów, dla uproszenia u Boga 
dobrych urodzajów. Ten święty uważany jest za orędownika 
u Boga o dobrą pogodę i obfite plony24. W oktawę święta św. 
Stanisława odbywa się w Krakowie od czasów średniowiecza 
uroczysta procesja, mająca zapewnić ochronę miastu. Jest to 
wyraźne odwołanie do procesji ze święta św. Marka. Poza 
tym warto wspomnieć o legendzie o wskrzeszeniu Piotrowina 
przez św. Stanisława. Wiara w moc świętego, który przez Boga 
został obdarowany łask wskrzeszania zmarłych, w tradycji 
skutkowała szeregiem przymiotów i funkcji patronackich, któ-
rymi go obdarzano. Wierzono w jego moc pomagającą w odro-
dzeniu się ziemi po zimowym „obumarciu”25.

Za szczególne patronki upraw, jak wspomniano wyżej, ucho-
dziły św. Zofia oraz św. Helena. Co prawda pierwsza ze świę-
tych nie opiekuje się jakimiś uprawami w szczególności, ale 
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jest patronką zjawiska atmosferycznego zwanego „zimną Zoś-
ką”26, które, według tradycji kończy okres wiosennych chłodów 
i od tego momentu ciepło i słońce zapewniają wzrost i rozwój 
wszystkich upraw. Natomiast św. Helena w tradycji wschod-
niej jest wstawienniczką przed Bogiem o dobre zasiewy i obfi-
te plony, szczególnie w odniesieniu do uprawy lnu. Jej święto 
(22 maja) to data obchodów w kościele prawosławnym (stąd 
opieka świętej na terenach Polski północnej i wschodniej)27.

Interesujące jest przywołanie postaci św. Jerzego (w więk-
szości przypadków mowa jest o dniu św. Wojciecha, ale jest 
to proste skojarzenie z datą święta jednego z patronów Polski, 
a to św. Jerzy w odniesieniu do zabiegów agrarnych odgrywa 
niepoślednią rolę). Jest czczony na rozległych obszarach Eu-
ropy. Najczęściej przedstawia się go jako rycerza na białym 
koniu, który kopią zabija smoka. Nawiązuje to do znanej le-
gendy o św. Jerzym i smoku28. Jest uważany za patrona rolni-
ków. We wczesnym średniowieczu plemiona słowiańskie utoż-
samiały go z Jaryłą, który 23 kwietnia zabija Marzannę. Już 
samo utożsamianie postaci świętego z przedchrześcijańskim, 
słowiańskim bogiem podkreśla jego znaczenie, a ponadto jako 
pokonujący smoka – legendarną istotę akwatyczną, pożerającą 
wodę i uwalniający wodę zamkniętą w smoku, umożliwia roz-
poczęcie wegetacji roślin, zapewniając w ten sposób urodzaj29.

Warto przyjrzeć się także odwołaniom do postaci Matki Bo-
skiej. Odnoszą się one do świąt Matki Boskiej Gromnicznej, 
Jagodnej i Siewnej. Należy zauważyć, że mają z nimi związek 
przysłowia związane tylko z lnem, nie z konopiami. Najwięcej 
przysłów dotyczy Gromnicznej. Jest to także dzień graniczny: 
do „Gromnic” obowiązywał okres świąteczny, a po tym świę-
cie zaczynał się czas zwykły. Zatem – zgodnie z tradycją – jest 
to moment wróżebny, co znajduje potwierdzenie m.in. w przy-
toczonych wyżej przysłowiach. Warto zwrócić uwagę, że jest 
tam wyraźne nawiązanie do magii sympatycznej, według której 
podobne rodzi podobne (długość sopli wskazuje na wysokość 
lnu w tym roku30). Ponadto w ten dzień do dzisiaj powszechnie 
funkcjonuje zwyczaj święcenia gromnicy w kościele podczas 
mszy świętej. Do świątyni niosą je kobiety, pięknie ustrojone, 
a niegdyś były również najczęściej owinięte w lnianą przędzę. 
Gromnica używana jest później w momentach szczególnych: 
zapala się ją i stawia w oknie podczas burzy z piorunami, 
umieszcza w naczyniu napełnionym ziarnem i zapala przy 
konającym lub umarłym, natomiast przędziwo, którym grom-
nica jest okręcona, spala się przy konającym, ułatwiając mu 
odejście „na tamten świat”31. Warto przy tym nadmienić, że 
w kanonie wiary chrześcijańskiej len uważa się za symbol nie-
winności – bo daje się łatwo oczyścić z brudu (a źle farbować), 
prostoty, czystości, wiary, cierpliwości i świętości – z powodu 
trudności w jego przetwarzaniu. Dlatego też używa się go do 
wyrobu bielizny sakralnej (ewentualnie płótna z konopi)32. 

Przysłowia królestwem metafor

Stwierdzenie, że metafory stanowią podstawowy środek sty-
listyczny w przysłowiach – to powszechnie znana prawda, któ-
ra została zawarta w przytaczanych wcześniej definicjach pa-
remii. Metafora oznacza odejście od dosłownego, pierwotnego 
znaczenia słowa, do sensu przenośnego33, stanowi jeden z pod-
stawowych mechanizmów komunikacyjnych34. Zapożyczając 
metaforę z gruntu językoznawstwa, trzeba zaznaczyć, że ma 

ona szersze znaczenie, obejmujące „myślenie metaforyczne”35, 
a więc takie, w którym przenosimy znaczenie z jednego obiek-
tu na inny lub przyrównujemy do siebie dwa obiekty: jeden 
z nich jest zazwyczaj ściśle związany z dyscypliną, zaś drugi 
zaczerpnięty z innego kontekstu36. W tym rozumieniu metafora 
zbliża się do obrazu oraz analogii, a oddala od rozumienia lite-
rackiego (alegoria, parabola). G. Lakoff i M. Johnson, tworząc 
nurt gramatyki kognitywnej w językoznawstwie, wskazują na 
fundamentalną rolę metafory i analogii w rozumieniu i inter-
pretowaniu świata. Metafory nie stanowią jedynie ozdobni-
ków retorycznych, ale tkwią w doświadczeniu, tworzą ramy 
naszego odczytywania świata oraz budują podstawowe kate-
gorie poznawcze. Metafora pełni nie tylko funkcje poznaw-
cze, ale również pragmatyczne, emotywne i perswazyjne37. 
Z tych właśnie powodów ich obecność w przysłowiach jest 
wręcz niezbędna, gdyż dzięki nim wszelkie rady, wskazówki 
i prawdy o świecie można przekazać w sposób lapidarny, celny 
a jednocześnie zrozumiały dla wszystkich członków danego 
społeczeństwa38.

Dlaczego konopie i len?

W przedstawionym materiale zwraca uwagę duża liczba 
przysłów zawierającyvh w swojej treści odniesienia do ko-
nopi i lnu. Zastanawiające jest, dlaczego właśnie te rośliny 
stanowią obiekt, będący podstawą do metaforycznego prze-
kazywania prawd o świecie, czy bardziej ogólnie, budowania 
kategorii poznawczych. Jedną z istotnych przyczyn była za-
pewne powszechna uprawa tych roślin na terenie całej Polski, 
a także występowanie ich przetworów, wytworów i narzędzi 
związanych z ich obróbką. To z pewnością przekładało się na 
rozpowszechnioną wiedzę o uprawach konopi i lnu oraz o ich 
znaczeniu, co powodowało łatwość uruchamiania wspomnia-
nego myślenia metaforycznego oraz tworzenia odniesień, zro-
zumiałych dla wszystkich mieszkańców Polski. Zwraca uwagę 
występowanie zestawień, a jednocześnie opozycji na zasadzie 
lepszy – gorszy lnu z konopiami39. W sporej części przysłów 
odniesienia do konopi mają konotacje negatywne: jawią się 
jako symbol biedy, a nawet ubóstwa, także niepowodzenia, 
określenia złego losu czy negatywnych zdarzeń dotykających 
człowieka. W niektórych służą wręcz do określenia złych, 
godnych potępienia cech człowieka. Być może ma to związek 
z wytwarzaniem z konopi płócien grubszych, sztywniejszych, 
gorszej jakości, ale przede wszystkim sznurów i powrozów 
(przytaczane są przysłowia, w których treści jest odwołanie do 
konopnego sznura, na którym wiesza się złodziei40. Natomiast 
len jest obecny w przysłowiach, odnoszących się do określe-
nia warstwy społecznej, porządku świata, częściej też można 
wyodrębnić te, w których treści znajduje się odniesienie do 
istot boskich, co budzi pozytywne skojarzenia. Warto wspo-
mnieć, że dość powszechne było określanie lnu jako „złota” 
czy „chłopskiego ekwiwalentu złota”, w które będzie moż-
na się odziać41. Występowanie takich odniesień zauważono 
np. przy okazji prowadzenia prac uprawowych: w Opoczyń-
skiem odnotowano rodzaj dialogu gospodyń, prowadzonego 
w momencie, gdy po raz pierwszy usłyszały rechot żab. Jedna 
z nich stała w izbie (i), druga za oknem (o): (o): Gdzie będzie-
my siać lyn? (i): W błocie. (o): W czym będziemy chodzić? (i): 
W złocie42. W Kieleckiem mówiło się: Gdzie błoto, tam złoto43. 
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Współcześnie o polskim lnie jako „polskim złocie” mówiły 
m.in. materiały opisujące odzież dla reprezentacji polskich 
olimpijczyków, którzy przygotowywali się do występu pod-
czas olimpiady w 1976 roku44. W potocznym rozumieniu złoto 
jest synonimem bogactwa. Ponadto w wielu przekazach folk-
lorystycznych złota barwa stanowi symbol świętości, wynika-
jącej z utożsamienia jej z życiodajnym światłem słonecznym 
i jego wiecznością45. Trzeba również zaznaczyć, że płótno lnia-
ne stanowiło w dawnej Polsce środek płatniczy: „Uprawa lnu, 
z którego cienkie, białe płaty niby monetą wymienną u nas się 
stały, sięga czasów najdawniejszych”46. Wydaje się, że przy-
toczone wyżej przykłady są wyjaśnieniem przyczyn różnego 
wartościowania konopi i lnu, a także występowania ich w sta-
łych zestawieniach na zasadzie opozycji, co ułatwia w metafo-
rach skontrastowanie „złego” i „dobrego”.

Kręcenie powrozów na wózku, Park Etnograficzny 
MKL w Kolbuszowej, 2007 r., fot. W. Dragan, 

Archiwum MKL w Kolbuszowej

Ciekawym jest fakt, że większość z przytoczonych przy-
słów i powiedzeń jest znana do dziś, a ich wymowa zrozumiała 
dla większości współczesnych ludzi. Ich sens jest uniwersalny 
i tak głęboko zakodowany w świadomości społecznej, że roz-
poznaje go większość osób z tego samego kręgu kulturowego. 
Dzięki temu przysłowia mogą przetrwać wiele wieków i przez 
kolejne pokolenia w prosty sposób powtarzać życiowe praw-
dy, kształtując tym samym postawy ludzkie i dając do zrozu-
mienia, jakie zachowania oraz wartości są najbardziej cenione 
w społeczeństwie a jakie należy odrzucić.

Przypisy
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s. 158.
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ujęte w formę krótkiego zdania lub zdań, zaczerpniętych z tradycji 
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(lub równoważnika zdania), zwykle metaforyczne, zawierające jakąś 
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32  J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 1, War-
szawa 1960, s. 16.

33 Ł. Sułkowski, Metafory, archetypy i paradoksy organizacji, 
„Organizacja i Kierowanie”, 2011, nr 2, s. 56.

34 T. Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, War-
szawa 1994, s. 77.

35 T.S. Kuhn, Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970–
1993 i wywiad rzeka z autorem słynnej „Struktury rewolucji nauko-
wych”, Warszawa 2003, s. 181.

36 Ł. Sułkowski, dz. cyt., s. 56.
37 Tamże.
38 A. Wierzbicka, Polskie słowa ‑wartości w perspektywie po-

znawczej. Część I. Dobroć, „Etnolingwistyka”, 2011, t. 23, s. 47; 
B. Raszewska Żurek, Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyź-
nie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO 
ROŚLINA wyrażonej leksemem „korzeń” (z derywatami), „Polonica”, 
2016, t. 36, s. 77.

39 S. Niebrzegowska Bartmińska, Len (hasło), [w:] Słownik ste-
reotypów i symboli ludowych, t. 2, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Nie-
brzegowskaBartmińska, Lublin 2018, s. 362.

40 Szerzej o konopiach zob. tamże, s. 425.
41 Tamże, s. 363.
42 I. Lechowa, dz. cyt., s. 64.
43 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 19, Kieleckie, Kraków 1963, 

s. 203.
44 S. Niebrzegowska Bartmińska, tamże, s. 362.
45 P. Kowalski, dz. cyt., s. 227‒228.
46 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warsza-

wa 1993, s. 295, szerzej zob. m.in.: J. Dragan, Płótno lniane w wy-
branych kontekstach tradycyjnej kultury w Polsce, [w]: Atlas Polskich 
strojów ludowych. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. A.W. 
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FLORIANNA KISZCZAK   
Powrót do dawnych miejsc

Siostrze w nawiązaniu 
do „Liryków lozańskich”

Gdy wilgotne i ciepłe
Przepływają obłoki,
Przychodzę zawsze tutaj,
Gdzieśmy niegdyś żyli.
I oglądam ten obraz
I te dawne widoki,
Które przez lat tyle
Tak bardzo się zmieniły.

Dom chyli się do ziemi,
Ścieżki porosły murawą,
W ogrodzie gaik brzozowy,
A w sadzie gąszcz łopianów.
Gdzie dawniej była łąka,
Dzisiaj rosną szuwary.
Każdy kąt teraz mi obcy
I jakiś bardziej szary.

Wszystko minęło z wiatrem
I modra woda odchodzi,
Stary świat się skończył,
Nowe życie się rodzi.
I tylko te obłoki
W rzece się odbijają
Jak pierzaste łabędzie
I z wolna przepływają.

WŁADYSŁAW KOCZOT
Moje pacierze

Na rozstaju dróg stoję
Wpatrzony w krzyża ramiona
Myślę o Chrystusowej męce
Współczuję sercem szczerze
Pomocne są moje pacierze

W polu sieję oziminę
Po spieczonej roli chodzę
Z tych ziaren będzie dostatek
W to zawsze mocno wierzę
Temu służą moje pacierze

W przydrożnej kaplicy śpiewam
Matce Bożej litanię majową
Bzem stroję święte oblicze
Powierzam Jej troski swoje
Maryjo słyszysz – to pacierze moje...
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Michalina Janaszak

Kultura tradycyjna a promocja regionu 

i integracja społeczności lokalnej  

(na przykładzie Szamotuł)

Ziemię Szamotulską jako subregion kulturowy wyróżnia 
na tle Wielkopolski bogactwo rodzimego folkloru. Jego ele-
menty – tradycyjna muzyka i tańce, strój regionalny, wzorni-
ctwo itd. to czynniki stanowiące dawniej o odrębności Sza-
motulszczyzny1, współcześnie natomiast wykorzystywane 
w procesie reintegracji społeczności lokalnej, wiążącym się 
z budowaniem czy też odbudowywaniem poczucia wspólnoty 
i regionalnej tożsamości. Zagadnienia te można rozpatrywać 
w kontekście przemian związanych z przejściem od folkloru 
do folkloryzmu2. W prezentowanym tekście zamierzam doko-
nać krótkiego przeglądu inicjatyw popularyzatorskich – podej-
mowanych cyklicznie przez lokalne struktury samorządowe 
(gmina, powiat) i podległe im instytucje kultury – służących 
promocji regionu, a odwołujących się do folkloru tradycyjne-
go. Wśród wspomnianych aktywności znajdują się zarówno 
imprezy tematyczne, konkursy czy plenery artystyczne, jak 
i przedstawienia oraz widowiska sceniczne bazujące na dzie-
dzictwie kultury tradycyjnej3. Jednocześnie pragnę zastanowić 
się nad walorami promocyjnymi analizowanych działań, jak 
również ich znaczeniem w procesie tworzenia czy też odtwa-
rzania poczucia tożsamości regionalnej.

Ozdoby dożynkowe przed Parkiem Zamkowym 
w Szamotułach, fot. M. Janaszak

Pierwszym rozważanym przeze mnie przypadkiem jest letni 
plener rzeźbiarski – wydarzenie, które na stałe wpisane zostało 
w doroczny cykl życia miasta (Szamotuł). Plenery odbywały 
się w Szamotułach już w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych4, współcześnie powrócono do idei ich organizacji 
w nowej formule, pod hasłem Wielki Powrót Rzeźb5. Pierwsza 
edycja wydarzenia została przeprowadzona w sierpniu 2011 
roku6. Początkowo brali w nim udział wyłącznie polscy rzeź-
biarze, z czasem dołączyli także twórcy z zagranicy, co nadało 
przedsięwzięciu charakter międzynarodowy. Rzeźby stworzo-
ne przez uczestników umieszczono w przestrzeni miejskiej, 
część trafiła także do pobliskich wiosek. Tematyka prac jest 
bardzo zróżnicowana; w pierwszych edycjach artyści tworzy-
li przedstawienia postaci historycznych oraz nawiązywali do 
lokalnego folkloru. W kolejnych latach powstały m.in. rzeźby 
użytkowe (ławki) oraz figury stanowiące elementy bożonaro-
dzeniowej szopki. Plenery rzeźbiarskie cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród szamotulan, którzy co roku przez kilka 
dni mogą obserwować pracujących w Parku Zamkowym arty-
stów, a następnie wziąć udział w uroczystym podsumowaniu 
i prezentacji efektów ich starań. Rzeźby poplenerowe, usytu-
owane w parkach i na miejskich skwerach, stały się ważnym 
i docenianym przez mieszkańców elementem miejskiego kra-
jobrazu.

Omawiane przedsięwzięcie stanowi niewątpliwie atrakcyj-
ną i – jak się zdaje – skuteczną formę promocji miasta oraz 
regionu, jednak jego znaczenie wykracza daleko poza wspo-
mnianą funkcję. Wydarzenie stwarza okazję do integracji 
lokalnej społeczności oraz popularyzacji treści związanych 
z miejscowym folklorem (część rzeźb nawiązuje tematycz-
nie do podań, legend itd.). Dodatkowo, poprzez symboliczne 
powiązanie z odbywającymi się w Szamotułach spotkaniami 
rzeźbiarzy sprzed kilkudziesięciu lat, Wielki Powrót Rzeźb 
postrzegać można jako próbę przywrócenia przerwanej cią-
głości „miejskiej tradycji”. Warto zauważyć, że pamięć o daw-
nych plenerach rzeźbiarskich pozostaje wciąż żywa wśród 
mieszkańców miasta, wspominających je z nostalgią. Ponadto 
symboliczne jest także ponowne rozlokowanie rzeźb w miej-
skiej przestrzeni.

Szamotulski Ośrodek Kultury to także organizaor festiwa-
lu folkowego Folkolory7 (jego inaugurację łączono zwykle 
z podsumowaniem pleneru rzeźbiarskiego), podczas którego 
publiczność miała okazję posłuchać muzyki folkowej, obej-
rzeć występy taneczne, a także skorzystać z atrakcji towarzy-
szących. Tradycyjne (mniej lub bardziej) wyroby i efekty pra-
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cy rzemieślników można natomiast zakupić na Jarmarku Sza-
motulskim, który również organizowany jest cyklicznie przez 
Szamotulski Ośrodek Kultury8. Także ta inicjatywa pośrednio 
odwołuje się do sentymentalnych reminiscencji mieszkańców 
miasta, którzy pamiętają odbywające się w nim dawniej jar-
marki. W obecnej formie Jarmark Szamotulski to impreza, 
podczas której można m.in. zakupić wyroby rękodzielników, 
wziąć udział w warsztatach artystycznych oraz dawnych grach 
i zabawach, a także obejrzeć różnego rodzaju pokazy (np. 
kuglarskie, jazdy na bicyklu, pracy dawnych rzemieślników) 
oraz zabytkowe przedmioty9. Organizatorzy nadali wydarze-
niu klimat retro; w założeniu Jarmark nawiązuje do tradycji 
jarmarków miejskich odbywających się w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego. 

Kolejnym interesującym z perspektywy moich rozważań 
wydarzeniem odnoszącym się do lokalnego folkloru jest od-
bywający się co roku w sierpniu Konkurs na Haft i Koronkę10. 
Ma on na celu m.in. utrwalenie i promocję tradycyjnego, ty-
powego dla Szamotulszczyzny wzornictwa. Poza elementami, 
na których motywy ludowe występowały w pierwotnym kon-
tekście (jak np. czepki, kryzy, obrusy), zgłaszać można także 
prace z kategorii „mody inspirowanej folklorem” (np. torebki, 
biżuteria, koszulki)11. Konkurs ma coraz szerszy zasięg; biorą 
w nim udział nie tylko uczestnicy (a właściwie uczestniczki) 
z Szamotuł i okolicy, ale także z innych, czasem bardzo od-
ległych rejonów kraju. Każdorazowo po ogłoszeniu wyników 
otwierana jest wystawa pokonkursowa. Niewątpliwie opisana 
inicjatywa przyczynia się do wzrostu zainteresowania tema-
tyką wzornictwa regionalnego i popularyzacji wiedzy na jego 
temat. Dodatkowo konkurs i towarzyszace mu działania (wy-
stawa, uroczysta gala wręczenia nagród) stanowią okazję do 
spotkań, zarówno w znaczeniu dosłowym, jak i przenośnym, 
przyczyniając się do integracji środowiska osób zainteresowa-
nych tradycyjnymi technikami rękodzielniczymi oraz regio-
nalnym wzornictwem.

VI edycja konkursu na haft i koronkę, fot. M. Janaszak

Wśród omawianych inicjatyw nie może zabraknąć Dożynek 
(Święta Plonów), które w sposób bezpośredni odnoszą się do 
kultury tradycyjnej. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu, 
mocno nagłaśniane w lokalnych mediach oraz promowane 
rozmaitymi działaniami, jak np. wystawianie w kluczowych 
punktach miasta specjalnie udekorowanych snopków zboża. 
Dożynki odbywają się przy udziale przedstawiecieli lokalnych 
władz, a towarzyszący im program kulturalno rozrywkowy 

obejmuje zwykle szereg atrakcji, jak chociażby konkursy gwa-
rowe, czy – stanowiące stały element – występy Zespołu Folk-
lorystycznego Szamotuły. 

Aktywność Zespołu – funkcjonującego obecnie w struk-
turze Szamotulskiego Ośrodka Kultury – jest bardzo ważna 
dla moich rozważań. Grupa, rozpoznawalna nie tylko w kraju 
ale i za granicą, na przestrzeni kilku dziesięcioleci osiągnęła 
liczne sukcesy12. Prezentuje m.in. tańce i muzykę szamotul-
ską, a także odtwarza lokalne zwyczaje w formie scenicznych 
widowisk; najsłynniejszym z nich jest „Wesele szamotul-
skie”13. Zespół bierze czynny udział w życiu miasta; występu-
je w czasie rozmaitych wydarzeń kulturalno rozrywkowych, 
w tym opisanych powyżej, a także asystuje podczas miejskich 
uroczystości. Można stwierdzić, że jego działalność to swego 
rodzaju spoiwo, łączące większość podejmowanych lokalanie 
inicjatyw nawiązujących do folkloru; zarówno tych przepro-
wadzanych w ramach struktur samorządowych i działających 
w ich ramach instytcji, jak i akcji podejmowanych przez 
inne podmioty. Ciekawym przykładem tych ostatnich może 
być projekt Tańczymy na Plyndzu, odbywający się cyklicz-
nie od 2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wolna Grupa 
Twórcza, przy udziale Zespołu Folklorystycznego Szamotuły. 
W czasie trwania happeningu wszyscy chętni mogą nauczyć 
się podstawowych kroków tańców szamotulskich (wiwat, 
przodek), a następnie wziąć udział w finałowym wspólnym 
tańcu14. 

We wszystkich przedstawionych powyżej przykładach mo-
tyw przewodni podejmowanych działań to foklor lub też to, co 
w powszechnym rozumieniu za folklor uchodzi. Czy jednak 
w każdym wypadku celem aktywności jest wyłącznie upo-
wszechnianie wiedzy na temat kultury tradycyjnej? Promocja 
„folkloru” jako elementu odróżniającego „nas” od „innych” 
może służyć, i często służy, promocji miasta czy regionu jako 
takiego. Wówczas atrakcyjnie podane (i często przetworzone) 
elementy kultury tradycyjnej stają się ważnym atutem podkre-
ślającym wyjątkowość danego miejsca. Inną funkcją, szcze-
gólnie istotną w odniesieniu do opisanych działań i aktywno-
ści im pokrewnych, jest funkcja integracyjna, jaką pełnią one 
w odniesieniu do miejscowej społeczności. Uczestnicy danego 
wydarzenia mogą się poczuć częścią wspólnoty zogniskowa-
nej wokół konkretnych treści i wartości. Folklor wykorzysty-
wany jest także w przedsięwzięciach typowo rozrywkowych. 
Pomimo wymienionych powyżej pozytywów należy pamiętać, 
że proces folkoryzacji, z którym mamy do czynienia w przy-
padku omówionych działań, niesie za sobą liczne zagrożenia. 
Jak pisał Józef Burszta, istotą folkloryzmu jest „wydobywanie 
z tradycji ludowej, historycznej lub aktualnej, takich tylko ele-
mentów, które są interesujące z racji ich atrakcyjnej formy czy 
emocjonalnej treści”15 oraz „prezentowanie tych treści odbior-
com w postaci mniej lub więcej autentycznej, lub – przeważ-
nie – przetworzonej (...)”16. W omawianych przykładach mamy 
do czynienia z pewnego rodzaju wybiórczością i skrótowością 
przekazu; można doszukać się tu także potencjalnych zagrożeń 
związanych z komercjalizacją (np. produkty pseudoregionalne, 
przewaga elementu rozrywkowego nad „merytorycznością” 
treści), nadmiernymi uproszczeniami, teatralizacją (występy 
zespołów folklorystycznych) czy dekontekstualizacją. Świa-
domość wymienionych zagrożeń nie oznacza jednak negowa-
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nia sensu podejmowania tego typu przesięwzięć, przeciwnie 
należy docenić ich walory popularyzatorskie a tym samym 
rolę, jaką odgrywają w promowaniu rodzimego dziedzictwa 
kulturowego.

Przypisy

1 Por. A. Glapa, Strój szamotulski, „Atlas Polskich Strojów Ludo-
wych”, Lublin 1951, s. 5.

2 J. Burszta, Folkloryzm, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy 
ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 131‒132.

3 Popularyzacją wiedzy na temat szamotulskiego folkloru zaj-
muje się także Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach (organi-
zatorem muzeum jest Powiat Szamotulski), w którym prowadzone są 
m.in. lekcje muzealne poświęcone kulturze tradycyjnej regionu oraz 
tematyczne oprowadzania po ekspozycji etnograficznej. Ponieważ 
jednak są to działania innego rodzaju, nie omawiam ich w prezento-
wanym tekście.

4 W przestrzeni miejskiej przetrwała tylko jedna z powstałych 
wówczas rzeźb. Zob. http://szok.info.pl/powrot rzezb i festiwal
folkolory w szamotulach video/ (dostęp: 30.06.2020). 

5 Organizatorem plenerów jest Szamotulski Ośrodek Kultury 
(jednostka gminna); inicjatywę „powrotu” rzeźb podjął dyrektor tej 
instytucji, Piotr Michalak.

6 Jak dotąd odbyło się 9 edycji plenerów (2011–2019).
7 Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia odbyła się w 2012 roku.
8 Jarmark odbywa się co roku w sierpniu.
9 http://szok.info.pl/iv jarmark szamotulski/ (dostęp: 08.07.2020).

10 Organizatorem Konkursu na Haft i Koronkę jest Szamotulski 
Ośrodek Kultury.

11 Szerzej na ten temat pisałam w: M. Janaszak, Hafty szamo-
tulskie w twórczości Stanisława Zgaińskiego jako przykład utrwa-
lania i artystycznego przetwarzania motywów ludowych, [w:] A.W. 
Brzezińska, S. Kucharska (red.) Twórcy/Wytwórcy/Przetwórcy. Wokół 
problematyki wzornictwa regionalnego, Kalisz 2018, s. 29‒43.

12 Zespół rozpoczął działalność po II wojnie światowej. Obecnie, 
w reaktywowanej formie, działa w strukturze Szamotulskiego Ośrod-
ka Kultury.

13 Geneza „Wesela szamotulskiego” jako widowiska scenicznego 
sięga lat 30. XX wieku, kiedy to staraniem wielu szamotulan zain-
teresowanych zachowaniem pamięci o lokalnych zwyczajach wysta-
wiono je po raz pierwszy. W czasach powojennych „Wesele szamo-
tulskie” znalazło się w repertuarze Zespołu Folklorystycznego Sza-
motuły. W 2017 roku „Tradycje weselne z Szamotuł i okolic” zostały 
wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Zob. M. Janaszak, Spod strzechy na scenę...Wesele szamotulskie – hi-
storyczna inicjatywa, współczesna kontynuacja, online: https://www.
historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,956,historiomat_wesele_sza-
motulskie.html (dostęp: 15.07.2020).

14 Zob. https://www.facebook.com/WolnaGrupaTworcza/videos/
v b. 5 3 0 708577319498/531847403872282/?type=2&theater (dostęp: 
08.07. 2020). http://www.folklorszamotuly.pl/zatanczmy na plyndzu
pod czas dni szamotul/ (dostęp: 08.07.2020).

15 J. Burszta, Folkloryzm, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy 
ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 131.

16 Tamże.

ANNA WALUŚ
Pastorałka

Przyfurkneny janioły z nieba wysokiego,
Gloria śpiywajęcy wielbiom Syna Bozego,
śpiących i chrapiących pastyrzy obudzieli,
wnet do stajenki juhasi ochotnie przydyrdnyli
i Dziecinie Bozej ze ccią nisko się kłoniyli,
zaś sałaśnym jedzonkiem zaroz go nonukneni.

Rośnijze nom malućki, malućki, 
w tej stajence zrodzony,
to pomozes nawracać, nawracać, 
owiecki z kozdej strony.

Zwiadyjom się królowie monarchowie ze wschodu
o Nowonorodzonym tutejsego norodu,
a król Heród udaje wielce dobrotliwego,
wypytuje przybysów o miejsce króla judzkiego,
coby mu oznajmieli, kany odnońdom Jego,
ze nolezny pokłon pódzie oddać lo Niego.

Janioł Pański we śnie ftej królom oznajmuje:
– Innom drógom wyrtnijcie do krainy swojej,
o swój tron fest się boi to złe Herodzisko,
ozkazuje mordować kozde małe chłopcysko.
My, dzisiejsi pastyrze, coś przynieśli Ci w darze –
duse umorusanom, łaskawie pojźryj na niom.

MAŁGORZATA SIEMIENIUK
Jeśli któregoś dnia  

Jeśli któregoś dnia
zapragniesz coś napisać,
nie szukaj daleko natchnienia.
Rozejrzyj się wokół,
jak na zawołanie
zjawi się natychmiast
z oddechem wiatru,
z szumem liści,
na puchowej pierzynce z mgły,
by tworząc bezcenne strofy
ułożyć się w kołysce poezji.

Tak tworzył Jan Pocek,
czerpiąc piękno garściami
z szumiących łanów zboża,
z uśmiechu dziecka,
z kropli deszczu,
ze światła jutrzenki,
by rozpierzchnięte myśli
grafitowa noc 
chwyciła chochlą księżyca,
wzniosła ponad horyzont,
a gwiazdy ułożyły je w zdania,
osiadające o świcie na kroplach rosy
bogatymi strofami wierszy.
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ROK JANA POCKA – 100- LECIE URODZIN

Robert Garstka 

Ogrójec w Siewierzu

W Siewierzu1, po wieczornym nabożeństwie w Wielki 
Czwartek, niewielka grupa wiernych wyrusza z kościoła pw. 
św. Macieja, udając się procesyjnie do znajdującej się poza cen-
trum miasta – kapliczki domkowej zwanej Ogrójec2. W drodze 
do niej, przy obiekcie oraz w drodze powrotnej, zebrani śpie-
wają pieśni postne. Przewodzi im śpiewok – mężczyzna po-
siadający silny i donośny głos. To on jako pierwszy intonuje 
pieśń, trzyma rytm i wyznacza kolejną. Podczas modlitwy, co 
pewien czas odzywa się głos drewnianych kołatek i klekotek. 
Dawniej w procesji uczestniczyło liczne grono dzieci, które 
hałasowały kołatkami i strzelały z karbidu. 

Miejscem procesji zmroku Wielkiego Czwartku, procesji bez 
duchowieństwa i utensyliów kościelnych, za to w tłumie dzieci, 
zamaszyście stukających w klekoty i trajkotki oraz rozbawio-
nych eksplozjami z kalichlorku i dynamitu. Miesza się tu na-
bożne pienie z furią klekocących i strzelających chłopców, ja-
skrawa kakofonia, chyba rzadko gdzie praktykowana, wyraźny 
relikt pogańskiej obrzędowości3. 

Znikome informacje o tej ciekawej i nadal funkcjonującej 
tradycji odnaleźć można w etnograficznym archiwum Muze-
um Górnośląskiego w Bytomiu, będące wynikiem badań pro-
wadzonych m.in. w Siewierzu w latach 1957 i 19604. Jeden 
z opisów wskazuje prawdopodobnie na miejsce z kapliczką, 
gdyż tylko w tym dniu formuje się procesja udająca się na od-
dalone od siewierskiego rynku miejsce. 

W Wielki Czwartek chodzi procesja z klekotkami na cmen-
tarz, gdzie są pochowani ludzie zmarli na cholerę jeszcze 
w połowie ubiegłego wieku. Na cmentarzu zatrzymują się 
i strzelają z ”kaliklorku”. Kaliklorek ten kupował informator 
w Dąbrowie5. 

Poza centrum znajduje się także cmentarz parafialny, jednak 
nie ma na nim cholerycznych grobów. Warto zaznaczyć, iż na 
wspomnianym cmentarzu znajduje się niewielki kościółek pw. 
św. Jana Chrzciciela, ufundowany przez Piotra Własta Dunina 
ok. 1140 roku, wzniesiony z ciosanego kamienia w stylu ro-
mańskim. Budowla przetrwała najgorsze zawieruchy wojenne 
i uważa się ją za jeden z najstarszych zabytków województwa 
śląskiego.

Inny opis wskazujący bezpośrednio miejsce, gdzie znajduje 
się kapliczka podaje:

W Wielki Czwartek jest zwyczaj chodzenia do kaplicy zwanej 
„Ogrójcem” całą procesją. Dzieci niosą wtedy terkotki i kle-
kotki, którymi klaszczą. Dzieje się to na pamiątkę zdarzenia, że 
Pana Jezusa wiedli również Żydzi do Ogrójca6. 

Zwyczaj nie został do tej pory szczegółowo zbadany, nie 
występuje też w literaturze przedmiotu opisującej zwyczaje 
i obrzędy Zagłębia Dąbrowskiego7. Obecnie trudno dociec 
jego genezy, lecz według informacji mieszkańców ma ponad 
sto lat. Współcześnie w wydarzeniu uczestniczy niewielka 
grupa wiernych i jak już wspomniano, z rzadka pojawiają się 
dzieci, które potrząsały kołatkami i strzelały z karbidu. Miej-
scowi księża nie wyrażają aprobaty dla tej tradycji uważa-
jąc, iż po nabożeństwie w kościele wierni winni rozejść się 
do domu. Wieczorne modlitwy i pieśni pasyjne śpiewane na 
zapomnianym cmentarzu mogą być pozostałościami praktyk 
związanych z kultem zmarłych. Dlatego też temat wart jest 
dalszego badania i analizy.

Obiekt został wymieniony w protokole lustracyjnym z 1783 
roku.8 Teren, na którym się znajduje, był do niedawna (2016) 
mocno zarośnięty, w takim stopniu, iż w porze letniej z trud-
nością dostrzec można było kapliczkę stojącą na niewielkim 
wzniesieniu. Wewnątrz niej stała figura Chrystusa Frasobliwe-
go z XIX wieku, która obecnie znajduje się prawdopodobnie 
w kościele pw. św. Macieja, choć oficjalna strona gminy Sie-
wierz informuje, że rzeźba nadal jest w kaplicy9. Warto wspo-
mnieć, iż przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Skarży-
cach (gmina Zawiercie) znajduje się wymurowana z kamienia 
kaplica grobowa zwana „Ogrójcem”.

Przypisy

1 Gmina Siewierz, województwo śląskie.
2 D. Skonieczna Gawlik, R. Garstka, B. Gawlik, Tropem badaczy 

Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 2016, s. 211.
3 S. Korusiewicz, Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do 

roku 1900, Piekary Śląskie 1990, s. 102.
4 Zapis zgodny z oryginałem.
5 Informator: mężczyzna lat 70. Wypowiedź z 13.03. 1957 r., 

zarejestrowana w Siewierzu. Badacz Barbara Bazielich. Archiwum 
Etnograficzne Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Chodzi zapewne 
o Dąbrowę Górniczą.

6 Informatorzy: J i A. Nawrot, data urodzenia 1884 i 1909. Wypo-
wiedź z 1960 roku zarejestrowana w Siewierzu, Archiwum Etnogra-
ficzne Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

7 Wyjątek stanowi wspomniana publikacja Tropem badaczy Za-
głębia Dąbrowskiego.

8 E. Sołtysik, Zarys dziejów parafii św. Macieja Ap. w Siewierzu, 
Siewierz 2006, s. 253.

9 Kaplica Ogrójec w Siewierzu, http://www.siewierz.pl/3/zaby-
tek/11/ (dostęp: 24.06.2020).

Z ARCHIWUM FOLKLORU
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Donat Niewiadomski

Pamięci Władysława Sitkowskiego  

1928–2020

W grudniu 2019 roku otrzymałem kartkę bożonarodzeniową 
i list okolicznościowy od Władysława Sitkowskiego. Zawiada-
miał, że wybiera się na planowany w najbliższych miesiącach 
Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych. Miał nadzieję, że spot-
kamy się z tej okazji i porozmawiamy 
o aktualnych sprawach Stowarzyszenia 
oraz powspominamy znajomych, któ-
rzy przeszli już na drugą stronę życia. 
Ponadto nadmieniał, że w dniu Wszyst-
kich Świętych odwiedził w Hrubie-
szowie groby bliskich. A życzeniom 
świątecznym nadał jak zwykle charak-
ter wierszowany: Niech kolęda radość 
rozbudzi i duch przyjaźni wstąpi w lu-
dzi. Niech w ten czas Bożego Narodze-
nia świat na lepsze się odmienia. Pod 
choinkę przy opłatku zdrowia, szczęścia 
i dostatku. Pomyślności i zdrowia na 
każdy dzień. I niech ten Nowy Rok bę-
dzie przyjazny. Wesołej kolędy. Z przy-
jacielskim cześć – Władek!

Zjazd nie odbył się z powodu pande-
mii koronawirusa. Władysław Sitkow-
ski zmarł 26 marca 2020 roku w Zwie-
rzyńcu. Był z pewnością pisarzem lu-
dowym rangi ogólnopolskiej, o rozbudowanej świadomości 
estetycznej, człowiekiem instytucją w dziedzinie ludowej 
literatury i kultury. Przeżył zesłanie syberyjskie i więzienie 
stalinowskie. Jego teksty są cenne poznawczo i wartościowe 
artystycznie, cieszą się uznaniem czytelników i poważaniem 
krytyki, wyrażają wartości światopoglądu chłopskiego. 

Urodził się 14 marca 1928 roku w osadzie wojskowej Sta-
sin, gm. Werba, pow. Włodzimierz Wołyński, w rodzinie 
wywodzącego się z Radzymina chłopa osadnika, legionisty 
Piłsudskiego, żołnierza 2 Pułku Ułanów Grochowskich, wal-
czącego m.in. z bolszewikami w 1920 roku. Matka Rozalia, 
utalentowana śpiewaczka i działaczka ludowa, pochodziła 
z Wołynia. Wychowywał się z trzema braćmi w duchu poboż-
ności katolickiej i tradycji patriotycznej, jak wspominał po 
latach „w cudownej krainie, pełnej barw i dźwięków, w przy-
jaznym otoczeniu”. Uczęszczał do szkoły powszechnej w po-
bliskiej Kalinówce, a jego edukację przerwał w piątej klasie 
wybuch II wojny światowej. Wkrótce po 17 września młody 

Władysław ujrzał po raz pierwszy żołnierzy Armii Czerwonej, 
z karabinami na sznurkach, w podartych szynelach, poszuku-
jących ciągle chleba, mleka i słoniny. 

Wołyń wskutek układów niemiecko
radzieckich dostał się wówczas pod oku-
pację sowiecką i niebawem rodzinę Sit-
kowskich w ramach czystek etnicznych 
i likwidowania polskiego „elementu” 
patriotycznego wywieziono wraz z inny-
mi Polakami za Ural do swierdłowskiej 
obłasti. Stało się to 10 lutego 1940 roku, 
w noc mroźną i śnieżną, pod nadzorem 
specjalnych oddziałów NKWD, a podró-
żowano w nieogrzewanych wagonach 
bydlęcych. 

Po przybyciu, Polaków zakwaterowano 
w uszczelnionych mchem drewnianych 
barakach, w których roiło się od insek-
tów. Wyżywienie stanowiły głównie gło-
dowe porcje chleba. Dzieci otrzymywały 
20 dkg dziennie, dorośli 40, a przodow-
nicy pracy 80. Dokarmiano się pędami 
drzew, jagodami, grzybami i pokrzywa-
mi. Do roboty zmuszano wszystkich po-
wyżej 14 lat. Kilkunastoletni Władysław 
pracował przy pięćdziesięciostopniowym 

mrozie przy wyrębie lasu, a następnie w tartaku. Mniej od-
pornych ogarnęły choroby. Przybywało grobów, które po pew-
nym czasie kazano zasypać odpadami tartacznymi. Władysław 
wprost cudem przeżył tyfus plamisty. W 1941 bądź w 1942 
roku stracił jednak ojca Wiktora, który około Niżnego Tagiłu 
„zaginął” w obozie. 

Na szczęście, jesienią 1944 roku Sitkowskich przeniesiono 
nad Morze Czarne do nikołajewskiej obłasti, gdzie pracowali 
przy uprawach kukurydzy i słoneczników. Na początku maja 
1945 roku pozwolono im na powrót do kraju. Tym razem 
w osobowych wagonach dotarli 12 maja do Włodzimierza Wo-
łyńskiego, gdzie wzięli udział w dziękczynnym nabożeństwie, 
po czym pieszo i boso dotarli do Hrubieszowa, a później udali 
się do Zamościa. 

Hrubieszów był pierwszym miejscem, w którym Włady-
sław po przeszło pięciu latach poczuł się naprawdę wolnym 
człowiekiem. Na lata zapamiętał też smak hrubieszowskiego 
chleba, wędlin i lodów.

SYLWETKI

Władysław Sitkowski, 1986 r.,  
fot. Archiwum STL
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W 1946 roku przebył do Gdańska. Tam uczył się w zakła-
dzie rzemieślniczym, ukończył trzyletnią szkołę zawodową 
i wstąpił do działającej na Pomorzu Gdańskim organizacji an-
tykomunistycznej o rodowodzie harcerskim pn. Armia Krajo-
wa „Syrena”, dysponującej materiałami propagandowymi, ra-
diostacją i bronią. Niestety, wskutek dekonspiracji został latem 
1949 roku aresztowany i przeszedł okrutne koleje półrocznego 
śledztwa w kazamatach gdańskiego Urzędu Bezpieczeństwa. 
Miesiąc przetrzymywano go z kilkoma aresztantami w celi 
o powierzchni 3m2. Następnie przewieziono do więzienia 
zwanego „Sing sing”, gdzie siedział również zbrodniarz hitle-
rowski, były gauleiter NSDAP w Wolnym Mieście Gdańsku – 
Albert Forster, który zajmował dwie duże cele, a dostarczano 
mu czekoladę i pomarańcze. W lutym 1950 roku Sitkowskie-
go zwolniono z powodu braku dowodów „winy” i powołano 
w celu reedukacji do wojska. 

W 1952 roku powrócił do Zamościa, w 1955 – po ożen-
ku – przeniósł się do Szczebrzeszyna, po czym w 1968 prze-
prowadził na stałe do Zwierzyńca. Pracował m.in. w zakładzie 
fryzjerskim, Powszechnej Spółdzielni Spożywczej, Gminnej 
Spółdzielni, PZU oraz w browarze zwierzynieckim, skąd prze-
szedł na emeryturę. Z żoną Władysławą wychował trzech uta-
lentowanych muzycznie synów. 

Tworzyć zaczął jeszcze w Gdańsku, około 1948 roku. De-
biutował w 1971 na łamach „Kameny” w dodatku „Ziemia 
i Pieśń”. Jest przede wszystkim autorem wierszy lirycznych 
i satyrycznych, fraszek, aforyzmów oraz utworów dla dzieci. 
Pisał również teksty piosenek, parał się publicystyką i spora-
dycznie prozą (anegdoty, wspomnienia), prowadził kronikę 
życia osobistego i społecznego, rzeźbił w drewnie, spełniał się 
jako regionalista i animator przedsięwzięć kulturalnych, zbie-
rał eksponaty kultury materialnej wsi. 

W dorobku ma kilkaset publikacji na łamach prasy ogólno-
polskiej i regionalnej. Jego utwory znalazły się niemal w trzy-
dziestu antologiach i wydawnictwach pokonkursowych. Jest 
autorem kilku indywidualnych zbiorów poetyckich: Szumią 
bory roztoczańskie, wstęp R. Rosiak, Lublin 1978; Portret pól, 
wybór autora, oprac. E. Gnyp, [Zamość 1990]; Śródleśne zna-
ki, wybór, oprac. i wstęp M. H. Górska, Zamość 1992; W dzie-
jowych żarnach, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, 
Lublin 1994; Słoneczne niespodzianki, wybór i posłowie E.F. 
Cimek, [Zamość 1996]; Z duchem podniebnych pieśni, Za-
mość 1998; Między niebem a ziemią, wstęp i wybór Z. Szwal, 
Zamość 2002; Świat się wywraca, wybór, oprac. i posłowie 
D. Niewiadomski, Zamość 2003; Światłością Jana Pawła II, 
[Biłgoraj 2006]; Zapomniane paciorki babuni, wybór, oprac. 
i wstęp D. Niewiadomski, Lublin 2009. Opracował książecz-
ki historyczne, przedstawiające martyrologię Zamojszczyzny 
w latach II wojny światowej: Sochy dawniej i dziś (1999) oraz 
Zamojszczyzna. Wysiedlenia i deportacje 1939–1945. Obóz 
w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 2011. WDK w Zamościu opub-
likował „wizytówkę” Władysław Sitkowski. Poeta Roztocza, 
oprac. M.H. Górska (1987). Sylwetkę i dorobek autora przed-
stawiono na wystawie Chłopscy pisarze Lubelszczyzny, scena-
riusz S. Aleksandrowicz (WDK w Lublinie, 1995). Ponadto 
Sitkowski prezentował swoje utwory na antenie Polskiego Ra-
dia Warszawa („Kiermasz pod kogutkiem”), Radia Lublin oraz 
w Telewizji Polskiej („Goniec kulturalny” i „Swojskie klima-

ty”, program wielkanocny w TVP Kultura). O jego twórczości 
powstały prace licencjackie i magisterskie.

Od 1971 roku należał do Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych, w którym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, 
był m.in. przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej 
(1973‒1976), sekretarzem Zarządu Głównego (1976‒1979), 
wiceprezesem (1989‒1992) i prezesem Zarządu Głów-
nego (1992‒1993) oraz członkiem Sądu Koleżeńskiego 
(2005‒2009). Był też członkiem Rady Redakcyjnej „Twór-
czości Ludowej” i Rady Twórców Ludowych przy tym cza-
sopiśmie. Przyczynił się do założenia Oddziału Zamojskiego 
STL (1975), gdzie przez wiele lat sprawował funkcję preze-
sa. Z jego inicjatywy powstało w 1977 roku Towarzystwo 
Miłośników Zwierzyńca, któremu przewodniczył w okresie 
1979‒1989. W ramach Towarzystwa wsparł powołanie Izby 
Muzealnej, której zbiory nieustannie wzbogacał. W 2008 roku 
uchwałą Rady Miasta przyznano mu zaszczytny tytuł Honoro-
wego Obywatela Zwierzyńca. Udzielał się w Radzie Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Należał m.in. do Stronnictwa De-
mokratycznego, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Dzieci 
Zamojszczyzny i Związku Literatów Polskich. 

Jego utwory zyskiwały uznanie w prestiżowych konkursach, 
np. w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Pocka auto-
ra uhonorowano 26 razy, w tym trzema pierwszymi nagrodami 
i dwiema specjalnymi za wiersze okolicznościowe i dedyka-
cyjne. Szereg pierwszych nagród otrzymał również w Kon-
kursie Poetyckim im. S. Buczyńskiego, a ponadto był wielo-
krotnym laureatem Konkursu Poetów Ludowych Kurii Die-
cezjalnej w Lublinie oraz Konkursu „Wiersze dzieciom” im. 
E. Szelburg Zarembiny. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Brązowy 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę im. O. Kolberga, 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodę Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krzyż Zesłańca Sybiru.

Liryka Sitkowskiego traktuje w dużym stopniu o naturze, 
szczególnie o rodzimych krajobrazach, ziemi i porach roku. 
Ziemia jest najczęściej ukazywana jako gwarantująca istnienie 
siła pierwotna, matka rodząca i opiekunka wszelkich bytów. 
Pory roku są postrzegane równoprawnie, w ich przedstawie-
niach najważniejsze okazuje się wychwytywanie znamion ży-
cia i piękna oraz wyglądów znamiennych dla danego czasu. 
Pejzaże z kolei konkretyzuje poeta w portretach literackich 
dwu swoich „małych ojczyzn” – pierwotnej wołyńskiej i te-
raźniejszej roztoczańskiej. Wołyń jawi się jako wspominany 
z nostalgią świat dzieciństwa, przywoływana z przeszłości ar-
kadia rodzinno sąsiedzka. Autor wciąż wywodzi stamtąd swój 
rodowód i tam lokuje serdeczne uczucia, których nie znisz-
czyła nawet trauma Wschodu – tragedia osobistego zesłania 
na Sybir i męczeństwo Polaków, upostaciowane najdobitniej 
w zbrodni katyńskiej i ukraińskich mordach na Wołyniu. 

Nowa kraina zamieszkania przejęła po latach rolę pierwszej 
„małej ojczyzny”. Z gościnnym regionem roztoczańskim poe-
ta całkowicie się utożsamił i także poddał tę przestrzeń ide-
alizacji, ukazał ją w barwach na wskroś sielskich, a ponadto 
nasycił licznymi „znakami” polskości, chłopskości i uwydatnił 
swoistości lokalne. Nie pominął przy tym pracy rolnika i jej 
efektów. 

W dorobku Sitkowskiego nie brak poza tym utworów 
o odniesieniach społecznych, obrazujących negatywne skut-
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ki posocjalistycznych przemian ekonomiczno ustrojowych 
oraz dokonujących się obecnie przeobrażeń cywilizacyjnych 
i obyczajowych. Autora boli zwłaszcza odchodzenie od trady-
cji chłopskich, porzucanie dawnego trybu życia, rozpad wie-
lopokoleniowej rodziny, stopniowy zanik religijności, upadek 
wartości ziemi i regres gospodarki rolnej wiodący do wylud-
niania wsi. Odrzuca wzorce szerzone przez współczesną pop-
kulturę i unijne „standardy”. Martwi go przejmowanie ziemi 
przez obcych, nie daje się omamić wizją wszecheuropejskiego 
dobrobytu. Świat znajduje się według niego w stanie przesile-
nia kryzysowego, wymaga odnowy etycznej i naprawy rzeczy-
wistości społecznej, czemu sam stara się zaradzić wierszami 
o zakroju moralizującym.

Problematykę społeczną personifikuje przy tym, wprowa-
dzając do utworów nader plastyczne, realne i jednocześnie wy-
bitnie symboliczne postaci babci i dziadka – występujące jako 
reprezentatywne figury losu chłopskiego i ludzkiego, „znaki” 
samotności, wyobcowania i przemijania. Te charakterystyczne 
postaci spotyka się zresztą u niego znacznie wcześniej nim za-
domowiły się we współczesnej literaturze ludowej i twórczo-
ści operującej tematami wiejskimi.

W wierszach religijnych Bóg jawi się jako dobro absolut-
ne, dawca łask i gwarant powszechnej harmonii. Podobne role 
spełniają Jezus i Matka Boska, a w wymiarze ludzkim ich god-
nym kontynuatorem okazuje się Jan Paweł II. Treści religijne 
znajdują także wyraz w tekstach związanych z dorocznymi 
świętami chrześcijańskimi. W tym przypadku poeta skupia się 
przeważnie na kulturowym i kultowym aspekcie świąt bożo-
narodzeniowych, wielkanocnych i maryjnych, choć nie pomija 
również ich sensów duchowych. Przyjście na świat Syna Bo-
żego ukazuje przy pomocy rodzimych realiów geograficznych, 
społecznych i regionalnych, stąd sceneria roztoczańska na-
rodzin i chłopskie otoczenie stajenki. W lirykach o tematyce 
wielkanocnej zarysowuje się dobitnie paralelizm pomiędzy 
wiosennym odrodzeniem życia biologicznego a zmartwych-
wstaniem Jezusa. Wizerunek Matki Boskiej podlega z kolei wy-
raźnej agraryzacji i regionalizacji. Maryja zgodnie z ludowo
katolickimi wyobrażeniami czyni dobro jako Pani Pszeniczna, 
Żniwna i Zielna, jest stale złączona z ziemią roztoczańską oraz 
objawia się w roli uniwersalnej opiekunki wszystkich ludzi 
i jako prawzór matki cierpiącej. 

W poezji Sitkowskiego dość długo przeważały przedstawie-
nia opisowe i wiersze o tematyce ponadosobistej, utrzymane 
nierzadko w konwencji liryki roli. Ale stopniowo zaczęło się 
pojawiać coraz więcej przekazów osobistych z wyraźnie za-
znaczoną sytuacją bezpośredniego wyznania, przepełnionych 
żywiołem autobiograficznym, wręcz prywatnych, poświęco-
nych matce, żonie, wnukom oraz wołyńskiej i syberyjskiej 
przeszłości. W utworach tych jest niemało wzruszeń i intym-
nych zwierzeń, podobnie jak w nasyconych podmiotowością 
lirykach z ostatnich lat, zawierających przesłania i podsu-
mowania życiowe oraz rozważania o przemijaniu. Widzimy 
zwłaszcza, jak poeta mówiąc o swojej doczesnej skończono-
ści kieruje myśl ku sprawom ostatecznym, z pokorą oczekuje 
na Boskie wyroki. Bolesne przejścia i gorycz egzystencji nie 
zniszczyły bowiem jego wiary w dobroć Stwórcy i istnienie 
nadrzędnego ładu.

Bezsporne mistrzostwo osiągnął Sitkowski w utworach de-
dykacyjnych i okolicznościowych. Mimo przewidzianej z góry 

konwencji potrafił wprowadzić do tego rodzaju przekazów nie-
banalne treści i oryginalne środki wyrazu. Widać to chociażby 
w lirykach „ofiarowanych” wybitnym pisarzom ludowym – 
Stanisławowi Buczyńskiemu, Janowi Królowi, Janowi Pocko-
wi czy Kazimierze Wiśniewskiej. Sposród wierszy okolicz-
nościowych warto zaś wymienić Wspomnienie na czterdzie-
stolecie STL‑u – utwór nad wyraz nostalgiczny i jednoczesnie 
przeniknięty poczuciem jedności środowiskowej. Teksty Sit-
kowskiego wyróżniają się również wśród zalewających Polskę 
wierszy „papieskich”, w większości hołdowniczych i po czę-
ści grafomańskich. On wzbija się natomiast ponad rozpano-
szone w tym przypadku stereotypy religijno kulturowe. Jana 
Pawła II portretuje z reguły w postaci rozjaśniającego mroki 
grzechu apostolskiego pielgrzyma. Podkreśla polski rodowód 
papieża i jego bezgraniczną ufność wobec Boskich wyroków. 

W innych przekazach należy podziwiać sprawność Sit-
kowskiego w posługiwaniu się formą meliczną i opanowanie 
konwencji literatury dla dzieci. Dużą skalę możliwości arty-
stycznych autora potwierdzają także fraszki i satyry. Frasz-
ki aksjologiczne zawierają refleksje nad istotą wartości oraz 
nad sensem, stylem i wzorami życia. Wśród obyczajowych 
i społeczno politycznych pisarska krytyka dotyczy przede 
wszystkim wynaturzeń życia rodzinnego, zdrożnych zacho-
wań erotycznych, pijaństwa i ujemnych skutków transformacji 
ustrojowej, wiodącej m.in. do bezrobocia, zubożenia dużych 
grup ludności oraz niszczenia środowiska naturalnego i rolni-
ctwa. Zdaniem poety politycy zapomnieli na domiar o swoich 
obowiązkach „służebnych”, stali się w dużej mierze cyniczną 
grupą „próżniaczą”, gardzącą społeczeństwem, żyjącą na jego 
koszt i stanowiącą ostatecznie zagrożenie dla narodu.

Z tą problematyką korespondują treści satyr wierszowanych 
i tekstów nawiązujących do konwencji bajki literackiej. Po-
nownie dostrzegamy troskę o zachowanie harmonii rodzinnej, 
piętnowany jest amoralizm, nieobyczajność, prywata, konfor-
mizm klasy politycznej, niepokoi chaos aksjologiczny i zanik 
elementarnej przyzwoitości.

Trzeba przy tym przyznać, że w tekstach epigramatycznych 
i satyrycznych Sitkowski sprawnie i funkcjonalnie posługuje 
się wielorakimi środkami stylistycznymi i estetycznymi: iro-
nią, komizmem, paradoksem, wyolbrzymieniem. Nie stroni 
też od dosadności ani od budowania ponadczasowych przypo-
wieści. Celowo skupia uwagę na cechach, zjawiskach i sytua-
cjach negatywnych, rysując w ten sposób obraz świata do cna 
zepsutego. Czyni tak jednak dla potrzeb dydaktyki literackiej, 
pragnie bowiem, by życie opierało się na niewzruszonych 
zasadach i ładzie społecznym zbudowanym na tradycyjnych 
wartościach.

Sumując, należy podkreślić, że Władysław Sitkowski mówi 
o najbliższych sobie duchowo i fizycznie postaciach i war-
tościach: matce, ojcu, domu rodzinnym, rodzimej przestrzeni 
życia, naturze roztoczańskiej, ziemi rodzącej i pracy rolnej. 
W jego pisarstwie dominuje rodzinność, religijność i prospo-
łeczność, cały czas przebywamy w zespole myślowym właści-
wym chłopskiej kulturze, tradycji i wzorom życia. Ujawnia się 
także patriotyzm oraz troska o stan chłopski i wieś. Rozwiąza-
nia artystyczne cechuje duża dyscyplina i zarazem plastyczność 
obrazowania oraz oryginalna metaforyka, oparta na odkryw-
czych skojarzeniach myślowo językowych. Dość często poja-
wiają się tak rzadkie w liryce polskiej rymy męskie, wzmac-
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niające wyrazistość brzmieniową i znaczeniową objętych tym 
zabiegiem wyrazów. Ciekawie wypadają próby wprowadzania 
neologizmów i stosowania stylizacji folklorystycznej. Uderza 
umiejętne operowanie przeciwstawnymi nastrojami, np. łącze-
nie radości ze smutkiem, pogody ducha i nadziei ze zwątpie-
niem, a humoru z powagą i zadumą. Warto zwrócić uwagę na 
pasję uzdrawiania świata, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz 
odnotować głęboką refleksyjność i wewnętrzną dialogowość, 
skutkującą stawianiem pytań „otwartych”, zwłaszcza o naturę 
człowieka, zasadność istnienia zła i mechanizmy historii.

Władysława Sitkowskiego poznałem w 1977 roku na posie-
dzeniu Sekcji Literatury Ludowej Rady Naukowej STL, gdy 
po IV Krajowym Zjeździe w jego gestii znalazły się sprawy 
zreszonych w Stowarzyszeniu pisarzy. Na posiedzeniach sek-
cji wykazywał się rzeczowością i dużą znajomością tematu. 
Orientował się zwłaszcza dobrze w ówczesnej literaturze 
współczesnej i był niesłychanie życzliwy wobec pisarzy zgła-
szających akces do Stowarzyszenia. 

Następnie, nasza współpraca stopniowo się zacieśniała, a jej 
kulminacja przypadła na wyjątkowo trudne dla Stowarzysze-
nia lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Gdy 1 stycznia 
1990 roku, w ramach tzw. planu Balcerowicza, Ministerstwo 
Kultury i Sztuki zaprzestało dotowania wielu instytucji kul-
turalnych, Władysławowi Sitkowskiemu jako wiceprezesowi 
a potem prezesowi Zarządu Głównego przyszło dosłownie 
walczyć o zachowanie Stowarzyszenia i trzeba przyznać, że 
m.in. wskutek jego zaangażowania zmagania te okazały się 
skuteczne. Był również aktywny w działaniach zmierzających 
do utrzymania ciągłości Ogólnopolskiego Konkursu Litera-
ckiego im. Jana Pocka i Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym. Przyczynił się do powołania w 1993 roku Biblioteki 
„Dziedzictwo” STL i wszedł w skład jej redakcji.

Dzięki jego olbrzymiemu wysiłkowi w październiku 1993 
roku odbyły się w Zwierzyńcu niezapomniane dwudniowe 
Ogólnopolskie Spotkania Literackie. Dużo uczynił dla upa-
miętnienia Stanisława Buczyńskiego i upowszechnienia jego 
twórczości, a ja jestem mu szczególnie wdzięczny za wspar-
cie moich starań, wiodących do wydania dwutomowych pism 
poety z Kotorowa. Wspomagał także prowadzony głównie 
przez WDK w Zamościu Konkurs Poetycki im. S. Buczyń-
skiego, który niestety – gdy Władkowi zabrakło już sił – został 
przez obecnych organizatorów całkowicie zmarginalizowany. 

Zawsze uderzała mnie duża wrażliwość Władysława Sit-
kowskiego na naturę, co najdobitniej mogłem zaobserwować 
podczas wspólnego „zdobywania” Bukowej Góry. Równie 
wielka była jego pasja regionalistyczna, którą z kolei mogłem 
docenić w trakcie zwiedzania muzeum Roztoczańskiego Parku 
Narodowego w Zwierzyńcu.

Władysław Sitkowski mimo zesłania na Syberię dożył sę-
dziwego wieku (może zahartowała go „nieludzka ziemia”). 
Znosił dzielnie trudy i niepowodzenia. Był optymistą. Nawet 
po niedawno przebytym zawale serca uważał, że „nie jest źle” 
i że w „jego życiu nie ma nic tragicznego, tylko trochę smut-
nych wspomnień, które pozostały daleko, a on jeszcze jakoś 
żyje”. W naszej pamięci niech także pozostanie jako autor 
promiennego przesłania wielkanocnego: Przesyłam wiązankę 
wiosennych życzeń z palmową wstęgą. Życzę radości z odro-
dzenia wszelkiego życia i ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
Wesołego Alleluja – Władek Sitkowski.

WIERSZE  
WŁADYSŁAWA SITKOWSKIEGO

Chłopski testament 

Zostawiam wam 
moją gniazdowiznę, 
którą sam Stwórca 
dał mi w dzierżawę;
pług zabieram z sobą, 
bom ostrzem jego pióra
wypisał testament 
w wieczystej księdze ziemi.

Bronę zawieszam 
pod zmurszałą strzechą,
byście czasem spojrzeli, 
ile kolców cierniowych miała,
lecz ziemi nie raniła; 
cóż zasiew bez niej...

Cep na bancie zostawię, 
z nim to przecie na klepisku 
zimowałem w oberku karnawałowym,
by ziarno od plewy oddzielić.

Dźwięk stalowej kosy 
w wieczność z sobą zabiorę
i tam złożę u stóp mego Pana,
niech żniwnym echem 
w niebiosach rozbrzmiewa.

Tu jeszcze zostawiam 
garniec słonego potu
z nektarem ziół polnych,
żebyście posmakowali, 
czym ziemia pachnie.

Zwierzyniec, 1997 rok
Zapomniane paciorki babuni, Lublin 2009, s. 22.

Rzuciłem z płachty ziarno 

Rzuciłem z płachty ziarno
i sercem je nakryłem,
w prastarą ziemię czarną,
bo tym ziarenkiem żyłem.

Kroiłem ziemię w skiby
jak chleb się kroi Boży,
po skibce dla każdego
jam dzielił go i mnożył.

I szedłem w pól połacie
wśród wichrów i zamieci,
a za mną anioł zdążał,
co lampą niebios świeci.
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A teraz te ziarenka
różańcem mi się stały,
przekładam je jak snopy
ramieniem swym zbolałym.

I patrzę na swój zagon,
bom wierność na nim złożył,
bo tu zostało ziarno,
com dzielił je i mnożył.

Zapomniane paciorki babuni, Lublin 2009, s. 69.

Istnienie 

Jam jest bólem matki mojej,
Ojca mego siłą woli,
Zbudowanym z tkanek wiary,
Z żytnim kłosem w aureoli.

Jam kropelką deszczu, rosy,
Sługą wiernym ziemi świętej,
Przeoranej burz skibami,
Pełną mocy niepojętej.

Jam jest drzewo z korzeniami,
Co konary w niebo wznosi
I wybucha krzykiem ptaka,
Gdy swe treny bogom głosi.

Jam wtopiony w przestrzeń wielką
Słońca, ziemi i przyrody;
Gdy wygasnę, ziarnem wzejdę
Lub zostanę kroplą wody.

Zapomniane paciorki babuni, Lublin 2009, s. 189.

Do dni ostatnich 

Kiedy ranne wstają zorze
pełne zadziwień i blasku
idę w krzyżowe ognie
ciężarem ułomności
staję przed majestatem
wszelkiego stworzenia
z pokłonem i skruchą
wznoszę żebracze słowo –
przepuść mi Panie

Zejdź Duchu Święty
promieniem swej mocy
rozjaśnij wnętrze 
słabości mojej
bym mógł do reszty
pojąć istotę
Twego panowania
i pokornie wędrować
do dni ostatnich

ze światłością niebios
w różanym sercu Madonny

23 lutego 1997 roku
Zapomniane paciorki babuni, Lublin 2009, s. 201.

Na horyzoncie mego życia

Na horyzoncie mego życia
słońce układa się do snu
rwące potoki marzeń
płyną w ocean wieczności
gdzieś tam za miedzą wspomnień
świerszcze wycinają 
ostatnie oberki weselne
a Chrystus zatroskany
spogląda z ambony niebios
jakby zapraszał
do swego obejścia
na wieczerz ostatnią
którą zgotował
na palenisku
Bożego miłosierdzia –
może i dla mnie
tam miejsca starczy

11 lutego 1998 roku
Zapomniane paciorki babuni, Lublin 2009, s. 195.

Niczym ptak

W tej ziemskiej ojczyźnie
przelotność moją zostawię
niczym ptak
z dalekich krajów
co gniazdo uwił
w przydrożnej tarninie
i jeszcze się dobrze
nie zasiedział
a już pora odlotu

W tej ziemskiej krainie
zostawię ślady bolesne
wyrąbane toporem
w tajdze syberyjskiej
i tęsknotę zostawię wielką
spaloną na ziemi wołyńskiej
a potem pójdę
w świat baśniowy
i stanę u wrót Piotrowych
jak zbłąkany wędrowiec

Zapomniane paciorki babuni, Lublin 2009, s. 202.
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Paweł Onochin

50 lat pracy twórczej Zygmunta Kędzierskiego

Zygmunt Kędzierski, urodzony w 1949 r. w Wałbrzychu, 
swoje całe dorosłe życie związał z Przymuszewem, wsią po-
łożoną niedaleko Tucholi i chyba nie przypuszczał wtedy, że 
kraina Borów Tucholskich stanie się 
jego ukochaną „małą ojczyzną”, któ-
rą będzie sławił własną sztuką i dzia-
łalnością społeczną. Ta geograficzna 
kraina położona na Równinie Tu-
cholskiej, posiadająca własną regio-
nalną kulturę, miała ogromny wpływ 
na przybyłego z południowej Polski 
„imigranta”. Borowiakiem – bo tak 
określa się ludność tego regionu – stał 
się Zygmunt Kędzierski za sprawą 
swojej żony i osiedlenia się w jej ro-
dzinnej wsi.

Jednak pierwsze próby aktywności 
artystycznej podjął jeszcze w Klucz-
borku w pracowni Jana Konarskiego1. 
Już wtedy zwracał uwagę na siebie 
sprawnie operując dłutem w drewnie 
lipowym i topolowym oraz przykła-
dając dużą wagę do bardzo staranne-
go wykańczania swoich prac. Był rok 
1970 i jak sam zaznaczył w ankiecie 
personalnej twórcy ludowego opra-
cowanej dla potrzeb Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych do rzeźbienia 
skłoniła go chęć wyrażenia własnych 
poglądów na sztukę2, które przez ko-
lejne lata przeistoczyły się w biegłość świadomego i mistrzow-
skiego nawiązywania do tradycji ludowego rzeźbiarstwa, któ-
rego stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli.

Doskonaląc przez lata swój warsztat twórczy, zdobył należ-
ne uznanie w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się m.in. 
w muzeach w Toruniu, Radomiu, Bytowie, Gdańsku, Wierzy-
cy, Bydgoszczy i Chojnicach, a także w kolekcjach prywat-
nych. Brał udział w wystawach ogólnopolskich, w tym indy-
widualnych.

Zygmunt Kędzierski to artysta wszechstronny i wyjątkowo 
uzdolniony, o czym świadczy interdyscyplinarny charakter 
jego twórczości. Zarówno w rzeźbie, jak i malarstwie na szkle 
wypracował własny, niepowtarzalny styl, zachowując trady-
cyjny kanon. Maluje zgodnie z tradycją kaszubskiego malar-
stwa na szkle. Postacie świętych na obrazach jego autorstwa są 
otoczone barwnymi ornamentami kwiatowymi. 

W jego pracach rzeźbiarskich również tematyka sakralna 
jest dominująca, choć pojawią się także elementy obyczajo-
we np. ukazujące życie dawnej wsi. Wyróżniają się one wie-
lobarwną polichromią o żywych kolorach oraz rozbudowaną, 
dekoracyjną formą. Ponadto jest także twórcą tradycyjnych, 

drewnianych zabawek, prostych w formie a wyrafinowanych 
w technice wykonania. 

W 1996 roku Zygmunt Kędzierski został członkiem Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych 
w dziedzinie rzeźby ludowej i regio-
nalnego malarstwa na szkle. Bardzo 
pozytywna ocena jego prac przez 
kompetentną komisję, jak się oka-
zało w niedalekiej przyszłości, była 
nie tylko potwierdzeniem kunsztu 
artystycznego, ale przyczyniła się do 
aktywnej działalności na rzecz środo-
wiska twórców ludowych. Zygmunt 
Kędzierski stał się lokalnym liderem, 
opiekunem twórców ludowych, po-
pularyzatorem regionalnej kultury, 
inicjatorem wielu działań twórczych 
i społecznych. Od wielu lat pełni 
funkcję prezesa Oddziału Bydgosko
Toruńskiego Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych (trzecia kadencja), 
jednego z najbardziej aktywnych 
i licznych regionalnych struktur tego 
ogólnopolskiego zrzeszenia o ponad 
pięćdziesięcioletniej historii. Był rów-
nież członkiem Zarządu Głównego 
STL i znacząco kształtował jego dzia-
łalność programową i statutową.

Jest laureatem wielu konkursów 
na sztukę ludową organizowanych 

w Bydgoszczy, Radomiu, Toruniu, Słupsku, Chojnicach. Jed-
nak tym najbardziej prestiżowym i wartym specjalnego odno-
towania w karierze Zygmunta Kędzierskiego jest „Konkurs 
Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich”. Or-
ganizowanej przez Tucholski Ośrodek Kultury konfrontacji 
towarzyszy idea prezentacji tego, co najbardziej wartościowe 
w dziedzictwie kulturowym regionu. W 2019 roku został lau-
reatem I nagrody w dziedzinie rzeźby ufundowanej przez Bur-
mistrza Tucholi. 

Rok wcześniej 15 września 2018 r. w Domu Kultury w Żni-
nie, podczas spotkania twórców ludowych, Zygmunt Kędzier-
ski uhonorowany został medalem Marszałka Województwa 
Kujawsko Pomorskiego. W tym samym roku w październiku, 
podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 50 lecia istnienia 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych odbywających się w Lub-
linie, artysta został wyróżniany Złotym Krzyżem Zasługi.

Lista inicjatyw Zygmunta Kędzierskiego jest długa i świad-
czy o godnej podziwu konsekwencji i skuteczności, która za-
owocowała konkursami, plenerami, spotkaniami na stałe już 
wpisanymi w kalendarz najbardziej znaczących dla regionu 
przedsięwzięć.

Zygmunt Kędzierski podczas Targów Sztuki 
Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 2010 r., 

fot. P. Onochin
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Należy do niego niewątpliwie cykliczny i wieloletni plener 
rzeźbiarsko malarski, organizowany przez Gminę oraz Szko-
łę Podstawową w Kęsowie, którego kustoszem jest Zygmunt 
Kędzięrski. O niezwykłej randze tego twórczego spotkania 
świadczą uczestnicy, których nigdy nie brakuje a którzy dojeż-
dżają z najdalszych regionów kraju. Rzeźby oraz obrazy, które 
powstają w ramach pleneru artyści przekazują na rzecz gminy 
i są one elementem lokalnego krajobrazu. W swojej okolicy 
Zygmunt Kędzierski z własnej inicjatywy stawia przydrożne 
kapliczki, figury świętych, był także jednym z twórców ołta-
rza papieskiego z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
w 1999 roku. Prowadzi także zajęcia z dziećmi i młodzieżą, 
przekazując swoje umiejętności i wiedzę na temat kultury re-
gionu. 

Współpracuje ze Żnińskim Domem Kultury, co skutkowało 
jedną z najbardziej prestiżowych imprez w regionie „Jesienią 
na Pałukach”. Jest to doroczny zjazd twórców ludowych wraz 
z imprezami towarzyszącymi: kiermaszem, występami zespo-
łów i kapel oraz podsumowaniem rocznej działalności twórczej 
wraz z podziękowaniem dla najbardziej aktywnych artystów. 
To jedyne tego typu coroczne wydarzenie w Polsce, które stało 
się wręcz instytucjonalną formą popularyzacji i ochrony twór-
czości ludowej w województwie bydgosko toruńskim i części 
województwa wielkopolskiego.

Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy na rzecz kultu-
ry ludowej, w których Zygmunt Kędzierski brał udział i był 
sprawcą, ale o tej ostatniej należy wspomnieć. We wrześniu 
wraz z członkami Oddziału Bydgosko Toruńskiego był „am-
basadorem” kultury ludowej Kujaw na Dożynkach Prezyden-
ckich w Warszawie, prezentując dorobek i charakterystyczne 
dla regionu wytwory.

Okazją do podziękowania i celebracji jubileuszu 50 lecia 
pracy twórczej Zygmunta Kędzierskiego była wystawa prac 
artysty zorganizowana w Tucholskim Ośrodku Kultury. Wer-
nisaż odbył się 6 lipca i zgromadził przedstawicieli władz 
samorządowych i instytucji kultury oraz twórców ludowych 
i przyjaciół artysty. Niestety nie wszyscy mogli wziąć w nim 
udział ze względu na reżim sanitarny związany z koronawiru-
sem. Nie zabrakło oficjalnych wystąpień i w pełni należnych 
honorów dla twórcy. Specjalny dyplom z tej okazji z wyrazami 
szacunku i życzeniami przesłał na ręce jubilata Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. 

Droga twórcza, pasja społecznika i dokonania artystyczne 
Zygmunta Kędzierskiego stawiają go w gronie najbardziej ce-
nionych współczesnych kreatorów i propagatorów tradycyjnej 
kultury, co potwierdza wielki autorytet, jakim cieszy się w śro-
dowisku animatorów i twórców ludowych 

Przypisy

1 Zygmunt Kędzierski – rzeźba, malarstwo na szkle, pod red. 
E. Bała, katalog wystawy w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995.

2 Wszystkie informację zawarte w tekście pochodzą z teczki per-
sonalnej Zygmunta Kędzierskiego, która znajduje się w Archiwum 
STL w Lublinie.

Konik drewniany wykonany  
przez Zygmunta Kędzierskiego,  

fot. P. Onochin

Kapliczka wykonana przez Zygmunta 
Kędzierskiego, fot. ze zbiorów 

Z. Kędzierskiego

Obraz na szkle, fragment drogi 
krzyżowej autorstwa Zygmunta 
Kędzierskiego, fot. ze zbiorów 

Z. Kędzierskiego
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Andrzej Wojtan

Ludwik Młynarczyk –  

promotor folkloru Orawy

W 1970 roku, a więc równo 50 lat temu, na czwarty Ogólno-
polski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza 
przyjechała kapela „Heródki” z Lipnicy Wielkiej (pow. Nowy 
Targ). Podczas występu za-
prezentowała autentyczne 
melodie orawskie i zdobyła 
wówczas pierwszą nagro-
dę. Kierownikiem kapeli 
był Ludwik Młynarczyk, 
wówczas trzydziestoletni, 
wybitnie uzdolniony mu-
zyk, gawędziarz i śpiewak 
ludowy. Grał na skrzypcach 
oraz różnych instrumentach 
pasterskich, jak rogi, fu-
jarki czy też na listku bzo-
wym. Wraz z nim w kapeli 
uczestniczyli Maria i Jerzy 
Żelazowscy oraz Jan Ro-
siek. 

Zespół „Heródki” przy-
jął nazwę dla upamięt-
nienia Karola Wójciaka, 
żyjącego w latach 1892‒1971, rzeźbiarza prymitywistę i lu-
dowego grajka, przezywanego „Heródkiem”. Zespół „He-
ródki” już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
zaczął występować na przeglądach i imprezach folklorystycz-
nych, początkowo na Orawie, Podhalu, Spiszu. Po raz pierw-
szy w 1970 roku przyjechał do Kazimierza i zdobył główną 
nagrodę. Potem kapela, jak i sam Ludwik Młynarczyk, była 
wielokrotnie nagradzana w Kazimierzu. W 1982 roku kapela 
otrzymała trzecią nagrodę, w 1986 roku Ludwik Młynarczyk 
wystąpił z uczniem w konkursie „Duży Mały”, też zostali na-
grodzeni. W 1998 roku kapela Ludwika Młynarczyka w kate-
gorii kapel znów otrzymała pierwszą nagrodę. Oprócz pana 
Ludwika w kapeli występowali wtedy: Eugeniusz Karkoszka 
(lat 34), Grzegorz Kocur (lat 23) i Robert Kowalczyk (lat 26). 
Zagrali przed jury i publicznością nuty lipnickie, babiogórskie-
go czardasza i polkę. Na tym samym festiwalu w konkursie 
„Duży Mały” Ludwik Młynarczyk wystąpił z dziesięcioletnim 
uczniem Dariuszem Mikłusiakiem, grającym na skrzypcach 
melodie orawskie. Kolejny udział w kazimierskim festiwalu 
był w roku 2004. Wtedy kapela pana Ludwika zajęła pierwsze 
miejsce, zaś w konkursie „Duży Mały” przypadła mu nagroda 
trzeciego stopnia.

Ludwik Młynarczyk już w szkole podstawowej skupiał 
wokół siebie kolegów i młodzież, która chciała z nim grać. 
Jego rodzinne strony to region pieniński, gdzie urodził się we 

wsi Tylmanowa w 1940 roku, w czasie II wojny światowej. 
W 1964 roku ożenił się z rodowitą Orawianką, zamieszkał na 
stałe w Kiczorach, przysiółku Lipnicy Wielkiej (wcześniej 

mieszkał w wynajmowa-
nym mieszkaniu), pracował 
w szkole w Lipnicy, zaczął 
organizować regionalny 
zespół dziecięcy, ciągle 
odkrywał wśród młodych 
muzyczne talenty. Przez 
całe lata osiemdziesiąte 
i dziewięćdziesiąte ubiegłe-
go wieku uczył on u siebie 
gry młodych Orawian, któ-
rych można było liczyć na 
dziesiątki. Wychował parę 
pokoleń orawskich dzie-
ci, ucząc ich tradycyjnego 
śpiewu, gry na skrzypcach 
i basach. Razem z pod-
opiecznymi z zespołem 
szkolnym „Orawa” zjeź-
dził kawał Europy. Byli 

m.in. we Włoszech, Francji, Grecji, Bułgarii, na Węgrzech 
i Czechosłowacji.

A oto kilka wspomnień samego artysty: Jako dziecko przy-
słuchiwałem się grze na skrzypcach u mojego ojca i stryja. 
Mając sześć lat otrzymałem pierwsze skrzypce. Mając 15 lat 
postanowiłem, że muzyka ludowa będzie moją wielką pasją, 
stało się to po wysłuchaniu II Przeglądu Muzyki Góralskiej 
w Zakopanem w 1955 roku. Z syna małorolnego chłopa dzięki 
ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Zakopanem stałem się 
nauczycielem w Szkole Podstawowej w Lipnicy Wielkiej pod 
Babią Górą. Mój nauczyciel i wychowawca śp. Ludwik Wołek 
mawiał nam, abyśmy „poszli na wieś nieść kaganek oświaty 
i kultury, ale nie byli obojętnymi na życie rodziców dzieci, które 
będziemy uczyć”. I tak od roku 1959 podjąłem pracę w szkole 
podstawowej. Z problemami nurtującymi mieszkańców mojej 
wsi nieraz zwracałem się do takich czasopism wiejskich, jak 
„Nowa Wieś”, „Zarzewie”, „Przysposobienie Rolnicze” czy 
„Gromada ‑Rolnik Polski”. Ukazywały się w nich moje kore-
spondencje ze wsi. W tym czasie moja żona i inne kobiety we 
wsi prenumerowały tygodnik „Przyjaciółka”. Wizyta redaktor-
ki u mojej żony była odzwierciedleniem tego, że sprawy życia 
kobiet na wsi i w mieście były bardzo poważnie traktowane 
przez redakcję. Pisałem też o problemach nauczania i wycho-
wania oraz nauczycielskiego życia na wsi do „Głosu Nauczy-
cielskiego”1. Kiedy sprowadził się do Kiczor, nie było we wsi 

Kapela Ludwika Młynarczyka (drugi od lewej) na rynku 
w Kazimierzu w 2004 r., fot. Archiwum WOK Lublinie
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ani światła, ani radia, ani nawet porządnej drogi, więc autobus 
nie dojeżdżał.

Za całokształt pracy na niwie ochrony tradycyjnej kultu-
ry, kapela „Heródki” z prymistą Ludwikiem Młynarczykiem 
w 1993 roku została uhonorowana Nagrodą im. Oskara Kol-
berga. W 1985 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną im. Jana 
Pocka, ustanowioną przez redakcję „Chłopskiej Drogi” za 
krzewienie folkloru orawskiego wśród dzieci i młodzieży. 
Podczas siódmego Małopolskiego Przeglądu Dorobku Arty-
stycznego i Kulturalnego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce 
w 2015 roku zorganizowano Benefis na cześć pana Ludwika. 
Z rąk przedstawiciela władz woj. małopolskiego otrzymał Od-
znakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Ma-
łopolski.

Ludwik Młynarczyk, to jedna z najbarwniejszych i lepiej 
znanych postaci na Orawie. Sołtysuje, obrabia ziemię, hoduje 
pszczoły, przepowiada pogodę, uczy dzieci muzyki, zna wiele 
gawęd ludowych2– tak pisali o nim dziennikarze, którzy często 
go odwiedzali w rodzinnym domu w Kiczorach.

Przez lata wraz z kapelą uczestniczył we wszystkich fe-
stiwalach i imprezach folklorystycznych Polski południowej 
m.in. w „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej, 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Tygodniu 
Kultury Beskidzkiej, na imprezach w Nowym Targu, Białym 
Dunajcu, Zubrzycy Górnej, Szczawnicy, Jabłonce, Krakowie, 
Rzeszowie i innych, będąc przeważnie laureatem każdego 
przeglądu. W 1988 roku otrzymał nagrodę Prezesa Polskiego 
Radia i Telewizji a w roku 2008 – tytuł „Osobowości Ziem 
Górskich”, zaś w 2011 jako solista na festiwalu w Żywcu zdo-
był „Złoty Jaworowy Listek”.

Pan Ludwik często wypowiada się w Polskim Radiu: Melo-
die w muzyce podhalańskiej i orawskiej różnią się od siebie. 
Pieśni orawskie znamy dzięki Emilowi Mice (ur. 1896 r. w Lip-
nicy Wielkiej, zm. 1941 r. w KL Auschwitz, polski pedagog, 
folklorysta, działacz społeczny i regionalny z regionu Orawy). 
Gdy w 1959 roku rozpocząłem pracę na Orawie, poznałem 
wtedy śpiewaków i muzykantów, którzy grali wtedy razem z le-
gendarnym Emilem Miką. Gdyby nie on, to pieśni orawskie 
nie byłyby zapisane i nieudokumentowane. Zbiory te to dzisiaj 
wielkie źródło pieśni ludu orawskiego – podkreślił Ludwik 
Młynarczyk w rozmowie z red. Magdaleną Tejchma w audy-
cji programu II Polskiego Radia „Źródła” 14 stycznia 2019 
roku. Razem z kapelą przez długie lata często gościł na antenie 
programu I Polskiego Radia w audycjach „Wieś tańczy i śpie-
wa”, „Grają i śpiewają zespoły regionalne” czy też plebiscycie 
kapel – audycji „Graj, gracyku...” pod redakcją Barbary Kra-
sińskiej.

W tym roku przypada 80. rocznica urodzin Ludwika Mły-
narczyka. Ze zdrowiem raz lepiej, raz gorzej. Czasami jesz-
cze coś zagra. Szkoda, że nie mogę uczestniczyć w festiwalach 
i konkursach, nie mam już swojej ukochanej kapeli, ale pszcze-
larstwo i folklor orawski są nadal w moim sercu3 – mówi pan 
Ludwik. Nadal śledzi na bieżąco informacje o festiwalu w Ka-
zimierzu i innych przeglądach na łamach prasy i w telewizji. 
W kwietniu 2020 roku zmarła żona pana Ludwika – Maria, 
miała 81 lat. Szyła stroje orawskie, sama kiedyś tańczyła 
w zespole „Orawa”. Chwilę wytchnienia od zmartwień co-
dziennych znajduje on przy obserwacjach zjawisk przyrody, 
z których próbuje przewidzieć pogodę. Każde zwierzę, każda 

roślina daje mu znaki. Zna mnóstwo przysłów ludowych. Tak-
że lokalne powiedzenie „Babia Góra nisko, to pogoda blisko”. 
Im wydaje się wyższa, tym gorszą aurę przepowiada. Wierzy 
też, że nigdy nie zaginie prawdziwa orawska nuta...

Ludwik Młynarczyk (z prawej) podczas spotkania 
w Kiczorach z Autorem tekstu w maju 2019 roku w jego 

pracowni pszczelarskiej, fot. ze zbiorów A. Wojtana

Przypisy

1 Wypowiedź Ludwika Młynarczyka dla Andrzeja Wojtana pod-
czas ich spotkania w Kiczorach zarejestrowana w dniu 12.05.2019 r.

2 „Gazeta Rolnicza” 1998, nr 34 (687), str.1–3 oraz inna prasa 
wiejska.

3 Wypowiedź podczas rozmowy telefonicznej Ludwika Młynar-
czyka z Andrzejem Wojtanem zarejestrowana w dn. 24.05.2020 r. 
o zmienionej formule i terminie Festiwalu w Kazimierzu.

REGINA SOBIK
Znak krzyża

Gdy pot się leje obfitą strugą
pustkami świecą jeszcze stodoły
żeńcy zbierają ostatnie kłosy
na polnych rżyskach tańczą chochoły

Piec rozżarzony do czerwoności
cierpliwie czeka na dary nieba
w kuchni matuli głodna gromadka
wyciąga ręce po pajdę chleba

I ten znak krzyża kreślony nad nim
z szacunku dla Boga za dar sytości
przekazywany przez pokolenia
podziękowaniem za dar miłości

Dzisiaj już nie ma tamtego pieca
liczna gromadka rzadko się zdarza
jedynie znak krzyża nad bochnem chleba
z przyzwyczajenia ktoś wciąż powtarza
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Maciej Jastrzębski

Zygmunt Krasiński –  

poeta ludowy z Urzędowa

Zygmunt Krasiński urodził się 5 stycznia 1926 roku w Urzę-
dowie. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Urzędowie, 
którą przerwał w 1941 roku. W ciężkich czasach okupacji nie-
mieckiej czynnie włączył się w walkę z okupantem, wstępując 
w szeregi Armii Krajowej. W latach młodości uczył się zawodu 
kowala, jednak jak sam twierdzi żar z ognia gryzł mnie w gar-
dło. Trudnił się także fryzjerstwem i bednarstwem, najdłużej 
jednak, bo prawie pięćdziesiąt lat był stolarzem budowlanym,  
a w wolnych chwilach robił sanie, drabiny do zwózki zboża 
czy skrzynie na kartofle. Zajęcia te łączył z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, gdzie z powodzeniem hodował owce.1 
Całe życie mieszkał i nadal mieszka w Urzędowie.

P r z y - g o d ę 
z poezją rozpoczął w latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Swoje wiersze recytował i śpiewał przy okazji różnych uro-
czystości państwowych i lokalnych takich, jak święta ludowe, 
dożynki czy dni Urzędowa.2 W swojej poezji przede wszyst-
kim porusza tematy związane z wiejskim życiem, porami 
roku czy pracą na roli. Posługuje się prostymi słowami, nie-
wyszukanymi metaforami i nieskomplikowanymi rymami. 
Poeta nie stara się malować słowem wiejskich krajobrazów, 
raczej zgrabnie opisuje chłopskie, kolorowe, choć często cięż-
kie życie. Nieraz w poezji pojawia się humor, emanuje radość 
i umiłowanie wiejskiego życia. Jest tam też miejsce na wrażli-
wość, a niekiedy nawet wzruszenie, zwłaszcza w odniesieniu 

do czasów wojny i okupacji. Szczególne miejsce w swoich 
wierszach Zygmunt Krasiński poświęca Urzędowowi, swo-
jej małej ojczyźnie, przywołuje jego obraz z lat młodości, jak 
również opisuje teraźniejszość, przedstawiając bieżące wyda-
rzenia z życia lokalnej społeczności. Porusza również tematy 
patriotyczne, w szczególności związane z II wojną światową. 
Poeta tworzy swoje wiersze z potrzeby chwili i serca. Tak było 
z serią wierszy na dożynki gminne w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych. Są to często humorystyczne opisy jed-
nego z najważniejszych wydarzeń wiejskiej społeczności. Au-
tor w tych wierszach wielokrotnie porównuje minione lata ze 
współczesnością. W swoich wierszach o Urzędowie przypo-
mina o dawnej świetności miasteczka, nie zapomina również 
o garncarstwie, z którego słynie to miejsce. 

2 grudnia 2018 roku Ośrodek Kultury w Urzędowie zorga-
nizował wieczór poetycki Zygmunta Krasińskiego, na którym 
członkowie grupy literackiej „Preludium” recytowali jego 
wiersze. W 2019 roku został wydany pierwszy tomik z utwo-
rami poety.

Swoją artystyczną duszę pan Zygmunt rozwijał również 
jako muzyk, grając po okolicznych weselach, na początku sam 
a później z zespołem. Potrafi grać na akordeonie, przygrywa 
na skrzypcach oraz na okarynie zapomnianym instrumencie 
ludowym, który sam wykonał.

Zygmunt Krasiński to bardzo pogodna, serdeczna i życzli-
wa osoba. Jest on swoistą kopalnią wiedzy na tematy związa-
ne z życiem wsi. Cechuje go doskonała pamięć, spisuje swoje 
wspomnienia z lat młodości, które publikowane są w lokal-
nych czasopismach.

WIERSZE  
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

Chłopska dola

Oj, ty dolo chłopska, chciana czy niechciana,
Choć krótka noc letnia, czasem nieprzespana,
Bo bój się piorunów i deszczów z burzami,
Co niszczą zasiewy, kładąc je łanami.

Bo jak nie ma zboża, to nie ma i bydła, 
Tylko w chlewie straszą przeróżne straszydła.
Bo choć chłop do pracy bywa jeszcze zdrowy, 
to jak nie ma zboża – wyprzedaje krowy.

A jak mu piorun spali zagrodę, 
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O tym nieszczęściu mówić nie mogę.
Żeby zagrodę chcieć odbudować,
Po całych dobach trzeba harować.

I reumatyzm chłopa nie mija, 
Tylko go łamie jak kawał kija.
Bo chłop pracuje w słońcu i słocie
I często także chodzi po błocie.

Kto się wyuczy, ucieka do miasta,
Wnet zapomina, ze on z rodu Piasta.
I już ma także mieszczańskie spojrzenie, 
Choć w wiejskiej chacie są jego korzenie 

Jak chłop dostanie rentę inwalidzką,
Tylko na zupkę tą dietetyczną, 
Bo dziś i jagód brakuje w lasach, 
On stale musi podciągać pasa.

Jesień 

Złota polska jesień idzie wiejską drogą,
A wiatr ją tarmosi, po sukmanie smaga.
Idzie opłotkami, zagląda do sieni 
I pyta o płody z teraźniejszej jesieni.

To strząsa kasztany i liście złociste, 
To pomaluje chryzantemy rozłożyste
I smacznie jabłuszka kolorem rumieni,
I aż ich ciężarem przygina do ziemi.

Lecz czasem jest dżdżysta, zziębnięta do szpiku,
Zaskrzypi gdzieś w wierzbie, pośpi w zagajniku,
Popędzi przez pola świeżo zaorane, 
By usiąść na miedzy otulona szronem.

I nić babiego lata z nią razem się snuje, 
Do snu zimowego przyrodę szykuje. 
Potem na cmentarz otulona chłodem 
Uklęknie w Zaduszki, modląc się nad grobem.

Reklama

Może ktoś nie wierzy, niech przyjdzie się dowie,
Że ładnie się mieszka u nas w Urzędowie. 
Ładne u nas drogi w cztery strony świata 
I kościół na wzgórku co nas wszystkich brata.

Świętej Otylii kapliczkę też mamy,
Wodą spod kapliczki też się uzdrawiamy.
Rynek mamy ładny jest bez targowiska,
A z fontann woda ładnie sobie tryska.

W sklepach kupisz dla dziecka mleko,
No i do fabryki mamy niedaleko,
Samochodem jedziesz w jaką chcesz stronę, 
A z urzędowianki to masz dobrą żonę. 

Garncarze

Jak Wisła do Gdańska z wolna sobie płynie, 
Tak Bęczyn z garncarstwa w całej Polsce słynie,
Bo kiedyś przed laty z blach garnków nie było, 
Tylko ceramiczne garnki się robiło.

I piece garncarskie jak bunkry na podlesiu stały, 
Garncarze z Żydami także handlowali, 
Kobiety garncarzy to czasu nie miały, 
Bo glinę na garnki mężom klasowały.  

Garncarz przy garncarzu mieszkał niedaleko,
A ludzie mówili nie święci garnki lepią, 
Garncarze z Bęczyna robili dwojaki,
Wieczorem także chodzili na raki. 

Piękne były dzbanki w piecach wypalane,
Bo były polewą z ołowiu oblane, 
Jak mieli czas wolny chodzili na grzyby,
No i na Bajory chodzili na grzyby.

Przypisy
1 Z. Krasiński, Opowieści z dawnych lat, „Głos Ziemi Urzędow-

skiej”, 2017, s. 49.
2 Z. Latos, Garncarstwo i inne rodzaje rzemiosł oraz handel 

w Urzędowie od XVI do XX wieku, 2010, s. 98. Relacje spisane przez 
autora tekstu podczas spotkań z panem Zygmuntem Krasińskim.

Ceramiczny gwizdek  
wykonany przez Grażynę Kruczyńską,  

fot. P. Onochin
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Józef Chojnacki – wybitny pisarz ludowy – urodzony 
22 grudnia 1935 roku w Śródce (Wielkopolska), jest m.in. au-
torem prowadzonych do dnia dzisiejszego dzienników. Zapisy 
z lat 1985‒1990 ogłosił w tomie Jeszcze obecny (Lublin 2009). 
Relacje z 1990 rolu zamieszczono ponadto w „Twórczości 
Ludowej” (2009, nr 1‒2). A dalsze obszerne partie z okresu 
1991‒2000 ukazały się w książce pisarza Zastałem piękny 
świat (Lublin 2018). W poprzednich edycjach „Twórczości 
Ludowej” (2019, nr 1‒2, nr 3‒4) opublikowaliśmy wybór z lat 
1991‒1994, skupiając się na wydarzeniach kulturalnolitera-
ckich i historycznych, najważniejszych sprawach osobistych 
oraz ustępach refleksyjnych. Obecnie drukujemy najciekawsze 
fragmenty z okresu 1995‒1996, zamykając na tym prezentację 
dzienników. (Red.).

Rok 1995

1 stycznia (niedziela). To już kolejny rok, poczynając od 
1985, kiedy piszę pamiętnik. Popadłem w to jak w nieuleczal-
ną chorobę. Ostatnio napisałem też parę wierszy. Ciepło dzi-
siaj, 5 stopni. Niekiedy popada, to słońce do pokoju zajrzy. 
Nowy Rok przychylny. Oby cały taki był.

4 stycznia (środa). Z Wałęsą dzieje się coś złego. Każdą 
ustawę sejmową wetuje lub przekazuje do Trybunału Konsty-
tucyjnego, a kiedy ten się zbiera, nie posyła przedstawiciela 
i sprawa jest odraczana. Rząd nie może pracować. Czeczenia 
chce się oderwać od Rosji. Odpiera ataki wojsk rosyjskich. 
Okolice Groznego zaatakowały czołgi i wozy pancerne. Cze-
czeńcy zniszczyli wiele pojazdów. Matki żołnierzy rosyjskich 
demonstrują przed Kremlem. Ich synowie giną. Telewizja po-
kazuje okropne sceny. 

15 stycznia (niedziela). Biedni Czeczeńcy jeszcze walczą 
w stolicy. Rosjanie ostrzeliwują pałac, gdzie z prezydentem 
Dudajewem broni się garstka żołnierzy. Miasto jest już niemal 
w rękach Rosjan. Minister spraw zagranicznych Olechowski 
podał się do dymisji, podobnie minister obrony narodowej, 
pragnie odejść minister spraw wewnętrznych. Stanowiska te 
Wałęsa obsadził swymi ludźmi, a teraz destabilizuje rząd.

27 stycznia (piątek). Wczoraj Ministerstwo Kultury zapro-
siło mnie na spotkanie w Warszawie. Nic nie piszą o zwrocie 
kosztów podróży, dlatego nie pojadę. Obchodzimy 50. rocz-
nicę wyzwolenia niemieckich obozów zagłady w Oświęcimiu 
i Brzezince. Żydzi nie chcą uroczystości religijnych odprawiać 
z katolikami. Wczoraj swoje odprawili. Protestują też przeciw-
ko kościołowi, który po wojnie wybudowano na terenie obozu. 
Siostry karmelitanki w 1993 roku wyprowadziły się po ostrym 

proteście jakiegoś rabina. Hierarchowie naszego Kościoła czu-
ją się niezręcznie i nie wypowiadają w tej sprawie.

5 lutego (niedziela). Wczoraj sejm wydał oświadczenie, że 
rozwiązanie parlamentu nie ma podstaw prawnych i za to Wa-
łęsa będzie odpowiadał przed Trybunałem Stanu. Wałęsa od-
parł, że dla dobra ojczyzny nie cofnie się przed niczym i mogą 
go zabić, ale nie pokonają. Prezydenta popiera prymas Józef 
Glemp oraz Krzaklewski z „Solidarności” i Moczulski z KPN.

7 lutego (wtorek). Wczoraj telewizja transmitowała spotka-
nie Wałęsy z Konwentem Seniorów. Prezydent zażądał zmiany 
rządu. Zbeształ wicemarszałka sejmu Aleksandra Małachow-
skiego za to, że oskarżył go o rozmowy z Wileckim w sprawie 
objęcia przez generała urzędu premiera. Teraz Wałęsa temu za-
przeczył i przeżegnał się na dowód prawdziwości swoich słów. 
Grozi także wariantem Jelcyna. Przedstawicielka grupy kobiet 
w sejmie ostrzegła, że jej grupa może wystąpić o cofnięcie Wa-
łęsie Nagrody Nobla.

9 lutego (czwartek). Wyjrzało słońce, za oknem piękny po-
ranek. Premiera Pawlaka spisano na straty. Nowym zostanie 
Józef Oleksy – dotychczasowy marszałek sejmu, a marszał-
kiem Józef Zych z PSL. Wałęsa wstępnie zgodził się na Olek-
sego, chociaż ich poglądy bywały rozbieżne. Dodam, że dziś 
Wałęsa jest największym zagrożeniem dla kraju. 

11 lutego (sobota). Biedny Jelcyn. Wczoraj oglądaliśmy go 
w telewizji w stanie upojenia alkoholowego. Upił się z okazji 
podpisania umowy o współpracy pomiędzy Rosją a Kazach-
stanem, Ukrainą i Białorusią. Jak długo jeszcze taki człowiek 
będzie miał w ręku atomowe guziki. 

26 lutego (niedziela). Oleksy ma kandydatów na ministrów. 
Jutro przedstawi ich Wałęsie, który, jak mówią złośliwi, wraca 
z „wycieczki” do Ameryki Południowej. Wizytę w Brazylii, 
Argentynie i Chile można nazwać „wycieczką”, bo to odległe 
kraje, ale zadłużenie i tam potrafiliśmy zrobić. Wicepremier 
Kołodko jest bardzo aktywny. Pożyczył sto milionów dolarów 
z banku paryskiego, ponieważ nie ma pieniędzy na wypłacenie 
pracownikom budżetowym „trzynastki”.

2 kwietnia (niedziela). Dnie mijają, a wiosny nie widać. 
Zima też nie zaznaczyła się zbytnio. Pory roku zatracają od-
rębność. Ekolodzy biją na alarm. Twierdzą, że anomalie są 
skutkiem efektu cieplarnianego. Na Antarktydzie odrywają się 
góry lodowe i dryfują w stronę Argentyny. 

9 kwietnia (niedziela). Mamy takie polityczne zawirowanie, 
że nie nadążam z notowaniem. Unia Wolności wybrała kandy-
data na prezydenta – Jacka Kuronia. Była premier Suchocka 
czuje się poniżona z powodu wyboru Leszka Balcerowicza na 
przewodniczącego UW. Socjaldemokracja ogłosiła, że jej kan-
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dydatem będzie Aleksander Kwaśniewski. Zgłosili też swoje 
kandydatury sędzia Strzembosz, Gawronik i Korwin Mikke. 
Przed nami wielkie obrzucanie błotem, plucie na siebie i mą-
cenie ludziom w głowach. Nadal nie ma prawdziwej wiosny. 
Rano były tylko dwa stopnie ciepła. Z palmami idą ludzie do 
kościoła, opatuleni, zasłaniający się od wiatru. Przyroda czeka. 
I my czekamy na wybuch zieleni.

15 kwietnia (sobota). Oglądam telewizję. Jest audycja 
o aktorce Mai Komorowskiej z Komorowa. Wspomina swo-
je dzieciństwo sielskie, anielskie, szczęśliwe. Wspomina ojca, 
matkę. Poznaje stare drzewa, wśród których się bawiła. A ja 
myślę. Byłaś Maju radosna, bawiłaś się we własnym parku 
obok własnego pałacu, a czy pomyślałaś, że za ogrodzeniem 
głodne folwarczne dzieci nie znają radości. Zazdroszczą Ci 
tych wybuchów śmiechu. Czy o tym Maju pomyślałaś? Dzi-
siaj telewizja mówi o Twoim dzieciństwie, a nie o dzieciństwie 
dzieci biedaków, pracujących za bochenek chleba, abyś Ty 
miała dzieciństwo szczęśliwe. Mówię to, bo jednym z takich 
dzieci byłem i ja. I bardzo mnie radość dziedzicowej córki bo-
lała. Oczywiście, działo się to w innej części Polski. Był inny 
dziedzic, inna córka, ale sytuacja taka sama. Program ten spra-
wił mi ogromny ból.

17 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny). Wczoraj byli-
śmy w kościele na rezurekcji. Daremnie poszukiwałem daw-
nej atmosfery, którą tworzyły organy, pieśni i moja młodość. 
Może jako dziecko bardziej na święta czekałem, a potem 
przeżywałem głęboko. Nie bez znaczenia była moja dziecięca 
wyobraźnia, całkowite zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym 
i zmartwychwstałym. Pochmurno i chłodno dzisiaj. Pogoda 
przypomina październik. Na drzewach nabrzmiałe pąki cze-
kają na ciepło. Ale trochę zieleni już widać, bo niecierpliwa 
trawa na przekór chłodom wychyla się i raduje oczy. Kwitną 
też forsycje i białym kwieciem okrywają się mirabelki. Siedzę 
przy moich papierach, trochę piszę, czytam, słucham radia. Te-
lewizji nie włączam, bo mam tylko dwa kanały, a na obu leci 
coś, czego nie da się oglądać.

23 kwietnia (niedziela). Wczoraj przy pięknej pogodzie 
odbyłem długi „spacer” na rowerze. Ruszyłem do opuszczo-
nej leśniczówki, potem udałem się wzdłuż miedzy do mojej 
gruszy, do stawu na polu i do wierzby, której już nie ma, ale 
noszę ją w moich wspomnieniach. Wróciłem niesamowicie 
zmęczony. Dzisiaj pogoda piękna, w cieniu 24 stopnie. Zakwi-
tają brzoskwinie, lada dzień zakwitną tarniny i wtedy znowu 
ruszę wczorajszą trasą, by uradować się pięknem rodzimego 
krajobrazu. 

30 kwietnia (niedziela). Przyroda obudziła się. Drzewa 
okrywają się zielenią, żółcą się rzepaki. W ogródku wzeszła sa-
łata, marchew, rzodkiewka, cebula, buraczki. Posadziliśmy ka-
pustę, pory i selerę. Piszę „selerę”, bo tak u nas się mówi. Jutro 
1 Maja. Nic o tym święcie się nie mówi. Nie wiem, czy SdRP 
zorganizuje pochód, czy w ogóle na to się odważy. Pewien pan 
przysłał mi kilka wierszy. Prosi o pomoc w zabiegach o przy-
jęcie do STL. Używa całkiem ładnych, odkrywczych metafor, 
ale to nie wystarczy, by wiersz nazwać udanym. Wiersz musi 
mieć początek i uderzający koniec, musi stanowić zwartą kon-
strukcję. A on robi wiele błędów konstrukcyjnych. 

7 maja (niedziela). Wykorzystałem wolny czas na rowe-
rową wycieczkę w moje rodzinne strony. Zmierzyłem obwód 
gruszy, której zawdzięczam kilka swoich wierszy. A także 

topoli, którą jako strażniczkę swojej parceli posadził w 1945 
roku pewien kowal z Klon. Kowal umarł, ziemię zabrały pege-
ery, a grusza i topola przypominają mi dawne lata.

20 maja (sobota). Mam wolny dzień, dlatego odwiedziłem 
moją okolicę, zwłaszcza leśniczówkę, nazrywałem konwalii 
i kwiatów głogu. W Warszawie strajkują robotnicy Ursusa. Żą-
dają podwyżki, oddłużenia zakładu i tanich kredytów. Petarda-
mi atakują Urząd Rady Ministrów, a wczoraj wstrzymali ruch 
pociągów. Zatarasowali tory złomem i palili opony. 

22 maja (poniedziałek). Nocny przymrozek zwarzył plan-
tacje wczesnych ziemniaków. Nam zniszczył sadzonki pomi-
dorów. Papież odwiedzi dziś Polskę. Dziś też opuszcza nasz 
kraj. Pokazują rynek w Żywcu. Czekają na papieża, będzie 
45 minut, a po rozmowie z premierem Czech odleci do Rzymu. 
[Była to 64. pielgrzymka Jana Pawła II, w dniach 20–22 maja 
odwiedził Czechy i Polskę (Skoczów, Bielsko Biała, Ży-
wiec) – D.N.].

1 czerwca (czwartek). We wtorek byłem u lekarza. Zapisał 
mi leki, które kosztowały 240 tysięcy. Dzisiaj zafundowałem 
sobie długą wycieczkę. Szedłem polnymi drogami. Mój Boże, 
jaki ten czerwiec jest rozkoszny, ile wyzwolił zapachów. Jesz-
cze nie przekwitły bzy, kasztany, głogi, a już kwitną akacje 
i nade wszystko żyta. Kto odda urok dni wczesnego czerwca? 
Piszę te słowa, ale ani w części nie obrazują one mych do-
znań, gdy przemierzałem drogę z Węgierskiego do Czerlejna. 
Pisząc, zastanawiam się także, kto to będzie czytał? Ale piszę 
z uporem Syzyfa, któremu Bóg odebrał rozum. Już tyle lat pro-
wadzę te zapiski, chyba od maja 1985 roku.

16 czerwca (piątek). W środę byłem z żoną w Poznaniu 
w Centrum Kultury „Zamek” na posiedzeniu Zarządu i Rady 
Programowej Oddziału Wielkopolskiego STL. Z zarządu by-
łem ja i pani Gertruda Kubicka, radę reprezentowało pięciu 
członków. Ucieszyło mnie, że członek rady – dyrektor Muze-
um Etnograficznego był w Warszawie, dokąd nie pojechałem. 
Przedstawił temat warszawskiego spotkania, który dotyczył 
ginących zawodów. Posiedzenie nasze podbudowało mnie. 
Widzę, że niektórzy członkowie rady są zaangażowani, szu-
kają sposobów aktywizowania oddziału. Do domu musieliśmy 
wracać taksówką. Stałem się uboższy o 400 tysięcy. Tyle mam 
profitów z prezesowania. Czeczeńscy desperaci uwięzili 1500 
mieszkańców rosyjskiego Budionowska, grożą wysadzeniem 
szpitala. Żądają wycofania wojsk rosyjskich z ich kraju. Mia-
sto otaczają doborowe jednostki rosyjskie.

20 czerwca (wtorek). Czeczeńcy doprowadzili do zawie-
szenia działań wojennych i dostarczenia pod szpital autoka-
rów. Z zakładnikami przekroczyli granicę swego kraju. 

30 czerwca (piątek). Po robocie w Sokolnikach odpoczy-
wam. W poniedziałek znów jadę. Na wytężonej pracy przy 
naprawie sprzętu rolniczego mija mi czerwiec. Z tego powodu 
jestem wyzbyty aspiracji twórczych. Ale co zrobić, pieniądze 
są potrzebne. Z „Głosu Wielkopolskiego” dowiedziałem się, że 
posiadłości poznańskiego uniwersytetu poszerzyły się o zespół 
pałacowy w Gułtowach. Ze Stanów Zjednoczonych przyle-
ciał bowiem Wacław Bniński, reprezentujący Marię Bnińską
Harrison. Pani Maria mieszka na Florydzie, jest córką Adolfa 
Bnińskiego – byłego właściciela Gułtów. Po regulacjach włas-
nościowych uniwersytet zyska jeszcze dziewięćset hektarów 
gruntów Bnińskich. 
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9 lipca (niedziela). Rano pojechałem na grzyby, ale czy 
one są najważniejsze? Największą radość sprawia mi kontakt 
z przyrodą, czego brakuje mi, gdy jestem zajęty pracą. Kwit-
ną lipy. Zewsząd napływa ich miodny zapach. Mają tego roku 
wspaniałą pogodę. Piszę te słowa z dala od wioski, obok stawu 
z wyspą. Nie ma ani odrobiny wiatru. Młode słońce zrodziło 
długie cienie.

13 sierpnia (niedziela). Robota czyni ze mnie człowieka 
zaprogramowanego do wykonania określonej czynności. Nic 
więcej, żadnej myśli pogłębionej intelektualnie, żadnego polo-
tu. Dlatego moje ostatnie zapiski są z 9 lipca, a tyle się wyda-
rzyło. W lipcu byli u nas na wakacjach Janusz i Ewa z dzieć-
mi. Potem wnuk Filip, a jeszcze na początku wakacji wnuczka 
Anita. Było gwarno w domu. Żona miała pełne ręce roboty. 
Od kilkunastu dni nie pada. Księżyc wszedł w drugą kwadrę, 
a to wróży długą pogodę. Wybieramy się dzisiaj do Kórnika, 
by zwiedzić tamtejszy zamek i ogród dendrologiczny. Może 
uda mi się przywieźć liści miłorzębu, który pomaga przy scho-
rzeniach.

27 sierpnia (niedziela). Nareszcie spadł oczekiwany 
deszcz. Wałęsa czyni pokerowe zagrywki. Zwolnił szefa kan-
celarii Wachowskiego. Politycy ZChN twierdzą, że zrobił to 
dwa lata za późno i poprą Hannę Gronkiewicz Waltz. Wałęsa 
został bez politycznego zaplecza. Podpisy zbierane w nadwi-
ślańskich jednostkach MSW o tym świadczą. Dla przeciwwagi 
wykryto zbieranie w wojsku podpisów dla Kwaśniewskiego.

31 sierpnia (czwartek). Deszcz padał cały dzień. Wody 
mamy dostatek. Trudno pracować, traktory z pługami zjechały 
z pól. Syn Wałęsy Sławomir spowodował wypadek, miał pra-
wie trzy promile we krwi. Można powiedzieć, że kampania 
wyborcza Wałęsy ruszyła.

24 września (niedziela). Dzień pochmurny. Króluje jesień. 
Taki jestem zapracowany, że na dalszy plan zeszły moje zapi-
ski. Niedawno nasz proboszcz czytał list biskupów do wier-
nych. Każdy ustęp opatrywał politycznym komentarzem, aż 
ktoś zawołał: Nie politykujmy! Módlmy się, bo to dom Boży!

14 października (sobota). Dzisiaj złożono obok naszego 
kościoła prochy ostatniej z rodu Bnińskich – hrabiny Marii. 

17 października (wtorek). W niedzielę we Wrześni odby-
ły się prawybory. Zwyciężył Kwaśniewski. Drugi był Wałęsa. 
Trzeba przyznać, że Kwaśniewski to błyskotliwy facet. Dzisiaj 
jadę do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekano-
wicach, który jest oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy z siedzibą w Lednogórze. Wezmę udział w posiedze-
niu jury z okazji zakończenia konkursu, którego mój STL jest 
współorganizatorem.

22 października (niedziela). Za oknem pierwszy szron tej 
jesieni. Obficiej polecą liście z drzew. Jesień stanie się bar-
dziej jesienna. Na zorganizowany w Dziekanowicach konkurs 
„Obraz wsi wielkopolskiej zapamiętany z dzieciństwa” nade-
słano 18 prac, które podzielono na rzeźbę, malarstwo i inne. 
I właśnie w trzeciej kategorii moja żona otrzymała I nagrodę 
za wystrój kuchni. Niewiele też brakowało, aby w malarstwie 
przyznano jej III nagrodę. 

5 listopada (niedziela). Dzisiaj oddam głos na prezydenta. 
Gdybym miał wybierać między Wałęsą a Kwaśniewskim, to 
dam głos na Kwaśniewskiego. A może dam trzeciemu, który 
nie jest komuchem ani klerykałem, czyli Kuroniowi. Ostatecz-
nie, oddałem głos na Kuronia, podobnie żona. 

12 listopada (niedziela). O czym mówiliby politycy w te-
lewizji, gdyby nie było komuny. „Komuna” nie schodzi im 
z ust, a nienawiść wobec aż emanuje. Ładna dzisiaj pogoda. 
Słońce syci złotem jesienne liście. Po południu pojechaliśmy 
do leśniczówki w Drzązgowie. Weszliśmy do budynku. Rui-
na! Skradziono kaflowe piece i drzwi, zerwano podłogę, da-
chówki. Spacerowaliśmy starymi ścieżkami. Ile z tą okolicą 
wiąże się wspomnień. Całe moje dzieciństwo, młodość. I teraz 
tutaj chodzę. Widać stąd jak na dłoni moją ukochaną wieś Łu-
gowiny. 

16 listopada (czwartek). Wczoraj odbyło się drugie spot-
kanie przed kamerami Kwaśniewskiego i Wałęsy. Tym razem 
Wałęsa w dyskusji niewiele ustępował Kwaśniewskiemu. Ale 
dużo stracił, kiedy po wystąpieniu rywala powiedział: Podpi-
sał towarzysz Kwaśniewski. A w niedzielę podczas spotkania 
oznajmił, że na przywitanie to on Kwaśniewskiemu może 
podać nogę. Bezstronna dotąd telewizja przypuściła atak na 
Kwaśniewskiego. Posądzono go o kłamstwo, podał bowiem, 
że ukończył studia z tytułem magistra. Dotarli nawet do pro-
rektora Uniwersytetu Gdańskiego, który powiedział, że Kwaś-
niewskiego skreślono z listy studentów, gdyż nie zaliczył pią-
tego roku.

21 listopada (wtorek). Wczoraj Wałęsa ustosunkował się 
do swojej przegranej w drugiej turze. Rzekł, że dostał kilka po-
liczków, ale tak odda, że szczęka opadnie przeciwnikom. Nie 
przekaże też insygniów prezydenckich i nie spotka się z Kwaś-
niewskim. A więc agresja, odwet. Czy to przystoi?

26 listopada (niedziela). Jest dużo niepokoju wskutek „za-
lania” Sądu Najwyższego doniesieniami o sfałszowaniu wy-
borów i kłamstwie Kwaśniewskiego, czym mógł skłonić do 
oddania na siebie głosu. Kwaśniewski zrezygnował z człon-
kostwa w SdRP i wyjeżdża na wakacje. Wałęsa przycichł 
i odpoczywa, co nie przeszkodziło mu w zawetowaniu usta-
wy o podatkach. Ostatnio nie było ustawy, której nie zaweto-
wał. Wczoraj byłem z żoną w wielkopolskim skansenie, gdzie 
uroczyście ogłoszono wyniki konkursu o wsi wielkopolskiej, 
w którym żona otrzymała jedną z pierwszych nagród. 

2 grudnia (sobota). Mechanizator zaproponował mi pracę 
przez całą zimę. Zgodziłem się, zobaczymy. Najpierw mu-
szę pójść do lekarza, który przyjmuje u nas co dwa tygodnie. 
Kwaśniewski wyjechał aż na Wyspy Kanaryjskie. Poseł Król 
z KPN podsyca płomień protestu. Zwrócił się do sejmu, by 
Kwaśniewski oddał dodatek za wyższe wykształcenie, który 
na pewno pobierał, gdy był ministrem w PRLu. Prezydium 
sejmu odrzuciło j ten wniosek.

9 grudnia (sobota). Sąd Najwyższy stwierdził, że Kwaś-
niewski zwyciężył w wyborach. Przed sądem demonstrujący 
wołali: Precz z komuną! W latach komuny chodzili do przed-
szkola, potem po kątach spiskowali, a dzisiaj udają mędrców.

13 grudnia (środa). Wróciliśmy właśnie z Poznania, gdy 
przysłano mi z Lublina dyplom, egzemplarz „Twórczości Lu-
dowej” i milion złotych za wyróżnienie w konkursie Pocka. 
Sądziłem, że moje wiersze oceniono nisko, lecz nie jest źle. 
W Poznaniu omawialiśmy, jak nasz oddział wyprowadzić na 
prostą. Uczestniczyli członkowie Rady Programowej, kilku 
gości i niepełny zarząd. Podano kawę, herbatę, ciasto, był 
opłatek i dużo świątecznych życzeń. Zaplanowaliśmy spotka-
nie z kimś z województwa. Wypada wierzyć, że ten ktoś ze-
chce z nami rozmawiać. 
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21 grudnia (czwartek). Afera szpiegowska w Warszawie, 
rozpętana przez ministra Milczanowskiego i Wałęsę, uderza 
w premiera Oleksego. Minister złożył doniesienie do proku-
ratury wojskowej, oskarża też premiera przed sejmem. [W ra-
mach tzw. afery Olina ujawniono domniemaną współpracę 
Oleksego z rezydentami rosyjskiego KGB w Polsce – D.N]. 
Padło jeszcze podejrzenie, że Wałęsa zamierza wprowadzić 
stan wyjątkowy, by przedłużyć sobie prezydenturę. Wyglą-
da na to, że na odchodne rzucił Oleksemu świnię pod nogi. 
Marszałek sejmu Zych zapewnia, że będzie stał na straży ładu 
w kraju i życzył wszystkim spokojnych świąt.

23 grudnia (sobota). Kwaśniewski po złożeniu przysięgi 
przed parlamentem przejął dowództwo nad siłami zbrojnymi. 
W ceremonii uczestniczył pupil Wałęsy – szef sztabu gen. Wi-
lecki. Przed sejmem przeciwko Kwaśniewskiemu manifesto-
wały leciwe panie i panowie przyprowadzeni przez Czarne-
ckiego z ZChN. Najwyraźniej sprzyja im zdrowie i wysokie 
emerytury, skoro mają siłę stać w deszczu i na zimnie. 

24 grudnia (niedziela). W dniu 22 grudnia minęło mi 60 lat. 
To dużo. Nigdy nie sądziłem, że tylu lat doczekam. Ojciec mój 
żył bardzo krótko. Zmarł na raka w wieku 46 lat. Matka zmarła 
na zawał w wieku 74 lat. Za to moja babcia po kądzieli żyła 84 
lata, a dziadek 78 lat. Nie wiem, w jakim wieku zmarli rodzice 
ojca. Moje rodzeństwo to już też starsi ludzie. 

30 grudnia (sobota). Grudzień tego roku jest łaskawy, jeśli 
za łaskawość uważać dni wolne od pracy. Ale mrozem to nam 
doskwiera. Mój termometr pobił rekord grudnia, wskazuje dziś 
rano 15 stopni zimna. Oleksy nadal jest premierem, chociaż 
zapowiedział, że pójdzie na zaległy urlop. Mówi się, że oskar-
żenie Oleksego jest potrzebne Rosji, by skompromitować nasz 
kraj. Pokazać Zachodowi, jak niepewnym partnerem jest Pol-
ska i uniemożliwić przyjęcie nas do NATO.

31 stycznia (niedziela). Mróz trzyma. Dzisiaj sięgał 14 stop-
ni. Kończy się stary rok. Program telewizyjny jest tak płytki, że 
nie można go bez niesmaku oglądać. O dwudziestej poszedłem 
więc spać. Nie słuchałem pierwszego noworocznego orędzia 
prezydenta. 

Rok 1996

4 stycznia (czwartek). Dzisiaj byłem w Muzeum Etnogra-
ficznym w Poznaniu. Spotkałem się z Radą Programową Od-
działu Wielkopolskiego STL. Sądziłem, że będzie ktoś z Urzę-
du Wojewódzkiego w Poznaniu, z kim porozmawiamy o na-
szych losach. Niestety, przybyli tylko członkowie rady, m.in. 
Aleksandra Wojciechowska i Zbigniew Toroński. Omawiali-
śmy to samo, co na spotkaniu opłatkowym, czyli z kim roz-
mawiać, z kim najpierw rozmawiać i czy w ogóle rozmawiać. 
Bite cztery godziny siedziałem. Efektem było uchwalenie spo-
sobów ożywienia działalności w terenie. Postanowiliśmy skie-
rować pisma do burmistrzów i wójtów z prośbą o zajęcie się 
poprzez ośrodki kultury twórcami ludowymi, tj. promowanie 
ich dzieł, zapraszanie na imprezy, organizowanie wystaw. 

7 stycznia (niedziela). Mróz zelżał. Przybyło śniegu. Jest 
biało, prawdziwie zimowo. Żona zamówiła tort na przypadają-
cą 15 stycznia uroczystość 40lecia naszego ślubu kościelnego.

15 stycznia (poniedziałek). I już po przyjęciu z okazji na-
szego ślubu. Rodzina stawiła się w komplecie. A w Czecze-
nii wojna nie ustaje. Czeczeńcy zdobyli miasto w Dagestanie, 

zajęli tam szpital i wzięli zakładników. Potem jechali z nimi 
do granicy czeczeńskiej, ale Rosjanie wysadzili most na rzece 
granicznej. Osaczyli bojowników i doszło do walki. W ataku 
biorą udział czołgi, samoloty, helikoptery i armaty, a Czeczeń-
cy mają tylko broń lekką.

17 stycznia (środa). Grupa Czeczeńców jeszcze się broni, 
chociaż Rosjanie używają nowoczesnej broni i nie zważają 
na zakładników. Uratowana zakładniczka powiedziała, że biją 
salwami. Okazało się, że Czeczeńcy wcale nie rozstrzeliwali 
zatrzymanych Rosjan. Tak więc ataku rosyjskich wojsk nic 
nie usprawiedliwia. Wojna w Czeczenii przybiera tragiczne 
oblicze.

19 stycznia (piątek). Jelcyn ogłosił, że bandy Czeczeńców 
w Pierwomajsku zlikwidowano. Jeśli ogłasza światu tę zbrod-
nię, to nie rozumiem go jako człowieka. Ale może w Rosji ta-
kie widzenie zbrodni jest akceptowane. Jeszcze nie wróciłem 
do zdrowia, chociaż lekarka przepisała mi antybiotyk i jakieś 
syropy. Ustaliła, że mam ostre zapalenie oskrzeli. 

26 stycznia (piątek). Mróz sięga 16 stopni. Przed chwilą 
odszedł proboszcz. Był po kolędzie. Po przywitaniu powie-
dział, że mam proboszczowski brzuch. Zauważyłem, że za 
parę lat i jemu urośnie. Pasjonuje się polityką, powiedział też, 
że chciano ukraść mu samochód. Dlatego, gdy był w Warsza-
wie, wziął z sobą obstawę. 

29 stycznia (poniedziałek). Wczoraj w Nowym Jorku pod-
czas snu zmarł na zawał serca Josif Brodski – były dysydent 
radziecki, skazany przez Breżniewa na banicję. Był poetą, lau-
reatem Nagrody Nobla. Na początku stycznia w wieku 102 lat 
zmarł najstarszy człowiek w Gułtowach – pan Wojciechowski. 

11 lutego (niedziela). Urbana, właściciela pisma „Nie”, by-
łego rzecznika rządu w PRL, skazano na rok więzienia w za-
wieszeniu na dwa lata, zakaz wykonywania przez rok zawo-
du dziennikarza i grzywnę. Wszystko za opublikowanie, że 
Zdzisław Najder, na którego wydano w PRL zaocznie wyrok 
śmierci za szpiegostwo na rzecz CIA, był agentem komuni-
stycznych służb. Na dowód tego Urban ogłosił tajne dokumen-
ty, m.in. pokwitowanie odbioru pieniędzy. [Z. Najder – badacz 
twórczości Józefa Conrada, w PRL współzałożyciel antyko-
munistycznego Polskiego Porozumienia Niepodległościowe-
go, doradca „Solidarności”, od 1982 dyrektor Sekcji Polskiej 
Radia Wolna Europa, po 1990 roku współpracownik Wałęsy 
i Olszewskiego – D.N.]. Dyrektorka naszej szkoły zwróciła 
się o sponsorowanie zabawy szkolnej. Pragnie, bym dał kilka 
swoich tomików, które poprzez losy otrzymają uczestnicy za-
bawy. Wspomogę ich. Może i żona jakiś haft podaruje. 

17 lutego (sobota). Tygodnik „Wprost”, który ogłosił tajne 
akta Urzędu Ochrony Państwa, przeżywa kryzys. Otrzymał in-
formację, że kilka partii, w tym Olszewskiego, zawarło umowę 
o współpracy. Wśród nich partia Cymbały. Kiedy zorientowa-
li się, że ktoś podrzucił im „świnię” informacyjną, wycofano 
cały nakład. Jak to się stało, że redaktor naczelny uwierzył 
w istnienie takiej partii? W UOP aresztowano oficera, który 
dostarczał tej redakcji tajne akta. Mamy nowego premiera Ci-
moszewicza i nowy rząd. 

18 lutego (niedziela). Dzisiaj odbywa się referendum 
uwłaszczeniowe. Nie pójdę! Wkrótce uwłaszczą mnie w inny 
sposób. Żona też nie idzie. Jeśli nie pójdzie połowa uprawnio-
nych, referendum nie będzie ważne. Sądzę, że na apel Wałęsy 
i „Solidarności” nie odpowie wielu ludzi. „Solidarność” jest 
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jedynie dobra do strajków i zubożania społeczeństwa. Już dwa 
tygodnie strajkuje osiem kopalni na Śląsku. Żądają rekompen-
sat za ubiegły rok i podwyżki w tym roku, co jest nierealne, 
gdyż spółka węglowa ma wielomiliardowe zadłużenie. W gór-
nictwie zarabiają, jak nigdzie w Polsce. Strajki organizują pod-
czas największych mrozów. Na szczęście, należymy do euro-
pejskiego systemu energetycznego.

24 lutego (sobota). Święty Maciej wzbogacił zimę. Słupek 
rtęci spadł do dziewięciu stopni mrozu. Synoptycy twierdzą, 
że to ostatnie podrygi zimy. Górnicy wzięli się do roboty. 
Według „Gazety Wyborczej” zyskali więcej niż żądali. Warto 
strajkować!

12 marca (wtorek). Syn Zbyszek kupił „malucha” z 1986 
roku. Zapłacił 35 milionów na stare pieniądze. [W Polsce 
1 stycznia 1995 roku dokonano denominacji pieniędzy w rela-
cji 1:10 000, stare nominały pozostawiono w obiegu do końca 
1996 r. – D.N.]. 

19 marca (wtorek, Józefa). Siedzę w domu. Po południu 
przyjedzie rodzina. Przy zastawionym stole spędzimy wieczór. 
Jutro do roboty wezmę trochę wina z okazji moich imienin. Za 
oknem słonecznie i chłodno. Już niedługo Wielkanoc. Przy-
jedzie syn Janusz z rodziną. Przywiezie trochę wiadomości 
z Niemiec.

24 marca (niedziela). Zima wycofuje się na „z góry upa-
trzone pozycje”. Czas wielki, żeby przyszło ciepło. Dotąd nie 
słyszałem skowronka, czajki, że nie wspomnę o bocianach, 
które na Józefa zwykle przed laty przylatywały. Jeszcze pra-
cuję, zmagam się ze swymi dolegliwościami i wiekiem. Roz-
poczynam naprawę ciągnika, kolejny czeka na naprawę. Do-
tąd nie nadeszła decyzja w sprawie emerytury żony. Czekamy 
niecierpliwie, bo stanowi to o dalszym moim życiu. Mam na 
myśli pracę. Cieszy mnie, że mogę jeszcze służyć. Ale wiem, 
że nie ma mnie kto zastąpić. Rozbito bowiem pegeery i war-
sztaty. Brak ludzi w moim zawodzie daje się we znaki i będzie 
się nasilał. 

8 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny). Przy pięknej po-
godzie upływają święta. Wczoraj zebraliśmy się w domu jak 
każdego roku. Nic nie wypiliśmy, ale pojedliśmy. Pogoda za-
prasza do spacerów, dlatego wybieramy się po obiedzie „ma-
luchem” do leśniczówki, która wkrótce zostanie tylko w moich 
wspomnieniach. Jakaś firma zabrała się do rozbiórki. Szkoda. 
Uczuciowo jestem związany z leśniczówką. Obraz jej w sobie 
pielęgnuję, gdyż przypomina mi dzieciństwo. Jeśli ją zniszczą, 
to zniszczą kawałek mego życia. 

14 kwietnia (niedziela). Wałęsa ubrany w garnitur demon-
stracyjnie podjął pracę w Stoczni Gdańskiej. A w zasadzie 
odwiedził z ochroniarzami dawne stanowisko pracy, po czym 
zorganizował konferencję prasową i poprosił prezesa o bez-
płatny urlop. Teraz przebywa w USA z odczytami. Za wy-
stęp bierze 20 tysięcy dolarów. W Gdańsku rozpoczął budowę 
okazałego domu rodzinnego. A niedawno mówił, że nie ma 
pieniędzy na energię i gaz. Nie szanuje siebie, urzędu ani oby-
wateli. 

29 kwietnia (poniedziałek). Rosjanie zamordowali przy-
wódcę czeczeńskich bojowników. Telefon satelitarny napro-
wadził ich rakietę w chwili, gdy Dudajew wszczął jakąś roz-
mowę. 

26 maja (niedziela). Chłodno i pochmurno. Maj zaskakuje 
pogodą, ale taką urodę mają maje. Gospodarze jeszcze nie ko-

szą łąk, chociaż trawa wyrosła pięknie. Czekają na lepszą po-
godę. Jan Paweł II zganił polskie władze za laicyzację i walkę 
z Kościołem. Chodzi o dotyczącą konkordatu korespondencję 
między polskim rządem a Watykanem. Listy watykańskie ja-
kimś cudem znalazły się na łamach „Nie”. Szef „Solidarności” 
Krzaklewski pojechał na Białoruś, by spotkać się z tamtejszą 
opozycją. Rozpierany wiarą w posłannictwo zorganizował 
wiec przy jakiejś fabryce, za co go zatrzymano i odesłano pod 
konwojem do polskiej granicy. 

15 czerwca (sobota). W tym dniu zawsze staram się czynić 
zapiski, gdyż to data kończąca wiosnę. Dlaczego? Bo to imie-
niny Wita, a było tak. Pan Bóg zawołał do Wita: Wicie, Wicie, 
ile jest ziaren w życie? A Wit: Nie słyszę, bo ptaki śpiewają. Pan 
Bóg: Ptaki cyt, bo nie słyszy Wit. Stocznię Gdańską, kolebkę 
„Solidarności”, rząd postawił w stan upadłości i rozpętała się 
burza. Posądzają lewicę o polityczny rewanż. Ksiądz Henryk 
Jankowski jak za dawnych czasów odprawia msze w intencji 
stoczniowców. Ma dojść do demonstracji w Warszawie, gdzie 
będą zapewne petardy, czerwona farba i ranni. Nowa Stocznia 
Gdańska ma przejąć zamówienia upadłej. 

16 czerwca (niedziela). Nawiedziły nas gwałtowne burze 
i obfite opady deszczu. Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zaprosili ministra edukacji Wiatra na dyskusję. Gdy się zjawił, 
wyzwano go od komucha i zrobiono zbiórkę pieniędzy na bilet 
do Warszawy. A kiedy opuszczał uniwersytet, obrzucono go 
zadziwiająco celnie jajkami. Rektor tłumaczył, że zrobiły to 
osoby spoza uniwersytetu. Wczoraj z kolei minister odwiedził 
poznańską uczelnię, gdzie też rzucano, ale ponoć niecelnie. Na 
konkurs Pocka posłałem pięć wierszy. Wydaje się, że niezłych. 
Nagrody i wyróżnienia mają wręczać podczas Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, ale nie mam 
zaproszenia. Może inni byli lepsi? Co zrobić? Raz się wygry-
wa, raz przegrywa.

21 (piątek). Wczoraj nadszedł list z Lublina. Wiersze moje 
zdobyły II nagrodę. Jedziemy z żoną do Kazimierza, a potem 
do rodziny. Nagroda pokryje mi koszta podróży. Tak sądzę. 

3 lipca (środa). W poniedziałek wróciliśmy z podróży. 
„Maluch” bez awarii zrobił 1280 kilometrów. Z domu wyje-
chaliśmy w piątek o czwartej rano. W południe bez większych 
przeszkód dojechaliśmy do Kazimierza. Nocowaliśmy za 
opłatą w szkole z internatem. Sprawnie wskazano nam pokój, 
choć organizatorzy mieli kłopot z noclegami, bo przyjechało 
sporo twórców. Spotkałem Władysława Koczota i Władysława 
Sitkowskiego, którzy otrzymali nagrody od Polskiego Radia 
oraz Wandę Łomnicką Dulak i innych uczestników konkursu. 
Odebrałem dyplom i 200 „nowych” złotych nagrody. Redak-
tor Teresa Łozińska z Polskiego Radia umówiła się ze mną na 
wywiad. Na scenie festiwalowej powiedziałem nagrodzony 
wiersz Szczęść Boże. Rozległy się skromne oklaski, co mnie 
nie zdziwiło. W Polsce poezja nie ma bowiem wielu słuchaczy. 
Występowały różne zespoły. Z potężnych głośników płynęły 
ludowe melodie. Negatywnie o festiwalu mogę natomiast po-
wiedzieć, że stał się on atrakcyjny dla młodych mętów. Piją 
wino wprost z butelki i inne alkohole. Dawkują sobie narkoty-
ki, bo co zażył facet, który przez godzinę słaniał się ze śmie-
chu. Rano, gdy wszyscy spali, wyszedłem na miasto. Wielka 
śmieciarka połykała stosy papieru i różnych opakowań. Na 
chodnikach co rusz spotykałem potłuczone butelki po winie 
i psie kupy, wokół wałęsające się psy i dziesiątki ludzi obojga 
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płci, śpiących z naciągniętymi na głowy marynarkami. Przy 
straganie jakaś dziewczyna w rajstopach i długim żakiecie za-
wzięcie się całowała. Głośno zachowującą się młodzież ob-
szczekiwały psy. Na drugi dzień o ósmej rano wyjechaliśmy 
do mieszkającej w Bieczu rodziny. Powrót do domu przebiegł 
bez przygód.

15 lipca (poniedziałek). Dzisiaj otrzymałem „Twórczość 
Ludową” (1996, nr 2). Zamieszczono mój list, w którym 
przedstawiam trudną sytuację Oddziału Wielkopolskiego. Wy-
drukowano też protokół z posiedzenia jury konkursu „Obraz 
wsi wielkopolskiej zapamiętany z dzieciństwa”.

21 lipca (niedziela). Chłód nie ustępuje, ale opadów jest 
mniej. Zaczęto kosić rzepaki i łąki. Jeszcze nie rozpoczęto 
żniw, a już unosi się zapach późnego lata. Wczoraj znów by-
łem na grzybach, przywiozłem sporo kurek. W Atlancie (USA) 
rozpoczęła się olimpiada letnia. Polka Renata Mauer zdobyła 
niespodzianie złoty medal w strzelaniu. Transmisje telewizyj-
ne są w nocy, dlatego ich nie oglądam. W ciągu dnia wybiór-
czo podają wybrane fragmenty, lecz to popłuczyny, które nie 
oddają atmosfery igrzysk.

12 sierpnia (poniedziałek). Pogoda kaprysi. Jesień szybko 
się zbliża. Odleciało wiele ptaków. Nie słychać skowronków, 
czajek, kukułek. Jeśli nie odleciały, to pewnie są smutne i mil-
czą. Wielkie gromady bocianów brodziły na łąkach, ale tylko 
kilka ich zostało. Żal im opuszczać rodzinne strony. Może po-
kochały je tak jak ja. 

21 sierpnia (środa). Żniwa idą pełną parą. Od niedzieli na-
rastają upały. To dobrze. Do skoszenia została połowa zbóż. 
Siedzę w domu. Odpoczywam. Wczoraj byłem u lekarza. Po-
wiedział, że mam wspaniałe wyniki i dał mi skierowanie do 
szpitala na operację. 

23 sierpnia (piątek). W USA ogłoszono wyniki badań 
nad meteorytem, który spadł przed trzynastoma tysiącami 
lat w okolicach Antarktydy. Odkryto w nim pozostałości po 
żywych komórkach. Pewien polski uczony wypowiada się 
sceptycznie o tych rewelacjach. Clinton wykorzystał to jednak 
w kampanii wyborczej i zapowiedział dotacje na badania Mar-
sa. Aleksander Małachowski ma felieton we „Wiadomościach 
Kulturalnych”. [Czasopismo wydawane w latach 1994–1998 
przez Towarzystwo Wydawnicze i Literackie w Warszawie – 
D.N.]. Zadziwia mnie jasnością ocen. Pisze, że podczas pracy 
w telewizji otrzymywał wiele listów od telewidzów. Aprobo-
wano jego audycję, ale pojawiały się też wątki antysemickie. 
Najgorsze listy zachował w teczce pt. Śmierdziele. K. T. To-
eplitz zastanawia się nad powodem powstawania sekt religij-
nych w Polsce i na świecie. Ciekawy jest także artykuł o tym, 
co było przed Wielkim Wybuchem. Podobno nie było nic, ani 
Przestrzeni, ani Czasu. Była tylko Nicość. Czas zaczął się od 
wybuchu, a jego produktem była gęsta „zupa” cząstek elemen-
tarnych – kwarków. Teorię tę potwierdzili uczeni w Genewie, 
stwarzając sztucznie taką „zupę” w akceleratorze. 

1 września (niedziela). Na który dzień tygodnia przypadł 
1 września 1939 roku. Tego nie mogę się dowiedzieć. [Pią-
tek – D.N.]. Nawet książka Jerzego Putramenta Wrzesień, któ-
ra dotyczy tych wydarzeń, nie podaje dnia tygodnia. Nie jest to 
zarazem książka ciekawa. Autor zabarwił ją na czerwono tak 
bardzo, że stała się niestrawna. Wczoraj znów przywiozłem 
grzyby. Ktoś powiedział, że wszystkie są jadalne, ale niektóre 
tylko raz. 

22 września (niedziela). Dzisiaj gminne władze, a my 
z nimi, obchodzimy rocznicę zrzutu broni dla tutejszej Armii 
Krajowej w 1943 roku. Uroczystości mają się odbyć koło figu-
ry, gdzie akowcy składali przysięgę.

10 października (czwartek). I już jestem w domu. Szpital, 
w którym przebywałem na początku miesiąca, aż nadto mnie 
zniechęcił. Nie mogłem znieść atmosfery przepełnionej cier-
pieniem moim i innych. Operację zrobiono mi już drugiego 
dnia pobytu, po czym w półśnie pozostawałem do następne-
go dnia, kiedy lekarz kazał mi koniecznie wstać dla mojego 
dobra. Wtedy pierwszy raz w życiu miałem z tym problem. 
Każdy ruch sprawiał mi ogromny ból. Teraz jest lepiej.

13 października (niedziela). Wczorajszą sobotę będę wspo-
minał jako wyjątkowo radosną. Oto listonosz przyniósł mi 
przesyłkę, a w niej trzy książeczki mojego autorstwa Powiedz-
cie mi dzieci. I jak to pięknie wydano, na drogim papierze, 
z pięknymi ilustracjami Wiktora Chrzanowskiego. [Publikacja 
STL ogłoszona w serii „Twórcy ludowi – dzieciom” – D.N.]. 
Jako wierszówkę proponują mi 50 egzemplarzy książeczki. 

24 października (czwartek). Pogoda nadal dopisuje. Dzi-
siaj sejm odrzucił weto senatu i uchwalił liberalizację ustawy 
aborcyjnej. Wczoraj odbyła się przed sejmem demonstracja 
przeciwników aborcji. Demonstrują przeważnie starsi panowie 
i starsze panie, którym nie grozi ciąża. Aborcja dla kobiety jest 
czymś okropnym! O tym trzeba pamiętać. Ale za aborcję od-
powiada rząd, który nie stworzył rodzinie godnych warunków. 
Demonstranci, o to walczcie! 

25 października (piątek). Otrzymałem dzisiaj przesyłkę 
z Lublina, a w niej 50 egzemplarzy mojego tomiku z wierszami 
dla dzieci. Otrzymałem też „Twórczość Ludową” (1996, nr 3), 
w której zamieszczono mój wiersz poświęcony bratu Stefano-
wi, protokół jury z konkursu Pocka i zdjęcie z wręczania dyplo-
mów na scenie w Kazimierzu. 

4 listopada (poniedziałek). Dzisiaj byłem w Poznaniu 
u pani Wojciechowskiej – przewodniczącej Rady Programo-
wej Oddziału Wielkopolskiego STL. Przyszedł także pan To-
roński – dyrektor Muzeum Etnograficznego na Grobli i ułoży-
liśmy program na przyszły rok. Mamy dokonać aktualizacji 
stanu osobowego, przygotować zjazd oddziału, stworzyć bank 
danych o twórcach i folklorze wielkopolskim, wznowić dzia-
łalność punktu konsultacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”, 
organizować konkursy na sztukę amatorską, popularyzować 
twórców ludowych w „Wielkopolskich Zeszytach Folkloru” 
i kontynuować wideotekę folkloru wielkopolskiego. Mamy też 
zająć się kulturą ludową Pałuk, garncarstwem, instrumentami 
ze zbiorów Tadeusza Tondona, dudziarzami, rzeźbiarską rodzi-
ną Staszaków z Brudzewa i twórcą instrumentów Andrzejem 
Mendlewskim.

13 listopada (środa). Kiedy w listopadzie kret ryje, // 
w styczniu komar wpada w bryję. Wierząc przysłowiom, moż-
na być pewnym, że zimy nie będzie. Tym bardziej, że górale 
mówią: Nie ma jarzębiny, nie ma zimy. Najlepiej, żeby było 
normalnie, w miarę śniegu i mrozu. Anomalie źle wpływają na 
uprawy. W tym roku długa zima i lodowa pokrywa na polach 
zniszczyła plantacje rzepaku w całej Polsce.

28 listopada (czwartek). Wczoraj skończyłem naprawę 
„malucha” i wypoczywam. Wypoczynek mój polega na pi-
saniu. Opisuję moje życie i wioskę. Konkretnie, zająłem się 
rokiem 1953, kiedy powróciłem z kursu brygadzistów trak-
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torowych w Lubiążu. Tam zastała mnie wiadomość o śmierci 
Stalina. Wczoraj sąsiadka powiedziała, że jej córka urodzi-
ła siódme dziecko. Ksiądz zażądał za chrzest 50 „nowych” 
złotych. Powiedziała, że mąż nie ma pracy, a ona pieniędzy, 
dlatego prosi o pismo do księdza w Gułtowach, gdzie ochrzci 
dziecko. Wtedy ksiądz zażądał za pismo 25 „nowych” złotych. 
Kobieta nie dała nic i zapytała naszego księdza, czy ochrzci 
dziecko za darmo. No i nasz proboszcz zachował się jak praw-
dziwy duszpasterz – ochrzcił dziecko.

10 grudnia (wtorek). Nieczęsto Polak lub Polka otrzymują 
Nagrodę Nobla, dlatego warto to odnotować. Właśnie oglądam 
w telewizji uroczystość wręczenia w Sztokholmie Wisławie 
Szymborskiej tej nagrody w dziedzinie literatury. Nasza nob-
listka jest słabego zdrowia. Dzisiaj sprawia wrażenie zdrowej, 
ale w wieku 73 lat mówić o zdrowiu, to szydzić z przemijania. 

15 grudnia (niedziela). Rzadko piszę z dwu powodów. Od 
tygodnia pracuję, a od miesiąca piszę wspomnienia jako od-
rębną całość. Zaniedbałem nawet poezję, co sprawia, że dręczy 
mnie sumienie, gdyż w niej jestem mocniejszy niż w prozie. 
Piszę wspomnienia nie tyle z myślą o publikacji, co dla rodzi-
ny. To powinna być księga rodzinna. Nie znam głębokich dzie-
jów rodziny matki, a tym bardziej ojca, który bardzo wcześnie 
zmarł (1944) i nie przekazał wiele o sobie, zatem piszę to co 
wiem. Grudzień niezbyt mrozi, a już zapowiadają odwilż. We 
wtorek jadę do Poznania, gdzie mamy posiedzenie Rady Pro-
gramowej i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego STL. 

22 grudnia (niedziela). Nie mam starych kalendarzy, dla-
tego nie wiem, którym dniem tygodnia był 22 grudnia 1935 
roku, kiedy przyszedłem na świat o godz. 6.30. [Była to nie-
dziela – D.N.]. Pochmurno dzisiaj i ciepło. Wczoraj rozpoczę-
ła się astronomiczna zima, jak dotąd łaskawa, bezśnieżna. Ale 
z drugiej strony śnieg potrzebny jest oziminom. Zbliżają się 
święta. Kolędy stworzą nastrój świąteczno refleksyjny. Któ-
re to już święta w moim życiu? Ile jeszcze ich będzie? Ale 
odrzucam sentymenty. Jutro znów jadę do roboty. W Wigilię 
też pracuję. W pierwsze święto jedziemy do Poznania na ślub 
cywilny mojego chrześniaka.

26 grudnia (czwartek). Umacnia się nieśmiała początkowo 
zima. Byliśmy w Poznaniu na ślubie. Wszystko poszło skład-
nie. Wypiło się co nieco i zjadło ponad miarę, ale żadnych do-
legliwości nie odczuwam. Skąpe ostatnio są moje zapiski. Kil-
ka przedświątecznych dni spędziłem na mrozie przy naprawie 
ciągników, dlatego po powrocie nie miałem chęci do pisania. 

28 grudnia (sobota). Rok ten na ogół chłodny i deszczowy 
kończy się srogimi mrozami, sięgającymi w Suwałkach i Bia-
łymstoku 30 stopni. U nas dzisiaj rano było 17 stopni zimna. 
Szczęście, że siedzę w ciepłym mieszkaniu i zimę oglądam 
przez okno. 

29 grudnia (niedziela). Mój termometr wskazał rano 16 
stopni zimna. W Bieszczadach mróz sięgnął 37 stopni, co jest 
rekordem Polski tej zimy, a przecież dopiero się zaczęła. Może 
to już ostatni zapis tego roku. Jakoś nie mam chęci do pisania. 
Jak co roku jesienią i zimą wpadam w psychiczny dołek. Siła 
złego na jednego. Hej!

Wybór i opracowanie: Donat Niewiadomski

JADWIGA SOLIŃSKA
Dary

Przyfrunął anioł Boży z nieba
I wszedł do naszej chaty,
Przyniósł ze znakiem krzyża
Bochen chleba – dar przebogaty.

Przyniósł niebiańskie kwiaty
I chciał je złożyć na stole,
Lecz stołu nie było żadnego,
Tylko bieda, co serce kole.

Prócz niej nie było niczego,
Więc złożył dary na podłodze
I odfrunął do innych biedaków,
Choć już zmęczony był srodze.

Wśród głodnych sybiraków 
Chleb dzielił sprawiedliwie,
A każdy obdarowany zesłaniec
Składał mu dzięki żarliwie.

ARKADIUSZ STOSUR
Święta wieś  

Najdalej miałem do tej wsi
jedynej na świecie
przemodlonej ocalonej
z zagłady nowoczesności

Obok mnie kura dumna jak
królowa przybrana w szatę
popołudniowych zachwytów
kot jak szambelan
krowa dama dworu nieco spóźniona
zamyślona nad dziwnością świata

Serce uderza najmocniej
głowa niesiona wiatrem zieloności 
a dusza porwana przez anioły
unosi się wyżej niż dostrzeże wzrok 
jedynych widzów ostatniego widowiska
dwojga staruszków ubranych
w ciepłe kożuchy

Oni wciąż patrzą w niebo
jeszcze wierzą w cuda
pamiętają dawne czasy
kiedy cała wieś 
w niebo wstępowała
w wigilijny wieczór
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Henryk Dumin

Ewa Bączyńska (1942–2020) – homo viator 

Ad memoriam

Wielokrotnie sama o sobie mawiała, że jest człowiekiem 
w drodze, pielgrzymem do coraz to nowych miejsc i ludzi. 
Pasja niosła Ją przez życie wypełnione ideą walki o ochronę 
tradycji. Toczyła nieustanne pojedynki efektownie fechtując 
argumentami w obronie autentyzmu w kulturze ludowej. Po-
kazała, że warto być odważnym. Po ciężkiej chorobie odeszła 
8 kwietnia 2020 roku.

Urodziła się w czasie wojny w inteligenckiej rodzinie z Gnie-
zna, wysiedlonej z Wielkopolski przez niemieckiego okupanta. 
Jako etnograf po studiach na Uniwersytecie im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu swoją aktywność zawodową rozpoczęła naj-
pierw w Muzeum w Stargardzie, by wkrótce przenieść się do 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Tam w latach 1972−1974 
z pasją zaangażowała się w badania przy poszukiwaniu dzieł 
dawnego rzemiosła i sztuki ludowej. Z powodzeniem konty-
nuowała akcję wzbogacania zbiorów muzealnych zainicjowaną 
przez Aleksandra Błachowskiego. Ważnym okresem w Jej ży-
ciu stało się zatrudnienie w warszawskim Centralnym Ośrodku 
Metodyki Upowszechniania Kultury tworzącym strategie zwią-
zane m.in. z działalnością ośrodków kultury na terenie kraju. 

Lewe skrzydło Pałacu Prymasowskiego w Warszawie.  
Na I piętrze widoczne okna lokalu, gdzie mieściło się biuro 

Ewy Bączyńskiej w czasie pracy w Centralnym Ośrodku 
Metodyki Upowszechniania Kultury, 2020 r., fot. H. Dumin

Od 1980 do 1999 roku uczestniczyła w pracach jury Ogólno-
polskiego Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym. Każda jego edycja była dla niej niezwykle ważna. 
Przez prawie dwie dekady z determinacją broniła formuły festi-
walowego konkursu. Była rzeczniczką kierunku, który podjęli 

tam jedni z pierwszych kompetentnych jurorów: Włodzimierz 
Dębski, Jadwiga Sobieska, Jan Stęszewski, Bogusław Linette. 
Na wspomnienie Jerzego Bartmińskiego i Mariana Chyżyń-
skiego zawsze pojawiał się na Jej twarzy uśmiech sympatii. 
Podkreślała, że festiwal temu gronu właśnie zawdzięcza swą 
uniwersalną koncepcję i nie ma potrzeby poddawać jej zmia-
nom, a co najwyżej korektom. Poparła m.in. wprowadzenie 
w regulaminie możliwości występu uczestników w zwykłym, 
codziennym ubraniu wobec zaniku w niektórych regionach 
tradycyjnego stroju. Było to efektem doświadczenia spotkań 
z dolnośląskimi społecznościami powojennych osiedleńców. 
Odradzała kojarzenie na scenie wiejskich wykonawców z pre-
zentacjami folkloropodobnymi – stylizacjami i reinterpretacja-
mi. Dla takich zjawisk sugerowała zupełnie osobne okazje.

Festiwal kazimierski traktowała jako wspólny dorobek gro-
na naukowców i wiejskich artystów, którzy znaleźli tu wzor-
cową płaszczyznę porozumienia. Podkreślała, że specjalnością 
tej sceny jest ludowa muzyka dawna wykonywana przez rze-
czywistych spadkobierców tradycji wsi. Podkreślała ważność 
emocjonalnej więzi z badanym środowiskiem. Dzięki zaanga-
żowaniu kompetentnych specjalistów festiwal zyskał z czasem 
rangę rzeczywistego programu ochronnego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego o zasięgu ogólnopolskim.

Uważała, że spotkania w Kazimierzu winny służyć ekspo-
zycji autentycznych wartości dopóki trwa żywy przekaz poko-
leniowy i istnieje wola środowisk lokalnych, by kultywować 
własne dziedzictwo. Swoją postawę opierała na bezpośredniej 
znajomości sytuacji w wielu regionach, po których niestrudze-
nie podróżowała. Inicjowała też kontakty środowisk lokalnych 
z członkami kazimierskiego jury, którzy razem z nią docierali 
do miejscowości, gdzie odbywały się ważne inicjatywy kultu-
ralne. W takich wyjazdach uczestniczyli m.in.: Bogusław Li-
nette, Zdzisław Szewczyk, Anna Szałaśna.

Podkreślała, że „ważna jest polityka kulturalna w regio-
nach. Nadal wszystko zależy od decydentów. Jeżeli kulturę 
tradycyjną będzie traktowało się jako ozdobnik dla spotkań 
towarzyskich decydentów, to nic z tego nie będzie. Przychodzi 
taki decydent, poklepuje kobietki i mówi: «Ach, jak pięknie je-
steście ubrane. Róbcie tak dalej!» − A kobiety bzdury mają na 
sobie, ubrane są w fartuchy i czepce kelnerek. Wszystko rozbija 
się tu o brak wiedzy.”1

Skutecznie broniła słuszności werdyktów jurorskich i z pasją 
oponowała wobec zakusów rozmaitych gremiów upatrujących 
w festiwalu okazji do wesołych potańcówek lub uprawiania 

BADACZE KULTURY
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„rewii na ludowo”. Kiedyś, w ferworze dyskusji po ogłoszeniu 
werdyktu jury, gdy jedna ze stylizowanych formacji ubolewała 
nad nieotrzymaniem spodziewanej nagrody, Ewa Bączyńska 
ripostowała: z tradycją jest jak z angielskimi trawnikami. Efekt 
można docenić dopiero po dwustu latach troskliwej pielęg-
nacji. Spotykamy się w Kazimierzu, by demonstrować własne 
dziedzictwo, a nie doraźne efekty nauki przez instruktorów.2

Ewa Bączyńska z Autorem artykułu podczas jednego 
z konkursów tradycji na Dolnym Śląsku w 2003 roku, 

fot. arch. E. Bączyńskiej

Praca Ewy Bączyńskiej w dziedzinie folkloru była faktycz-
ną interwencją w politykę społeczną ostatnich dwóch dzie-
sięcioleci XX wieku, która ocaliła dla polskiej kultury szereg 
cennych wartości. Oparła się na gronie zaledwie kilkunastu 
osób z krajowych instytucji kultury − etnologów, historyków, 
animatorów kultury, których zapraszała od początku lat 80. 
XX wieku do udziału w awangardowym wówczas cyklu szko-
leniowym pn. Ogólnopolskie Forum Folkloru. Na przestrzeni 
lat 1980−2002 zrealizowano kilkanaście jego edycji. Wszyst-
kim patronował COMUK, przemianowany z czasem na Na-
rodowe Centrum Kultury. Tematykę kilkudniowych spotkań 
poświęcano uniwersalnym problemom współczesnej etnolo-
gii, metodyce pracy przy ochronie tradycji, a także zagadnie-
niom psychologii, życia artystycznego i dziedzin pokrewnych. 
Doświadczenia tych spotkań miały w założeniu służyć wypo-
sażeniu uczestników w najlepsze narzędzia wiedzy do pracy 
w regionach i wspomaganiu społeczności lokalnych. Novum 
stało się wprowadzenie do programów zagadnień psychologii. 
Zapraszano znanych w Polsce specjalistów − Wojciecha Ei-
chelbergera, Jacka Santorskiego i Tannę Jakubowicz Mount. 
Uczyli oni sprawnego kontaktowania się z grupami społeczny-
mi, uzyskiwania emocjonalnego zaangażowania, wzmacniania 
poczucia tożsamości. Tak cenione obecnie w wielu nowoczes-
nych instytucjach treningi interpersonalne pojawiły się już 
przy pierwszych edycjach forów. Odbywały się też artystyczne 
performance’y z udziałem artystów – np. Antoniego Kaliny, 
Witolda Chmielewskiego czy aktorki Ireny Jun. Miejsca do re-
alizacji Forów Folkloru starannie wybierano. Pierwsze miały 
miejsce w Kiekrzu i Rytrze, późniejsze − przeważnie w histo-
rycznych rezydencjach: w Antoninie, Radziejowicach, Książu, 

Łucznicy, Karpaczu i Łomnicy. Do udziału zapraszała pra-
cowników polskich uniwersytetów oraz wybitnych animato-
rów kultury. Przyjeżdżali tu m.in.: Jacek Olędzki, Aleksander 
Jackowski, Antoni Kroh, Zbigniew Benedyktowicz, Ryszard 
Ciarka, Wojciech Marchlewski, Jacek Kryg.

Była jedną z inicjatorek powołania Studium Folklorystycz-
nego przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu. Wspierała je od strony merytorycznej i organizacyjnej. 
Obecnie to jedna z nielicznych placówek edukacyjnych tego 
typu w kraju specjalizująca się w folklorze Karpat i Podkarpa-
cia. Od 1984 roku była zaangażowana w inicjatywę Ogólno-
polskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszo-
wie, który wedle Jej intencji miał stać się kontynuacją formuły 
festiwalu kazimierskiego w kategorii tańców tradycyjnych. 

Niezależny tok Jej służbowych działań i towarzyszący im 
rozgłos spowodował reakcję ówczesnych władz. Podczas jed-
nego ze służbowych spotkań usłyszała, że Rząd Polski nie jest 
zainteresowany wzmacnianiem grup ani jednostek, a podjęte 
inicjatywy nie znajdują już akceptacji. Przyczyny można tu 
upatrywać poniekąd również w kontaktach, które wówczas 
utrzymywała z członkami opozycji KORu. Siłą rozpędu 
i mimo zakończenia pracy w COMUK, kolejne edycje Forum 
odbywały się jednak nadal w oparciu o wolę Przyjaciół i do-
tychczasowych uczestników aż do pierwszych lat XXI wieku. 

Środowisko skupione wokół działań Ewy Bączyńskiej na 
okazję festiwalowych pobytów w Kazimierzu ukształtowa-
ło z czasem par excellence nową kazimierską kolonię3, tym 
razem nie malarzy, lecz etnologów. Podążała zwykle w fan-
tazyjnej pelerynie wśród rynkowych kramów otoczona przy-
jaciółmi i znajomymi. Potrafiła magnetycznie przyciągać 
niezwykłych ludzi i najczęściej coś z tych kontaktów wyni-
kało. W tym kręgu właśnie kierunek antropologii stosowanej 
zyskał w Polsce odpowiedni grunt rozwoju z przełożeniem na 
konkretne regiony. Jego kształt merytoryczny Ewa Bączyń-
ska określiła we współpracy z wybitnym badaczem Jackiem 
Olędzkim oraz znawcą polskiej sztuki ludowej − Aleksandrem 
Jackowskim. Odwiedzała Jacka Olędzkiego w Jego Murzyno-
wie na Mazowszu. Rozprawiali o eksponatach przywiezionych 
z ekspedycji w odległe rejony świata i ważności fenomeno-
logicznego spojrzenia na przedmiot antropologii kulturowej. 
Zgadzali się, że rozmówca na wsi to partner, a nie informator. 
Imponował jako bratnia dusza będąc także jak Ona homo via-
tor. Ciężko przeżyła Jego śmierć w 2004 roku. Dodawały Jej 
energii każdorazowe kontakty z taoistą – mistrzem duchowym 
Jackiem Krygiem, z którym długo potrafili rozprawiać o deter-
minantach ludzkiej natury. Potrafiła wtedy odzyskiwać dawną 
energię pomimo trapiącej Ją śmiertelnej choroby. Gdy musia-
ła już zrezygnować z podróży, oczekiwała relacji przyjaciół 
z kolejnych festiwali w Kazimierzu i szczerze przejmowała się 
wieściami o zagrożeniach jego formuły.

Wspominała często o swoim posłannictwie i żartem przy-
woływała symbolicznego homo viator. Status ten wzmacniały 
ciągłe kłopoty ze stałym miejscem zameldowania w Warszawie 
i wolny stan, w którym pozostała do końca życia. Być może brak 
takiego azylu był jedną z przyczyn, że nie posiadała warsztatu 
pisarskich przemyśleń i w rezultacie niczego nie publikowała. 
Opierała się na ulotności słowa i mocy słownych przekazów. 
Pogarszający się stan zdrowia i zaistniała z tym konieczność 
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powrotu do rodzinnego Poznania uniemożliwiły w pewnym 
momencie kontynuację dotychczasowej aktywności.

* * *

Według relacji osób będących świadkami Jej działań − Ewa 
Bączyńska zrobiła dla kultury polskiej więcej, aniżeli niejedna 
instytucja. Pomogła wielu środowiskom uświadomić na nowo 
wartość ludowej kultury.4

Z uznaniem przyjęła wiadomość o ubiegłorocznym (2019) 
udziale laureatów festiwalu kazimierskiego w koncertach 
Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans we wroc-
ławskim Narodowym Forum Muzyki zatytułowanych Pieśni 
z lasów i pól. Zestawienie ludowych wykonawców z wybitny-
mi artystami profesjonalnej sceny muzyki klasycznej (Zubin 
Mehta, Julia Leżnieva) uważała za naturalne. Powołując się na 
Zoltana Kodaly’a podkreślała, że muzyka ludowa jest dzisiaj 
tak samo potrzebna jak muzyka Bacha.

Napominała, że każda przerwa w działaniach ochronnych 
przynosi straty i nie ma powrotu do tego, co raz zostało za-
niechane. Dodawała, że w dziedzinie przekazu tradycyjnego 
mamy do czynienia ze sztuką bardziej ludzką, niż ludową. 
Pokazała, że także w folklorze znajduje się miejsce na akty 
odwagi.

Odeszła w Poznaniu 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.45. 
Pozostało Jej dzieło jako przywódczyni kazimierskiej kolonii 
etnologów, obrończyni formuły festiwalu i jeszcze: pusty pokój 
z niezliczonymi rzędami książek, afrykańskimi grzechotkami 
od Jacka Olędzkiego, trochę ludowych rzeźb, obrazki malowa-

ne na szkle, czerwony konik żywiecki, ostatnio słuchana płyta 
Cecilii Bartoli z ariami Christopha Willibalda Glucka, a nad 
łóżkiem przywieszone kartki z tekstem Dezyderaty i wierszem 
o psiej duszy, która większa jest od psa i kiedy się uśmiechasz 
do niej, ona się huśta na ogonie...

Przypisy

1 M. Potoczak Pełczyńska, Kultura zapakowana w kuferkach, 
[w:] „Nowiny Jeleniogórskie”, nr 22/2003, s. 8

2 Publiczna wypowiedź E. Bączyńskiej, będąca odpowiedzią na 
pytanie o kryteria oceny konkursowej zanotowana podczas ogłosze-
nia werdyktu jury jednego z festiwali w sali konferencyjnej SARP 
w Kazimierzu Dolnym ok. 1990 r.

3 W kazimierskiej kolonii Ewy Bączyńskiej zaistnieli m.in. 
Barbara Chludzińska z Węgorzewa, Henryk Dumin z Jeleniej Góry, 
Małgorzata Dziurowicz Kaszuba z Sieradza, Barbara Fibingier z Ka-
lisza, Marianna Halicka z Rzeszowa, Benedykt Kafel z Nowego Są-
cza, Barbara Królikowska z Krakowa, Adolf Krzemiński z Radomia, 
Wanda Księżopolska z Siedlec, Antoni Malczak z Nowego Sącza, 
Teresa Marcinkowska z Krakowa, Mirosław Nalaskowski z Suwałk, 
Małgorzata Orlewicz z Warszawy, Danuta Paprocka z Szydłowca, 
Barbara Perczyńska z Wrocławia, Barbara Pstrokońska z Warszawy, 
Stefania Raupis z Leszna, Krystyna Trojanowska z Przemyśla, Jacek 
Wołyniak (+) z Płocka, Małgorzata Wójcik z Kielc. Wiele osób z tego 
grona zachowuje aktywność w dziedzinie ochrony tradycji do dziś, 
wspomagając wraz ze swoimi kontynuatorami kolejne pokolenia ka-
zimierskich wykonawców ludowej muzyki.

4 Wypowiedź Zygmunta Klementowskiego (+), byłego dyrektora 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Jeleniej Górze.

Benedykt Kafel 

Ewa Bączyńska – wspomnienie

Ewa Bączyńska – z zawodu etnograf, w latach osiemdziesią-
tych XX wieku pracowała w Centralnym Ośrodku Metodyki 
Upowszechniania Kultury w Warszawie jako główny instruk-
tor ds. folkloru. Swoją wiedzę i bogate doświadczenie przeka-
zywała ludziom z podległych tej Instytucji placówek kultury. 

Jej sztandarowym przedsięwzięciem była realizacja cy-
klicznego Ogólnopolskiego Forum Folklorystycznego. Klimat 
miejsc, gdzie kolejne edycje Forum organizowano oraz różno-
rodna tematyka poruszana podczas kilkudniowych sesji powo-
dowały, że folkloryści z ośrodków kultury w Polsce rokrocznie 
zjawiali się z tej okazji niemal w komplecie. Kiedy po latach 
zmuszona była zaprzestać ich organizowania, uczestnicy do-
tknięci „syndromem Ewy” i niezwykłym klimatem spotkań, 
przez wiele lat je wspominali, wierząc w możliwość ich reak-
tywacji.

To, co dzisiaj wydaje się być szczególnie ważne w Jej dzia-
łaniach, to fakt, że w czasach kiedy instytucjonalnie starano 

się wspierać folklor przepracowany artystycznie, Ona propa-
gowała jego autentyczną, źródłową formę. Po latach widać 
jasno słuszność tego rodzaju podejścia do przekazu tradycyj-
nego dziedzictwa kulturowego. Tak było też, kiedy w Nowym 
Sączu pod koniec lat osiemdziesiątych organizowano I edycję 
Studium Folklorystycznego dla instruktorów zespołów regio-
nalnych. Pomoc i zaangażowanie Ewy okazały się wtedy de-
cydujące.

Dzisiaj, po latach można śmiało powiedzieć, że Ewa Bą-
czyńska była osobą szczególną, z charyzmą. Zawsze pomagała 
tym, którzy zwracali się do Niej po pomoc. Dziesiątki razy 
udawała się w tzw. teren, by wspierać co cenniejsze inicjatywy. 
Serce miała ogromne. Wspominamy Ją wielokrotnie – zawsze 
z serdecznością. Odeszła zostawiając wiele dobra, służąc in-
nym.
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Maria Baliszewska

Radiowe Centrum Kultury Ludowej  

wobec przemian folkloru w XXI wieku

Centrum Kultury Ludowej powstało w Polskim Radiu 
w 1994 roku i jego celem było przedstawianie kultury ludo-
wej w odrodzonej Polsce w odmienny sposób niż w czasach 
PRLu. Co prawda zmiana rozpoczęła się już wcześniej, mała 
grupa redaktorska (Marian Domański, Anna Szotkowska i Ma-
ria Baliszewska) już wcześniej zaczęła zmieniać zarówno spo-
sób prezentacji, jak i zawartość audycji radiowych, starając się 
pokazać ludzi tej kultury w naturalnym wiejskim kontekście 
i rezygnując z preferowanych w czasach PRLu zespołów 
pieśni i tańca w środkach masowego przekazu (jak wtedy się 
mówiło) głównych reprezentantów kultury ludowej.

Przemiany folkloru następowały stopniowo − już lekko 
licząc od lat siedemdziesiątych XX wieku − da się je łatwo 
określić. Wieś podążała za zmianami cywilizacyjnymi, jakie 
doń zawitały. Wiejscy śpiewacy i muzykanci powoli tracili 
znaczenie, bo i wesela stawały się bardziej miejskie, czyli bez 
tradycyjnej oprawy muzycznej. Pokolenie świadków tamtej 
jeszcze dziewiętnastowiecznej kultury odchodziło, a ich na-
stępców brakowało, bo zmieniły się konteksty kultury ludo-
wej. Radiowcy musieli dostrzec te zmiany i odpowiedzieć na 
nie, mając na celu nie tylko informowanie o realnie istniejącej 
kulturze ludowej i jej przedstawicielach, ale także stawiając 
sobie za cel jej promocję, edukację i wywieranie wpływu na 
szacunek dla jej twórców. 

W roku 1994 Centrum rozpoczynało pracę w ośmioosobo-
wej grupie redaktorów, wśród których znaleźli się etnomuzy-
kolodzy (w większości), polonistka i antropolog − obecny Re-
daktor Naczelny RCKL. Cele jakie wówczas postawiliśmy to:

1. Dokonywanie nagrań polskiej muzyki ludowej dla archi-
wum i anteny; 

2. Praca antenowa; czyli prezentacje dziennikarskie kultury 
ludowej w audycjach; 

3. Wydawanie serii płytowej „Muzyka Źródeł”; 
4. Promocja polskiej kultury ludowej w kraju i na świecie 

poprzez współpracę z Europejską Unią Nadawców; 
5. Prezentacja żywej muzyki ludowej poprzez organizację 

koncertów i Festiwalu „Nowa Tradycja”. 
Od kilku lat dodatkowym medium dla realizacji tych celów 

stał się Internet.

Nagrania
Nagrania są podstawą naszej działalności i im poświęcona 

jest znaczna część aktywności od początku istnienia nie tylko 
Centrum, ale działającej wcześniej Redakcji Muzyki Ludowej. 

To część naszej misji, aczkolwiek na przestrzeni lat definio-
wanie tej misji zmieniło się, bo zmieniły się okoliczności ist-
nienia kultury ludowej. Tworzenie archiwum polskiej muzyki 
ludowej i szerzej kultury ludowej zajmowało znaczną część 
naszego czasu już w przeszłości, bo czterdzieści, trzydzieści 
czy nawet dwadzieścia lat temu było jeszcze wielu jej twór-
ców, stanowiących naturalny łącznik przeszłości z przyszłoś-
cią. Wystarczy wspomnieć tak znane tu w Kazimierzu nazwi-
ska, jak Anna Malec, Joanna Rachańska, Helena Goliszek czy 
Marianna Gumiela, kapele Marian Bujaka, Mariana Pełki czy 
Kapeli Wojciechowskiej, by zrozumieć jak ważnym były og-
niwem i jak ważne były ich opowieści, pieśni i przekaz. Do ta-
kich wykonawców informatorów wyprawiały się ekipy radio-
we co najmniej raz w miesiącu i dzięki temu powstało znaczne 
liczące się obecnie Archiwum radiowe. 

Kiedy po 1989 roku otworzyły się granice Polski jedną 
z pierwszych nowych aktywności najpierw Redakcji Muzyki 
Ludowej a potem RCKL w latach dziewięćdziesiątych była or-
ganizacja wypraw etnograficznych do Polaków mieszkających 
poza granicami kraju. I tak pierwsza wyprawa na Litwę miała 
miejsce w roku 1992, trwała cztery tygodnie i dokonano tam hi-
storycznych nagrań w kilkunastu miejscowościach wokół Wil-
na, Solecznik i Kowna. W roku 1995 miała miejsce wyprawa 
na Białoruś w okolice Grodna do skupisk Polaków. W latach 
następnych wypraw było kilka: na Ukrainę Żytomierszczyznę, 
na Bukowinę Ukraińską i Rumuńską, do Kazachstanu, oraz do 
Brazylii i Argentyny. Były to pierwsze wyprawy i rejestracja 
tamtych śpiewaków, bo przede wszystkim tam zachowały się 
pieśni. Oprócz tych wypraw w latach dziewięćdziesiątych 
Centrum Kultury Ludowej i jej redaktorzy dokonało szeregu 
rejestracji archiwalnych w polskich wsiach i miasteczkach, 
realizując szeroki sponsorowany przez Ministerstwo Kultury 
projekt nagraniowy. 

Dzisiaj nie ma już tamtych śpiewaków a konteksty muzy-
ki zmieniły się. I tym zmieniającym się kontekstom poświęca 
obecnie Radiowe Centrum swoją uwagę, także w zakresie na-
grań. To taki odzew na zmiany okoliczności istnienia ludowej 
tradycji i zmiany pokoleniowe. Bo obecnie wśród wykonaw-
ców są nie tylko mieszkańcy wsi, ale i miast. To nowe podej-
ście do ludowej tradycji. A młodzi sięgają po nią (tradycję) 
także dzięki kazimierskiemu festiwalowi i konkursowi „Mistrz 
i uczeń”. Obecnie jest spora liczba wykonawców młodych 
i bardzo młodych. Zmienił się sposób pozyskiwania repertu-
aru, miejsce wykonania to zwykle scena a rzadko naturalne 

PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE
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obrzędy. Choć w niektórych regionach bardziej świadomych 
znaczenia kultury ludowej można dostrzec powrót do trady-
cji w weselach, czyli do naturalnego kontekstu, co bardzo wi-
doczne jest w południowych regionach kraju. Muzyka ludo-
wa postrzegana jest obecnie jako część spuścizny narodowej 
i jako taka podlega ochronie, czyli jest większa świadomość jej 
wagi i wartości. Choć coś zyskując, coś się utraciło. Młodym 
śpiewakom czy instrumentalistom, zwłaszcza tym pochodzą-
cym z miasta, brak tej naturalności wykonania wynikającej 
z dawnego kontekstu. Tutaj na festiwalu w Kazimierzu to zja-
wisko można obserwować z bliska, bo ci młodzi śpiewacy i in-
strumentaliści znajdują się wśród uczestników kazimierskiego 
festiwalu, gdzie radiowa akcja nagraniowa trwa nieprzerwanie 
od 1969 roku. Także w tym roku. 

Ekipy radiowe nadal wyprawiają się w tzw. teren do wy-
branych wykonawców starszego pokolenia oraz na festiwale, 
na których wciąż jeszcze pojawiają się przedstawiciele kultury 
tradycyjnej. Wspomnę tu chociażby Sabałowe Bajania, Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich czy mniej-
sze lokalne imprezy. Oczywiście już raczej nie zdarzają się 
wykonawcy śpiewacy czy kapele o dużym repertuarze prze-
kazywanym jeszcze przez poprzednie pokolenia. Nawet ich 
zmniejszający się repertuar czy repertuar bardziej ograniczony 
gatunkowo − bo to zjawisko powszechne − nie zmieniają fak-
tu zainteresowania redaktorów Centrum Kultury Ludowej. Po 
prostu starają się zachować tę zmieniającą się rzeczywistość 
w formie dźwiękowej, bo z pewnością będzie ona ważnym do-
kumentem dla następnych pokoleń.

Audycje
Rozbudowane i uzupełniane na bieżąco archiwum radiowe 

kultury ludowej służy przede wszystkim antenie, czyli audy-
cjom, w których ta kultura przedstawiana jest w bogatym kon-
tekście, częściej antropologicznym, mniej muzykologicznym. 
Obecnie istniejące cykle, w których dominuje polska kultura 
ludowa to magazyn Źródła – nadawany od poniedziałku do 
piątku w Programie Drugim o godzinie 15.15, niedzielny Kier-
masz pod kogutkiem w Programie Pierwszym, codzienny ser-
wis Etnowieści także w Jedynce o godz. 5.15, Źródełko w nie-
dzielę o godzinie 11 w Czwórce Dzieciom. Muzyka ludowa 
pojawia się też częściowo w sobotnim Poranku Dwójki. Z per-
spektywy czasu oceniam, że to bogata oferta i na wysokim 
poziomie, choć w latach dziewięćdziesiątych było tych audycji 
o wiele więcej. Należy tu dodać jeszcze organizację koncertów 
polskiej muzyki ludowej, które zwykle pojawiają się na antenie 
Dwójki, oraz w internecie. Audycje wypełnione są nagrania-
mi dawnych i współczesnych wykonawców muzyki ludowej 
i szerzej twórców ludowych, przedstawicielami ginących za-
wodów, informacjami o kontekście tej muzyki, informacjami 
o wydarzeniach związanych z kulturą ludową oraz sylwetkami 
jej twórców. Zawsze z myślą o celu, jakim jest jej promocja, 
edukacja, przekaz dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Seria płytowa
RCKL stało się jednym z pierwszych wydawców serii pły-

towej związanej z polską muzyką tradycyjną, serii „Muzyka 
Źródeł”. Przez 26 lat istnienia RCKL wydaliśmy 32 pozycje. 
Znajdują się na tych płytach przede wszystkim nagrania doko-
nane w Kazimierzu podczas festiwalu, choć nie tylko, także 

nagrania studyjne i dokonane w domach wykonawców. Jest to 
pełne spektrum tematyczne, regionalne, gatunkowe tej muzy-
ki, wybór najciekawszych − w naszej opinii − nagrań, dokona-
nych na przestrzeni 50 lat przez pracowników Redakcji Muzy-
ki Ludowej, a później Centrum Kultury Ludowej. Ostatni al-
bum to dwupłytowa pozycja „Ród Karpieli”, a w opracowaniu 
jest płyta, będąca monografią Józefa Zarasia. Seria „Muzyka 
Źródeł” to rodzaj encyklopedii dźwiękowej lub jak niektórzy 
mówią „Kolberg na płytach”. Ma charakter przede wszystkim 
edukacyjny i wiem, że wielu wykonawców młodego pokolenia 
korzysta z tych nagrań. Dodam, że produkcję dużej części płyt 
finansowo wspierało Ministerstwo Kultury.

Promocja polskiej kultury ludowej poza granicami 
czyli współpraca z Europejską Unią Nadawców

Polskie Radio stało się członkiem Europejskiej Unii Na-
dawców w 1992 roku i już w tym samym roku zaproszono 
mnie do członkostwa grupy roboczej muzyki tradycyjnej i fol-
kowej tej organizacji. Zapoczątkowana wówczas współpraca 
trwa do dzisiaj, prowadzi ją następne pokolenie etnoradiow-
ców. Składają się na nią rozmaite wspólne organizowane przez 
kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt radiofonii, projekty: 
doroczne festiwale lokowane w różnych krajach (w Polsce 
trzykrotnie), wymiana nagrań, tematycznych audycji, wymia-
na koncertów. Wielokrotnie polskie zespoły miały okazje re-
prezentować nasz kraj na tych festiwalach.

Żywa muzyka czyli festiwal „Nowa Tradycja” 
i organizacja koncertów

To specjalna część działalności Radiowego Centrum Kultury 
Ludowej. Festiwal „Nowa Tradycja” to co prawda festiwal mu-
zyki folkowej, ale od wielu lat rozpoczyna się koncertem „Mu-
zyka Źródeł” poświęconym autentycznej muzyce ludowej i jej 
wykonawcom. Emitowany zawsze na antenie Programu Dru-
giego koncert od lat układany jest pod kątem prezentacji regio-
nów a zapraszani są do niego muzycy, śpiewacy, kapele z cie-
kawych etnograficznie części kraju. Cykl koncertów w Studiu 
im. W. Szpilmana, który miał miejsce w latach 2015−2018 
również poświęcony był polskiej muzyce. Obecnie organizo-
wane są pojedyncze koncerty w różnych studiach radiowych. 
Można je odnaleźć na portalu www.rckl.polskieradio.pl.

Internet
Internet stał się w ostatnich latach mocnym punktem dzia-

łalności Centrum Kultury Ludowej. Od dwóch lat działa portal 
www.rckl.polskieradio.pl, na którym prowadzona jest promo-
cja działalności Centrum skupiona przede wszystkim na pol-
skiej kulturze ludowej. Na portalu można znaleźć recenzje płyt 
polskich i ze świata, zapowiedzi audycji, fragmenty audycji 
już wyemitowanych, rozmowy z twórcami i muzykami, felie-
tony dotyczące kultury ludowej i ludzi, którzy ją tworzą, a tak-
że koncerty do odsłuchania online. W czasie pandemii cieka-
wy był cykl Folkwdomu, w którym prezentowane były zespoły 
i ich muzyka wykonywana przez internet. 

Radiowe Centrum Kultury Ludowej usytuowane w Polskim 
Radiu i kierowane obecnie przez Piotra Kędziorka, dzięki du-
żej samodzielności ma szeroki zakres działania i na pewno 
przyczynia się do utrwalania i promowania kultury ludowej, 
odpowiadając na wyzwania współczesności.
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LEON SZABLUK

A w niedzielę po kościele

W czasach mojej młodości, a były to lata 1940‒1950, w na-
szej wsi Malowej Górze na Podlasiu i w okolicy mieliśmy 
dużo młodzieży. Czasy były to trudne, ciężkie, ludziom żyło 
się ubogo. Młodzi jednak mimo wszystko chcieli się spotykać, 
bawić, urządzać wieczorki i potańcówki. Nie było jednak u nas 
żadnych świetlic ani innych dużych pomieszczeń, dlatego star-
si chłopcy próbowali namawiać gospodarzy, posiadających 
większe domy, by pozwolili na urządzenie tam zabawy. Jeżeli 
do tego doszło, to były to zabawy w wybranym gronie. Grupa 
młodzieży najmowała muzykanta i nikogo obcego na taką za-
bawę nie wpuszczano. Ale jak to młodzi, kiedy dowiadywali 
się o takiej zabawie, to nawet z obcych wiosek przychodzili 
i nie sposób ich było nie wpuścić. Często kończyło się to zresz-
tą większą awanturą. Gospodarz chcąc rozbroić awanturników 
sam dostawał niekiedy po głowie. W domu zaś był straszli-
wy bałagan, krzesła połamane, szyby w oknach powybijane. 
Chłopcy przez tydzień chodzili z podbitymi oczami, a gospo-
darz przysięgał sobie, że już nigdy nie pozwoli u siebie na 
zabawę. 

W lecie zabawy taneczne organizowano na powietrzu, pod 
chmurką, tzw. „polanki”. Urządzano je gdzieś na łąkach, po-
lanach lub na ugorach. Zwykle znajdowano miejsca gdzieś za 
wsią, byle nie za daleko, bo wtedy mamusie nie chciały pusz-
czać cór na takie zabawy. Na „polanki” przyjeżdżała też bardzo 
chętnie młodzież z okolicznych wsi. Tu pojemność dla chęt-
nych była nieograniczona, naraz mogło się bawić kilkadziesiąt 
par. Tańczenie na trawie nie było tym samym, co tańczenie 
na deskach, ale młodzi nie przejmowali się tym zbytnio. Nie 
przeszkadzało im, że ubrania i buty po kilku tańcach zmieniały 
wygląd w tumanach wznieconego kurzu. 

„Polanki” organizowano zawsze tuż po kościele, tj. po 
niedzielnej mszy świętej, która zwykle kończyła się gdzieś 
o godzinie trzynastej. Czekano aż ludzie wyjdą z kościoła 
i rozpoczynano granie i tańczenie. Zabawa taka trwała aż do 
ciemności, kończono ją gdzieś tak po zachodzie słońca. Na 
każdą „polankę” oprócz młodzieży przychodzili zawsze starsi, 
rodzice dziewcząt i chłopców, którzy siadali na trawie wokół 
tańczących i obserwowali swoje pociechy. Mamusie zwraca-
ły zwłaszcza uwagę na swoje córy. Patrzyły, kto z kim tańczy 
i jak się zachowuje. Jeżeli ktoś tam niezbyt grzecznie się za-
chowywał, to rodzice zaraz interweniowali. Mogli nawet swe-
go syna czy córkę wyprosić z zabawy.

Obowiązywała zasada, że każda dziewczyna musiała zo-
stać poproszona przez chłopaka na zabawę. Nie do pomyśle-
nia było, żeby któraś sama przyszła na potańcówkę. Wiele 
zależało też od rodziców, czy w ogóle pozwolą córce pójść 
z chłopakiem, którego nie zaakceptują. Chłopak, który sym-

patyzował z jakąś dziewczyną, musiał najpierw przyjść do jej 
domu i poprosić rodziców o pozwolenie. Narzeczeństwa miały 
ułatwioną sprawę, bo już wcześniej rodzice zgodzili się na ich 
związek. Gorzej było, gdy rodzice nie znali chłopaka i nie po-
zwalali z takim iść na zabawę. Wtedy chłopcy z danej wsi szli 
w kilku i prosili o zgodę. Oczywiście, po zabawie ten chłopak, 
który prosił na potańcówkę czy grupa chłopaków odprowadza-
li dziewczyny do samego domu i dziękowali rodzicom.

Organizatorów takich zabaw zawsze dręczył problem, skąd 
pozyskać pieniądze na opłacenie muzykantów. Na zabawy 
mniejsze, w zwykłe niedziele i święta, problem z zapłatą był 
większy. Na zabawy duże, szeroko rozpowszechnione, na 
przykład z okazji kościelnego odpustu, było natomiast łatwiej 
zebrać fundusze. W naszej parafii w ciągu roku odbywały się 
trzy odpusty: w maju Świętego Izydora, w sierpniu Przemie-
nienia Pańskiego oraz w październiku Świętej Teresy.

Przy organizowaniu dużej zabawy najmowano zwykle 
większe i lepsze kapele, a to niestety drożej kosztowało. Dla-
tego starano się w różny sposób pozyskiwać pieniądze na ten 
cel, chociażby ze sprzedaży piwa lub z loterii fantowej. Fanty 
do loterii zbierano nieodpłatnie wśród kolegów bądź miesz-
kańców swojej wsi. Ludzie dawali, co kto miał i na co było ich 
stać. Najczęściej przeznaczano na ten cel książki, puderniczki, 
papierośnice, lusterka, obrazki, grzebyki, wieczne pióra, chu-
steczki, scyzoryki i wiele innych podobnych rzeczy. Z włas-
nych funduszy kupowano z kolei do loterii cukierki, ciastka, 
oranżadę i oczywiście kilka butelek tańszego wina. Loteria 
zawsze cieszyła się dużym powodzeniem, zarówno wśród 
młodych, jak i starszych. Losy szybko wykupowano, a fanty 
trafiały do szczęśliwców. Z loterii organizatorzy zawsze do-
brze wychodzili.

Pieniądze na kapelę zbierano także podczas tańczenia. 
Zwykle przy walcu dużo par puszczało się w tany. Wówczas 
jeden z organizatorów, dobry wodzirej, zarządzał różne koro-
wody, na przykład „para za parą”, „jedna para w lewo – dru-
ga para w prawo”, a wtedy inni organizatorzy podchodzili do 
par z czapką w ręku i żądali składki „na muzykanta”. Chłopak 
z dziewczyną przy boku wstydził się odmówić i wrzucał parę 
złotych do czapki. Nie wymagano specjalnie określonej sumy, 
lecz jeśli chłopak był majętny lub przed dziewczyną grał bo-
gatego, to do czapki leciało sporo grosza. Zdarzało się przy 
tym, że jakiś chłopak rzeczywiście nie miał ani grosza, wtedy 
ze wstydem przyznawał się do pustej kieszeni, a takiego to już 
dziewczyny zapamiętywały. 

Niektórzy, wyczuwając co się święci, opuszczali po prostu 
takie tańce. Ale i na to był sposób. Organizatorzy umawiali 
się z dziewczynami i zarządzano „biały walc”, w którym pa-

WIEŚ WE WSPOMNIENIACH
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nie prosiły panów do tańca. Wtedy nie było wyjścia, dziew-
czynie proszącej do tańca po prostu nie wypadało odmówić. 
Ale gdy ktoś mimo wszystko uniknął składki, to organizatorzy 
zarządzali przerwę w jakimś tańcu, kazali muzykantom grać 
marsza, kilku rosłych chłopaków otaczało takiego „cwaniaka” 
i zmuszało do opuszczenia zabawy. Ten widząc taką twardą 
postawę płacił albo ze wstydem wychodził. Na zabawy przy-
chodziły też młode małżeństwa, które jednak zawsze zwalnia-
no ze składek. Chyba że któryś żonkoś był przy forsie i sam 
dobrowolnie wręczał jakąś sumę.

Zdarzało się, że któryś z uczestników zabawy miał zbyt 
dużo piw „w czubie” i próbował się awanturować. Wtedy 
organizatorzy odprowadzali awanturnika gdzieś dalej od ze-

branych i tam mu „przetłumaczali” jego zachowanie. Bywały 
także większe awantury, gdy grupy młodych miały sobie coś 
do „powiedzenia”. Na „polankach” nie było to jednak tak do-
tkliwe dla organizatorów jak w pomieszczeniach. Nie powodo-
wało przede wszystkim strat materialnych, a że tam ktoś przez 
kilka dni miał podbite oko, to się szybko zagoiło. Czasami tyl-
ko trzeba było kupować nową koszulę. Na szczęście, takich 
awantur nie było zbyt wiele.

Z zabawy wracano często ze śpiewem, a starsi panowie, któ-
rzy mieli po kilka piw w głowie, głośno tym się jeszcze chwa-
lili. Gdy zaś żona zwracała takiemu uwagę, że to po prostu nie 
przystoi, ten i ów odpowiadał: „Po to Pan Bóg dał niedzielę, 
żeby wypić po kościele”.

MIROSŁAW KOWALSKI
Na wsi

urwipołcie
po zmierzchu
wymykają się po kryjomu
do ogródka sąsiadów
zrywają z jabłonek i śliw
soczyste dreszczyki emocji
opychają się aż do bólu brzucha
z kącików ust spływają
kropelki księżycowego światła

w pole
rusza się wcześnie
wspólnie z rozziewanym słońcem
by w skupieniu celebrować
powstawanie chleba
potem
ławeczka z kocuremfilozofem
błogi chłód nektaru ze studni
pogawędki przez płot
zrzucone z ramion
i oparte o ścianę
zmęczenie

frasobliwy
z kapliczki na dębie
opuszcza lipowe powieki
na kamieniu przysiada
omszały czas
i tylko
cisza przedwieczorna
kłusem objeżdża łąki i zagony
na grzbietach koników polnych

BARBARA KRYSZCZUK
Las

Las jest Królestwem Bożym na ziemi
gdzie porządek jest tam dokładnie
taki jak Bóg przykazał
pod baldachimem liści majestatycznie
kroczą mieszkańcy jak wybrańcy Boga
i dzwonią dzwonki na leśnej drodze
kadzidło żywicy wyznacza
świętość tego miejsca

nikt tu nie zwraca uwagi na procesje mrówek
na kopytne nogi pielgrzymujące do źródełka
od początku świata obowiązek pracy jest
jak Bóg ustalił na dwie zmiany:
w dzień i w nocy
różnym językiem śpiewają Panu
lecz krzyk alarmowy wszyscy rozumieją
a wtedy gniazda milkną i nory
są ciasne od strachu

wielki rozłożysty dąb pod korą
kryje w słojach dzieje wieków
ukryte w nim driady
niewidzialnie strzegą ducha lasu
gałęzi ażur zachęca
do spowiedzi do wylania żalu
którego nikt nie usłyszy i nie zdradzi

toczą się korale żywicy na
bursztynowy różaniec lasu
wysmukłe sosny jak kolumny
świątyni utrzymują więź
ziemi z niebem
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ROK JANA POCKA – 100- LECIE URODZINPROZA

Było to w jesienny niedzielny wieczór. Zabawa w karczmie 
w Osinach rozkręciła się na dobre. Muzykanci, którym się już 
trochę z głów kurzyło, grali aż karczmą ruszało. Gospodarze 
i gospodynie posiadali na ławach za stołami, zaś młodzież sta-
ła w dwóch rogach sali – w jednym kawalerowie, w drugim 
panny. Gdy rozlegały się dźwięki waloszka czy polki, młodzi 
ruszali do tańca. Matki bacznym okiem obserwowały, kto naj-
częściej tańczy z ich córką lub kogo wybiera do tańca ich syn. 
Gospodarze przy kieliszku omawiali różne ważne sprawy.

Trudka poszła na zabawę sama. Bardzo lubiła tańczyć, a to-
warzyszyć nie miał jej kto, bo była tylko służącą u bogatego 
gospodarza. Przyszła zmęczona, bo bardzo uwijała się z ro-
botą, ale przecież zabawy ominąć nie mogła. Miała przy tym 
nadzieję, że któryś z chłopaków dostrzeże jej urodę, doceni 
pracowitość i zechce się z nią ożenić. Jednak lata mijały, a kan-

dydata do małżeństwa nie było. Trudce minął już 24 rok, więc 
był najwyższy czas, by sobie kogoś znalazła. Za byle kogo jed-
nak iść nie chciała. Marzył się jej chłopak nie tyle urodziwy, co 
dobry i mający kawałek pola, bo najbardziej pragnęła zostać 
gospodynią. Uważała, że miłość bez pieniędzy to są wrota do 
nędzy, a tej już miała dosyć. Po wejściu do karczmy, wmie-
szała się w gromadkę dziewcząt. Do tańca prosili ją głównie 
parobcy, którzy byli tak samo biedni jak ona.

Był już późny wieczór, muzykanci akurat odpoczywali, kie-
dy do karczmy wszedł nieznajomy młody człowiek. Wyglądał 
jak z obrazka. Ubrany był jak syn bogatego gospodarza. Miał 
niebieski płaszcz z frędzlami i żółte spodnie z jeleniej skórki, 
wpuszczone w wysokie, czarne, skórzane buty. Na głowie zaś 
miał czarny kapelusz ze wstążkami. Sam był wysoki, szczupły, 
o smagłej twarzy. 

ZOFIA PRZELIORZ

Jak utopek w Osinach na muzyce tańcowoł

ZOFIA ROJ MROZICKA

Po ratunek do Matusi Świętej

Kie patrzałak na holny świat bez okienko nasej zochyliny, 
jakiesi moce ciągły do pola moje dziecięce serdusko. Wido-
ków takik juz dziś ni ma nika. Mrozy wtej były wielkie, woda 
zamorzała w noblizsym źródełecku i w potoku pod borem. No-
com przychodziyła od lasa ku sópce głodno leśno zwierzyna. 
Casem lisy do kurnika, ale były i watahy wilków, co strasyły 
nos wyciem po nocak. Strach chodziył mi wtej po plecak, w iz-
debce polyła sie ino naftowo lampa abo ino sajty w piecu da-
wały jakiesi światełko. Mama pociesała mnie jako ino mogła 
i opedziała mi takom opowiostke, ftorom bocem do dziś.

Kańsi z holnej wioski posła mama do sklepu po nafte do 
lampy. Śniega było jaz po strzechy, a dróg wtej nik nie odmia-
toł. Sła po wielkim śniegu bez pola i las, zanim wysła na jakisi 
lepsy chodnicek, ftory zrobiyli ludzie, kie prześli po śniegu. 
Zanim dosła do sklepu i załatwiyła syćko, zasło słonko i przy-
sła zimowo ćma. Wracała sie na pamięć do domu. Juz prze-
sła bez las, kie uwidziała watahe wilków, co leciały po śniegu 
prosto na niom. Serce w niej zamarło od strachu, ze juz sie 
nie wróci ku dzieciom. Wesknyna ino do Matusi Świętej po ra-
tunek i cekała na swój koniec. Ale z niedobocka wesła pomię-

dzy niom a watahom wilków jakosi kobieco postać. Odzioto 
na bioło, lekućko sła po śniegu, w gorści trzymała zapolonom 
świece. Zasłaniała i odganiała wilki, zanim matka dosła ku 
dzieciom do domu.

Kie miałak juz swojom rodzine i trza było ojcom pomóc 
przy gospodarce, słak nie roz, nie dwa, sama bez las. Kie juz 
było ku wiecorowi i wychodziyła z lasu ćma, tata broł do gor-
ści świecke abo lampe od woza i seł mnie odprowadzić bez 
las, we ftorym zyły choćjakie zwierzęta. Seł se mnom jaz ku 
dródze, zanim nie wsiadłak do autobusa. Widziałak go jesce 
bez okna i myślałak, jako sie ku sópce wróci. I dziś tyz sie mi 
to syćko przybocyło, choć juz telo roków ni ma ik na świecie.

Drugiego lutego kozdego roku obchodzimy Święto Matki 
Bozej Gromnicnej. Święcimy gromnice, ftoro jest symbolem 
PonJezusa jako światłości i orędownictwa jego Matki, ftoro 
sie zawse wstawio za nami. Gromnice polimy, kie przychodzi 
burza z pieronami abo jako inno noremnica. Wilków ni ma telo 
jako downo, ale inne zło sie wsyndyj caji i zabijo w ludziak 
miyłość do Pana Boga i do innyk ludzi.
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Dziewczyny, jak go zobaczyły, to aż pokraśniały, a każ-
da żywiła nadzieję, że to ją właśnie poprosi do tańca. Wtem, 
orkiestra zagrała sztajerka. Pierwsze pary ruszyły to tańca. 
Nieznajomy rozejrzał się po sali i ruszył w stronę dziewcząt. 
Ukłonił się przed pierwszą z brzegu. Ta jednak zamiast z nim 
pójść do tańca, to w popłochu uciekła. To samo zrobiła druga. 
Nieznajomemu pojawiły się złe błyski w oczach. A gdy trzecia 
odmówiła mu tańca, zdenerwował się i uderzył ją w twarz, po-
zostawiając ślad swojej ręki. Potem skłonił się przed Trudką, 
która w tej chwili zrozumiała, dlaczego żadna z dziewczyn nie 
chciała z nim tańczyć. Otóż, z uszu nieznajomego wyciekała 
woda, co było nieomylnym znakiem, że stoi przed nią utopek.

Dziewczyna ze strachu nie mogła się ruszyć ani słowa po-
wiedzieć. W końcu na nogach, które wydawały się jak z drew-
na, ruszyła z nim do tańca. Utopek tańczył bardzo dobrze, tyle 
tylko, że po pewnym czasie zaczął zmierzać w kierunku drzwi. 
Nagle otworzył je, wypchnął Trudkę na dwór i zaczął ciągnąć 
ją za sobą. Chciała krzyczeć, ale głos zamarł jej na ustach. Do-
piero, gdy zobaczyła, że zmierza do pobliskiego stawu, odzy-
skała mowę i zaczęła go prosić:

– Panoczku, nie robcie mi krziwdy, jo je biydno dziołcha, 
nic ni mom, yno to, co na sobie, a umiyrać jeszcze nie chca.

– Nie lamyńć dziołcho, nic ci sie nie stanie, yno poć za 
mnom – odparł utopek.

– Wy mie chcecie utopić! Dyć przeca widza, że smyczycie 
mie do wody. 

– Jak ci padom, że ci sie nic nie stanie, to ci sie nic nie stanie. 
I zawrzij ta jadaczka, bo mi to twoi biadani już bez uszy idzie.

Trudka ujrzała przed sobą lustro wody i zdążyła się tylko 
przeżegnać, gdy znalazła się w stawie. Ale woda gdzieś znik-
nęła, a ona zobaczyła przed sobą niesamowicie zagraconą dużą 
izbę. Czego tam nie było! Miała wrażenie, że są tam wszystkie 
rzeczy, które mieszkańcy Osin uznali za bezużyteczne. Teraz 
leżały tam byle jak, porozrzucane, że ledwo szło się tam ru-
szyć.

– Słochej dziołcho – odezwał się utopek – być tako dobro, 
a zrob mi sam porządek. Bo widzisz, miyszkom to som już 120 
lot i ni moga sie ożynić. Co jako utopcula se namówia, to yno 
jak jom sam przikludza, a ujrzi tyn bajzel, to ucieko, choby 
jom kto gonił.

Trudka od razu zabrała się do pracy. Ze sterty rupieci wybra-
ła najmocniejsze łóżko, skompletowała pościel, potem ustawi-
ła stół i kilka krzeseł, które miały wszystkie nogi. W rogu po-
stawiła skrzynię na ubrania i starą szafę. Na półce poustawiała 
rzeczy potrzebne do prowadzenia gospodarstwa. Resztę kazała 
utopkowi wyrzucić. Następnie wzięła miotłę i pozamiatała 
śmieci. A kiedy i te kazała utopkowi wyrzucić, to ten jej po-
wiedział:

– Tego wyciepować nie byda, bo to bydzie twoja zapłata. 
Zabier ich do zopaski i możesz iść do dom.

Trudce dwa razy nie trzeba było powtarzać. Szybko zgar-
nęła śmieci, a utopek odprowadził ją do drzwi. Gdy tylko je 
przekroczyła, znalazła się koło stawu. Co sił w nogach biegła 
do domu i tak się zmęczyła, że śmieci zaczęły jej ciążyć, lecz 
gdy chciała je wyrzucić na gnój, oniemiała z wrażenia. W za-
pasce zamiast śmieci mieniły się bowiem złote talary. Utopek 
rzeczywiście zapłacił jej hojnie za pracę.

Tymczasem gospodarze już dowiedzieli się, że utopek po-
rwał Trudkę z zabawy. Żałowali dziewczyny, bo robotna była, 
a i przyzwyczaili się do niej. Teraz, kiedy stanęła w drzwiach, 
oczom nie wierzyli, że żyje. Gdy zaś pokazała im złote talary, 
zatrzymali ją u siebie. A że mieli syna do żeniaczki, to posta-
nowili ożenić go z Trudką. I tak utopek spełnił jej marzenia. Ze 
służącej stała się gospodynią.

Gdy usłyszałam tę historię, zrozumiałam, dlaczego zawsze 
nas ostrzegano, gdy wracaliśmy po ciemku z lekcji religii 
w Krzyżowicach:

– Yno dejcie se pozor wele Siedlaczkowego stowka. Nie 
stowejcie tam czasym i głośno nie godejcie, żeby wos utopek 
nie porwoł.

ELŻBIETA MARIA GRYMEL

Rzykej do Antoniczka lo dobrego chopa

Jednej taki Madlynie – przocielce uod mojigo starzika, co ro-
dym była ze wsi Baranowice, szło już ku sztyrdziestce, a jesz-
cze se chopa niy znodła, choć wiela piniyndzy za sobom miała. 
Cołki mode życi „na hutach” służyła i uzbiyrała se na staroś 
pora groszy, ale ni miała sie tym komu pokwolić, bo jeji uoj-
cowie już downo umrzili, a i braterstwa ni miała. Inkszym sie 
niy kwoliła, bo zaroz by piniyndzy pożyczać chcieli, a gorzi 
było ze uoddowaniym. We Żorach najyna se izba, co w ni kejś 
jeja potka cołki lata miyszkała. Bez lato do roboty po gospod-
orzach na wieś chodziła i do szczyńścio brakowało jeji yno 
dobrego chopa, bo na dziecka to już ani niy rachowała.

Ale roz za czos sie tyż na tym świecie cuda zdorzajom. Bo 
poł roku nazod jedna baba ze miasta porodziła piyknego sy-
neczka, chociaż jeji już bez piyńdziesiont lot było. Ta istno 
miała wszyjski dziecka pożynione, a boła sie, że już tego ma-
lika niy wychowie. Dziepiyro nasza ciotka Madlyna jeji prze-
godała, że wielgo łaska uod Ponboczka dostała i tak sie uobie 
baby skamraciły.

Ta staro modo mamulka padała Madlynie, coby rzykała 
do Świyntego Antoniczka uo dobrego chopa, a dała jeji tako 
figurka, co jom se kejś ze uodpustu we Anabergu prziniosła. 
Jak kamratka radziła, tak Madlyna zrobiła. Rzykała po pora 
razy na dziyń, a tu nic, żodyn galan niy prziszoł. Dziołcha siy 
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już troszka wkurziła, ale padała se, że isto trza Antoniczkowi 
co uobiecać, to sie do łacni namówić, a chopa jeji znojdzie. 
Bezto mu dała jeszcze troszka czasu. Jednako tyn Antoniczek 
był jakiś lyniwy i zaś nic ze tego niy było. No to go Madlyna 
postraszyła, że go bez uokno wyciepnie, ale świynty ani tego 
sie niy wylonk. 

Jak już dziołcha miała doś, to fronkła nim bez to uokno, 
jako mu uobiecowała. Zaroz usłyszała wielgi wrzask, a potym 
uogromny lamynt, jakby sie kerymu co stało.

– Co jo narobiła, co jo narobiła – padała wylynkano. – Trza 
tego biydoka ratować!

Ciepła sie ku dźwiyrzom. A pod jejim uoknym na chodniku 
siedzioł jakiś jeszcze doś mody chop, a trzimoł sie za gowa. 
A na ziymi wele niego leżoł jeji Świynty Antoniczek i Mad-
lynie sie zdało, że figurka puściła do ni uoko.

Teroz to już dziołcha wiedziała, co mo zrobić. Zaczła cho-
pa przeproszać, a godać, że niy chciała mu krziwdy zrobić. 
A gładko scyganiła, że jeji figurka ze rynkow wyleciała, jak 
jom we uoknie pucowała, bo tam je lepsze światło. Potym py-
tała chopa do swoji izby. Tam mu gymba ze kwie uobmyła, 
a na grucza zimny nóż prziłożyła. Na zgoda jeszcze sznapsa 
mu naloła.

I tak sie poznali. Chop był wdowiec i to jeszcze niywie-
la starszy uod naszej Madlyny. Miał tyż dwie małe, gryfne 
dziołszki i tak to ciotka Madlyna ze pomocom Świyntego An-
toniczka do familije prziszła. Świynty był niyrychliwy, ale za 
to sprawiedliwy i za długie czakani dostało sie starej freli do-
bre śniodani.

FRANCISZKA OGONOWSKA
Fraszki  

Ból 
Słaby nędzarz, silny król,
jednako odczuwa ból.

Przywileje
Władza, sława, przywileje –
śmierć się ze wszystkiego śmieje.

Na zarozumiałych
Ty, który na innych 
patrzysz z góry butnie,
wiedz, że śmierć też ci 
dumną głowę utnie.

ANNA PILISZEWSKA
Modlitwa oracza

Nie opuszczaj nas, Panie, w doli i niedoli,
Dni się sypią jak kasza, już gryka przekwita,
Wiatr sepleni w koronach koślawej topoli,
Strach na wróble straż pełni w cichym łanie żyta...

Nie opuszczaj nas, Panie, w pogody i słoty,
W oknie płoną gromnice, w polu chleb dojrzewa,
Uświęcony przez wichru światłoczuły dotyk,
Hartowany w upale i zimnych ulewach...

Ziemia milczy, chce rodzić – Siwek cicho parska.
Myślę: skiba za skibą niczym czarne morze,
Kiedy idę za pługiem. Starczy ziaren garstka –
Jeśli zechcesz, się zmienią w bochny, dobry Boże!  

ALFREDA MAGDZIAK   
Czekam

Na Twą pomoc czekam Panie
w coraz wolniejszym biegu –
metę moją wyznaczyłeś
przy moim narodzeniu

Długie lata dążę do niej
sił ubywa z każdym dniem
a dojść muszę więc mi pomóż
dobry Boże – proszę Cię!

JACEK MAJCHERKIEWICZ  
Kilka ziaren

Położyłem na ręce
kilka ziaren żyta i pszenicy,
są ciepłe, otulone słońcem,
mają cerę żniwnej robotnicy.
Ziemia przewraca się na bok,
układa w skibach do snu,
nabiera sił na przyszłoroczny cud.
W przydrożnej kapliczce
zbłąkany konik
stroi posierpniowe skrzypce.
Lato owinięte pajęczyną
dosycha na krzaku dzikiej róży.
My tu zostaniemy, tylko ptaki
szykują się do podróży.
Boże, to nic, że deszcz, 
przecież w kałużach
też odbija się niebo.
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Mirosław Majewski

Diabeł w Przeworsku nie taki straszny – 

przeworskie demony z szuflady Katarzyny Ignas

Materiał do tematu leżał przez dłuższy czas w szufladzie 
z powodu jego niszowości – przyznaje Katarzyna Ignas – au-
torka publikacji Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty lu-
dowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska. We 
wstępie do książki, będącej jednocześnie komentarzem do 
wystawy pod tymże tytułem, autorka podkreśla, że podejmu-
jąc się opracowania kierowała nią 
przede wszystkim chęć zwrócenia 
się ku lokalnej kulturze duchowej 
i wiedzy ludowej, zachowanych 
w przekazach ustnych. Jak zaznacza, 
„wierzenia demonologiczne stano-
wią integralną część tradycji kultury 
ludowej i wyrażają się praktycznie 
we wszystkich dziedzinach życia... 
Nie można w pełni zrozumieć sensu 
kultury ludowej, nie znając wierzeń 
stojących za praktykowanymi za-
chowaniami” (s. 11). To wpisuje się 
w cel projektu, którym było przed-
stawienie i przybliżenie postaci de-
monicznych obecnych w folklorze 
Przeworska i okolic. Zwieńczeniem 
zadania, oprócz publikacji, była wy-
stawa etnograficzna zaprezentowana 
w Galerii „Magnez” przeworskiego 
muzeum.

Trwałym owocem przedsięwzię-
cia jest książka – przewodnik po 
wystawie. Katarzyna Ignas stwo-
rzyła bogato ilustrowane stustronicowe kompendium wiedzy 
z zakresu demonologii ludowej, skupiając się na wierzeniach 
obecnych dawniej na terenie Podkarpacia, zwłaszcza w oko-
licach Przeworska. W paru rozdziałach autorka zawarła pod-
stawowe informacje, opierając strukturę swej wypowiedzi 
o dwa kluczowe rozdziały. W pierwszym przedstawia zjawiska 
i postaci demoniczne. Drugi rozdział jest opisem duchowego 
panaceum na oddziaływanie zła w środowisku człowieka za-
mieszkującego teren badany przez autorkę. 

„Demony i demonologia” to tytuł objętościowo największe-
go, bo realizującego główny temat, pierwszego rozdziału pracy. 
Po krótkim wprowadzeniu w tematykę wierzeń demonologicz-
nych autorka przedstawia poszczególne demony według typo-
logii zaproponowanej przez Leonarda Pełkę, który podzielił je 

na uosabiające zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze i spo-
łeczne.1 Wzbogacając podstawową wiedzę o podkarpackich 
demonach, autorka przywołuje wypowiedzi dawnych miesz-
kańców Przeworska i okolic zebrane przez etnologów podczas 
badań terenowych. Są więc relacje, jak to podkreśla autorka, 
informatorów urodzonych w latach 1874–1914, którzy „znali 

działania istot demonicznych z włas-
nych doświadczeń lub doświadczeń 
swoich rodziców. Natomiast współ-
cześni informatorzy urodzeni w latach 
1926–1957 przytaczali doświadczenia 
swoich rodziców i pokolenia dziad-
ków” (s. 12). Na uwagę zasługuje tu 
również dokładność w określeniu nie 
tylko nazw poszczególnych postaci 
o nadprzyrodzonym rodowodzie, ale 
również wskazanie miejsc występo-
wania poszczególnych nazw. Przywo-
łany jako pierwszy spośród demonów 
uosabiających zjawiska atmosferycz-
ne Dzidko, jak dowiadujemy się z pub-
likacji, funkcjonował też pod takimi 
nazwami, jak Dzitko, Wirus, Świński 
wicher, Djabli taniec, Diabołek i Dziki 
Jasiek. Pod koniec rozdziału o demo-
nach i demonologii autorka pisze też 
o ludziach, którzy zaprzedając duszę 
diabłu, stali się czarownicami i cza-
rownikami. To nazywane przez demo-
nologów postaci półdemoniczne, czer-

piące swą moc od złego ducha. Znajdujemy też wyjaśnienie, 
że nierzadko spotykane we wsiach wróżki stoją w opozycji do 
czarownic. Mają moc odwracania złych czarów, leczą choroby 
ludzi i zwierząt oraz mają dar jasnowidzenia. 

Oddziaływanie wspomnianych powyżej demonów, nawet 
tych z pozoru przyjaznych człowiekowi, zmierza jednakże do 
pozyskania ludzkiej duszy dla piekła. Tu w obronie stają, uzna-
ni nie tylko w tradycji ludowej, główni przeciwnicy szatana 
i zarazem obrońcy dusz narażonych na oddziaływanie zła. Im 
poświęcony jest rozdział „Święci Pańscy w walce z szatanem: 
Św. Michał Archanioł, Św. Małgorzata, Św. Jerzy”. Autorka 
bardzo szczegółowo przedstawia obrońców człowieka i zwy-
cięzców szatana, opierając się nie tylko na przekazach tradycji 

RECENZJE I OMÓWIENIA
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ludowej, ale również na informacjach z zakresu historii religii 
i hagiografii. 

Bogata wiedza etnograficzna, atrakcyjne i sugestywne 
ilustracje zaczerpnięte zarówno z muzealnych magazynów, 
prywatnych kolekcji oraz prace dzieci i młodzieży przedsta-
wiające ich interpretację dawnych wierzeń, a także fotografie 
nawiązujących do tematu książki szczególnych miejsc – to 
w największym skrócie zawartość wydawnictwa opatrzone-
go tytułem Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych 
wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska. Publikacja 
zawiera też aneks na który warto zwrócić uwagę, gdyż zgro-
madzonych zostało w nim kilkanaście regionalnych opowieści 
o czarownicach, upiorach i diabłach. 

W zakończeniu czytamy, że świat ludowych demonów, po-
dobnie jak świat dawnej wsi odchodzi bezpowrotnie do prze-
szłości. Zadaniem muzealników jest zaś gromadzić te relikty. 

Stąd też należy podkreślić, że zarówno książka Katarzyny Ig-
nas, jak i wystawa do której wydawnictwo było komentarzem, 
mają duże znaczenie w utrwalaniu wiedzy, która choć według 
autorki niszowa, jest niezbędna do zrozumienia wielu aspek-
tów kultury tradycyjnej. 

A diabła bać się nie trzeba, gdy w obronie grzesznika stają 
święci przywołani przez autorkę. 

Katarzyna Ignas, Topielec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludo-
wych wierzeń demonologicznych w okolic Przeworska. Komentarz 
wystawy, Przeworsk 2018, 107 s., fotografie, ilustracje. 

Przypisy

1 L. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 46, 
56, 81, 127, 145.

TADEUSZ DEJNECKI  
Śpiąca wieś

pod warkoczem majowych deszczów
widzę opłatek pól
wioskę śpiącą
tak małą
że nie ma jej na mapie
droga do niej pełna kałuż
patrzących oczami nieba

drewniane krzyże klęczą w błocie
niezabite deskami okna
pukają okiennicami 
o ściany pustych domów
w których podłoga była 
ubijana stopami pokoleń
w izbach wiszą obrazy Matki Boskiej
palemki z suchymi ziołami i trawami
naftowe lampy

ludzie
którzy stąd odeszli
już nie odcisną swego ciała
na trawie majowych łąk
nie położą się na sianie w stodole
gdzie przez puste klepisko
przelatują z piskiem jaskółki

śpiąca wieś
opłakana przez deszcze
zapada w czas
w ciszę...

MIROSŁAW PUSZCZYKOWSKI 
Sentymentalnie

do młodości powracam sentymentalnie
kiedy dziadek klepał kosę
stukał raz w kosę raz w kowadło
w tym czasie wyciągałem 
wiadrem wodę ze studni
na wałku łańcuch korba i tak z godzinę
edukacji w tym nie było ale tężyzna pewna
babcia zbierała chrust w pobliskim lasku

na polu nie było lekko
dziadek kosił żyto babcia wiązała snopki
ja znosiłem je w sztygi
tak cały dzionek póki sił starczyło
z przerwą na posiłek na pachnącej łące
babcia miała w koszyku chleb
zawinięty w ręcznik by nie wysechł
zbożową kawę z kanki rozlewała
w blaszane kubki
przed jedzeniem modliliśmy się
by tego chleba nigdy nie zabrakło

wieczorem było już przyjemniej
rozmowy i śpiewy nad stawem
odważniejsi kąpali się
później spacer wokół wioski
i modlitwa pod figurą Matki Boskiej
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Zbigniew J. Przerembski

Śpiewanie i granie Orawian  

sprzed blisko siedemdziesięciu lat

Znajomość folkloru muzycznego polskich regionów karpa-
ckich jest nierównomierna. Zdecydowanie najczęściej zainte-
resowaniem badaczy czy artystów cieszyło, i nadal cieszy się, 
Podhale. Pieśni, muzykę czy tańce 
górali spod Tatr propagował w już 
w ostatniej ćwierci XIX wieku słyn-
ny warszawski lekarz i „Król Tatr” 
Tytus Chałubiński. Pozostałe regio-
ny długo pozostawały mniej znane, 
a co gorzej, ulegały muzycznym 
wpływom ekspansywnej i atrak-
cyjnej, również dla górali z innych 
terenów, muzyki podhalańskiej. Do-
piero w ostatnich latach stan badań 
niektórych sąsiednich regionów, 
a tym samym znajomość ich folk-
loru muzycznego, uległy poprawie, 
co szczególnie widać w odniesieniu 
do Kliszczaków czy Zagórzan – 
niedawno powstały monografie naukowe poświęcone muzy-
ce ludowej tych regionów1. Wzrasta też poczucie tożsamości 
regionalnej i zainteresowanie własną kulturą wśród sąsiadów 
Podhalan.

Niedosyt budzi też stan badań nad dziedzictwem muzycznym 
Orawian. W latach trzydziestych (XX w.) powstał zbiór pieśni 
regionu Emila Miki2, wznowiony po drugiej wojnie światowej 
z komentarzem etnomuzykologicznym profesora Adolfa Chy-
bińskiego3. W późniejszych czasach folklorem muzycznym 
tego regionu zainteresowała się Bożena Lewandowska4.

W sytuacji niedostatku wydawnictw dotyczących pieśni 
i muzyki ludowej Orawy tym bardziej cieszy najnowsza płyta 
CD z serii muzyki ludowej (nr 13), publikowanej pod redakcją 
dr. Jacka Jackowskiego przez Instytut Sztuki PAN.

Na płycie znalazły się najstarsze nagrania z Orawy, dokonane 
podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego 
w 1952 roku w Piekielniku i w 1953 roku w Lipnicy Wielkiej 
(ale też z Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej i Dolnej). Nagrania 
te obejmują najstarsze pokolenie depozytariuszy ludowych tra-
dycji, pamiętających, a nierzadko też śpiewających, grających 
w niegdysiejszym stylu. Jest to ważne, jako że to styl wyko-
nawczy ma szczególne znaczenie w muzyce ludowej. Można 
posłuchać nagrań osób urodzonych jeszcze w XIX wieku, czy 
w pierwszych dekadach XX stulecia, jak śpiewaczki: Rozalia 
Pakosz (1888) i Anna Pakosz (1917), czy skrzypkowie: Jan 
Kidoń (1908), Józef Kostyra (1911), Józef Zapotoczny (1914), 
Józef Szczerba (1917), Stanisław Zapotoczny (1918), basista 
Ignacy Kostyra (1907). Wykonawcy ci, jak też i nieco od nich 
młodsi, przekazali repertuar regionalnych pieśni i przyśpiewek 

obrzędowych, powszechnych i zawodowych, a także melodii 
tanecznych. Prezentowane na płycie kapele grają w dawnym 
orawskim (m.in.) składzie: pierwsze skrzypce (prym), drugie 

skrzypce (sekund, w pojedynczym lub 
podwójnym składzie) i basy. Słucha-
jąc płyty możemy poznać tradycyjny 
dla regionu repertuar, styl śpiewu i gry 
instrumentalnej. Nagrania z Piekiel-
nika, położonego w pobliżu Podhala 
Niżnego, wykazują już wspomniane 
wyżej wpływy muzyczne tego ekspan-
sywnego kulturowo sąsiedniego regio-
nu. Wpływy węgierskie słyszalne są 
w tańcach granych przez kapelę z Lip-
nicy Małej (tzw. Ciardaś orawski).

Do płyty dołączony jest booklet za-
wierających teksty: Górna Orawa – 
rys etnograficzny, oraz Zarys historii 
badań i charakterystyka muzyki trady-

cyjnej Górnej Orawy, pióra Marcina Kowalczyka i dr Jacka Ja-
ckowskiego, a także spis wybranej literatury przedmiotu, spis 
nagrań i streszczenie w języku angielskim.

Ukazanie się płyty Drzewie nuty orawskie niewątpliwie 
przyczyni się do lepszego poznania i popularyzacji góralskie-
go repertuaru i stylu wykonawczego Orawy. Dostarczy reper-
tuaru regionalnym wykonawcom. Być może zachęci także do 
dalszych folklorystycznych, etnomuzykologicznych badań 
nad pieśniami i muzyką ludową tego regionu.

Drzewie nuty orawskie, Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni 
i muzyki Górnej Orawy ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki 
PAN. Koncepcja, wybór i opracowanie materiałów fonograficznych: 
zespół pod redakcją dr. Jacka Jackowskiego, komentarz etnograficz-
ny i etnomuzykologiczny: dr Jacek Jackowski, Marcin Kowalczyk, 
ISPAN, Warszawa 2019.

Przypisy

1 Zob. np. G. Gacek, Tradycje muzyczne górali kliszczackich, dy-
sertacja doktorska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018 czy D. Ma-
jerczyk, Tradycje muzyczne Zagórzan, dysertacja doktorska, Instytut 
Sztuki PAN, Warszawa 2018.

2 E. Mika, Pieśni orawskie, Lipnica Wielka 1934.
3 E. Mika, Adolf Chybiński, Pieśni orawskie, Kraków 1957. 
4 Zob. np. B. Lewandowska, Problem zmienności folkloru mu-

zycznego na przykładzie pieśni ludowych Orawy, „Muzyka” 1978, 
nr 2, s. 11‒24; Tejże, Pieśni ludowe na Orawie, „Orawa” 2005, 
nr 42‒43, s. 59‒72; Tejże, Folklor muzyczny Orawy i terenów sąsied-
nich, „Rocznik Orawski” 2007, t. 6‒7, s. 119‒128.
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Robert Lipelt

Tradycje kulinarne Romów

Opisanie tradycji kulinarnych Romów zasługuje z pewnoś-
cią na naukowe opracowanie. Omówiono już wiele wątków 
ich bogatej historii i kultury, niemniej takie opracowanie, jak 
przedstawiona tu praca Prosto z garnka. Tradycje kulinarne 
Romów nie powstała w piśmienni-
ctwie polskim do dzisiaj. Prezen-
towana publikacja, wydana bardzo 
starannie nakładem Fundacji Dobra 
Wola przy współpracy Fundacji Sztu-
ki Jaw Dikh, ma charakter popularny. 
Autorki tego opracowania Magdalena 
Kwiecińska i Monika Szewczyk, po-
siłkując się materiałem źródłowym 
zebranym od przedstawicieli sześciu 
romskich grup zamieszkałych na tere-
nie Polski i Słowacji, nie tylko zajęły 
się kwestią przedstawienia sposobów 
odżywiania się ludności romskiej, 
stosowanych produktów i potraw, 
ale także zaprezentowały szerokie 
tło kulturowe i społeczne warunku-
jące ich wzory spożycia. Bazą były 
przede wszystkim przepisy kulinar-
ne i kilka pozycji bibliograficznych, 
szkoda tylko, że zrezygnowano z ich 
zestawienia z pełnym opisem biblio-
graficznym. Nie umniejsza to jednak 
walorów prezentowanej książki prze-
znaczonej dla szerszej grupy odbiorców, którzy otrzymali ob-
szerny materiał na temat pożywienia ludności romskiej. 

Prezentowana pozycja składa się z dwóch części. Pierwsza 
opisowa, poprzedzona krótkim Wstępem, gdzie został okre-
ślony zakres pracy i podany stan badań, zawiera w pierwszej 
kolejności zwięzłe informacje o romskich grupach etnogra-
ficznych (s. 6‒7) zamieszkujących ziemie polskie i Słowację 
oraz przedstawia różne drogi ich rozwoju (Romowie Karpaccy 
i Nizinni). Występujące odmienności między poszczególny-
mi grupami Romów widoczne są, zdaniem autorek, nie tylko 
w sferze kulturowo językowej, ale przede wszystkim w spo-
sobach odżywiania wynikających np. z różnych warunków 
przyrodniczych, osadniczych czy ekonomicznych. Kolejny 
fragment części opisowej omawia niezwykle ważne w kul-
turze Romów zwyczaje związane z jedzeniem. W tej części 
autorki nie tylko odwołują się do wcześniejszych opracowań 
Teodora Narbutta, Jana Yoorsa i Jerzego Ficowskiego, ale się-
gają często do własnych materiałów zebranych podczas badań 
terenowych (obserwacje i wywiady).

Ciąg przykładów otwierają, jakże ważne dla podtrzymania 
romskiej tożsamości, spożywane wspólne posiłki. Bogato za-
stawione stoły u Romów są przede wszystkim oznaką gościn-
ności gospodarzy i szacunku względem zaproszonych gości. 

Opisana została tradycja związana z zasiadaniem do stołu, 
gdzie do codziennego posiłku najpierw zasiadali seniorzy 
rodu, starsi mężczyźni i kobiety, a potem pozostali członkowie 
rodziny. Dalej następuje szczegółowy opis przygotowań zwią-

zanych z nakrywaniem stołu, a także 
z zasadami dotyczącymi ubioru pod-
czas przygotowywania potraw, gdzie 
kobiety miały obowiązek przykry-
wania spódnicy fartuchem, a żonaci 
mężczyźni w czasie posiłku nakry-
wania głowy kapeluszem lub czapką. 
Nazwy używanych produktów i po-
traw, a także ich sposób przyrządza-
nia różnią się w obrębie poszczegól-
nych grup ze względu na specyfikę 
swej odmienności kulturowej, ale też 
i językowej. Wiele zapożyczeń zwią-
zanych z pożywieniem Romowie 
przyjmują od swoich współmiesz-
kańców z ich własnymi tradycjami 
różnego typu, co szczególnie widocz-
ne jest u Romów Karpackich (Gór-
skich). Podrozdział zamykają infor-
macje o czystości rytualnej związanej 
z jedzeniem, przygotowywaniem po-
siłków i przestrzenią domową nazy-
wanych przez Romów Romanipen, 
czyli niepisanych zasad obowiązują-

cych w społeczności romskiej, nad przestrzeganiem których 
tradycyjnie czuwają kobiety. Uwagę zwraca przygotowywanie 
potraw w dniu spożycia tak, aby jedzenie było zawsze świe-
że a jego nadmiar rozdawano wśród krewnych i sąsiadów. 
Pokarm z poprzedniego dnia nie nadawał się już do jedzenia 
i był przeważnie wyrzucany. Wiele z tradycyjnych zwycza-
jów zostało przez Romów zapomnianych, a te, które nadal są 
podtrzymywane możemy spotkać podczas świąt rodzinnych 
(śluby, chrzty, pogrzeby) i świąt dorocznych (Wielkanoc, Boże 
Narodzenie). 

Część pierwszą kończą informacje na temat diety i kuchni 
romskiej. Z ustaleń autorek wynika, że w okresie powojennym 
menu było skromne, mało urozmaicone i składało się najczęś-
ciej z produktów mącznych, ziemniaków, mleka i tłuszczów 
zwierzęcych (smalec, słonina). Istotnym składnikiem poży-
wienia było mięso, przeważnie drób (kury, gęsi), na stołach 
pojawiała się wieprzowina, a w rejonach górskich także ba-
ranina uważana za ich przysmak. Uzupełnieniem diety były 
pomidory, czerwona papryka, rośliny dziko rosnące (czosnek 
niedźwiedzi) oraz zbierane owoce leśne i grzyby. 

Autorki stwierdzają, że zachodzące przemiany w kontekście 
pożywienia codziennego społeczności romskiej najwyraźniej 
były widoczne w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy rozpo-
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wszechnia się korzystanie z zakupów w miejscowych sklepach 
i nabywanie miejskich produktów. Kolejne lata przynoszą 
zmiany w zakresie dobieranych składników, sposobów prze-
chowywania i przyrządzania posiłków. Współczesna kuchnia 
romska jest bogata w węglowodany, tj. ziemniaki, chleb i róż-
nego rodzaju potrawy z mąki, a także mięso i tłuszcz. W diecie 
Romów dominują potrawy o ostrym i kwaśnym smaku, który 
uzyskuje się przez używanie czerwonej papryki i octu. Z na-
pojów spożywanych wymienić należy herbatę słabo parzoną 
z dużą ilością cukru, czarną herbatę z dodatkiem świeżych 
owoców, kwaśne mleko, a z napojów alkoholowych: piwo, 
wódkę i wino. Szkoda tylko, że autorki, skupiając się głównie 
na sposobach odżywiania się ludności romskiej, stosowanych 
produktach i potrawach, nie zwróciły uwagi na zróżnicowa-
nie konsumpcji żywności w zależności od struktury społecznej 
i stanu posiadania (dochodów), gdyż przypuszczalnie istniały 
tu pewne różnice.

Część drugą omawianego opracowania tworzy zbiór 33 
prze pisów kulinarnych uznanych za typowe dania dla wybra-
nych romskich grup z terenów Polski i Słowacji. Każdy z za-
mieszczonych przepisów podany został w języku polskim, 
słowackim i romskim. Oprócz informatora (imię) podano spis 
użytych produktów, a także sposób przyrządzania potraw. Wy-
daje się, że pożytecznym zabiegiem dla publikacji byłoby po-
danie także miejsca, skąd dany przepis pochodził. Pracę uzu-
pełnia starannie wykonane dossier fotograficzne, ilustrujące 
większość omawianych potraw. Powyższe uwagi, które nasu-
nęły się po lekturze książki Magdaleny Kwiecińskiej i Moniki 
Szewczyk, nie mogą zaważyć na ogólnie jej pozytywnej oce-
nie. Stanowi ona bowiem interesujący przyczynek do poznania 
tradycji kulinarnych Romów.

Magdalena Kwiecińska, Monika Szewczyk, Prosto z garnka. Tra-
dycje kulinarne Romów, Kraków 2017, 163 s., fotografie.

MAŁGORZATA MICHERDA
pierwsze pocałunki

ścieżką wąską wśród paproci
biegłam prędko 
roześmiana
zaczepiałam warkoczami
najeżone ostrężyny

wszystko było takie proste
życie miało smak poziomek
serce
jak brzozowy listek
oddawałam w twoje dłonie

w duszy płonął zachód słońca
gdy głaskałam twoje włosy
zawstydzone jarzębiny
odwracały od nas twarze
a ty
pierwszych pocałunków
mnie uczyłeś pośród wrzosów... 

MIECZYSŁAW MULARSKI
Elegia senna

pocieszenie nie przyjdzie
od białego słońca
ani od smutnych koni
ani od łez jaskółczych
chociaż wiosna
chociaż leśne igliwia
i jemioły szczęścia szumią
tęskno jest ludziom

wczoraj księżyc świecił
nad lasem ciemnym
niedaleko domu rodzinnego
świecił i mówił  mi
że nie przyjedziesz do mnie
bo nas dzielą bory

GRZEGORZ BACZEWSKI
Podróż

nie była to
gwiezdna konstelacja
Wielkiego Wozu
ale drewniany wiejski wóz
z kłonicami, orczykiem
dennicą i gnojówkami
koń nie był
gwiazdozbiorem Pegaza
lecz gniadym Maćkiem
narowistym, upartym i silnym
droga też nie była
Drogą Mleczną
lecz piaszczystą wiejską drogą
krętą wśród lasów i łąk
nie pamiętam
kiedy zacząłem tę podróż
ale nie zejdę z wozu
nie zepchnie mnie z niego nikt
nawet Bóg
dopóki nie dojadę
na pole zaświatów
i nie zbiorę plonu wieczności
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ROK JANA POCKA – 100- LECIE URODZIN

Jan Adamowski

Pandemiczny Festiwal Kapel  

i Śpiewaków Ludowych – Kazimierz Dolny 2020

Miłośnicy a przede wszystkim depozytariusze polskiego 
słowno muzycznego folkloru od już ponad 50 lat dorocznie 
z końcem czerwca spotykają się na swoim ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
Jednakże tegoroczna znana sytuacja pan-
demiczna pokrzyżowała organizatorom 
plany i mogło się zdarzyć, że tegoroczna 
impreza mogła nie dojść do skutku. Powstał 
wszakże plan zmiany jej terminu i przez to 
zachowania dorocznej ciągłości. Ostatecz-
nie Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych został, w ograniczonych 
co prawda ramach, zrealizowany w dniach 
28–29 sierpnia. Jest w tym przede wszyst-
kim olbrzymia zasługa bezpośrednich orga-
nizatorów, to jest Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie. Organizacja tak dużej 
imprezy, w tak krótkim czasie przeznaczo-
nym na załatwienie wszystkich spraw or-
ganizacyjnych – począwszy od noclegów, 
prowiantowania, po ściśle merytoryczne, 
wymagało niezwykle dużego zaangażowa-
nia wszystkich pracowników i współpra-
cowników lubelskiego WOKu. I trzeba 
powiedzieć, że impreza, jak na tak trudne 
i nieprzewidywalne do końca okoliczności, 
udała się. A co zdecydowało o jej powodzeniu?

Liczba uczestników. Okazało się, że na kazimierski festi-
wal ciągle chcą przyjeżdżać ludowi muzykanci i śpiewacy. I to 
z niemal całej Polski. Tegoroczna liczba uczestników konkursu 
głównego właściwie nie odbiegała od lat poprzednich. Co praw-
da, mniej było imprez towarzyszących ale niemal wszystkie 
podstawowe zostały zorganizowane w dwu dniach festiwalo-
wych. Można było także uczestniczyć w niezwykle ciekawym 
tegorocznym seminarium, które dotyczyło współczesnych, 
a więc nowych obiegów folkloru – co bardzo korespondowało 
z aktualną sytuacją, a Stowarzyszenie Twórców Ludowych, jak 
zwykle, postarało się o zorganizowanie atrakcyjnego ogólno-
polskiego kiermaszu i jednocześnie targów współczesnej sztu-
ki ludowej. Kolejnym pozytywem tegorocznego Festiwalu był 
wysoki jego poziom. Ta ocena została oficjalnie potwierdzona 
w protokole jurorów, ale także przez różnych, indywidualnych 
obserwatorów. Istotnym wyznacznikiem wysokiego poziomu 
były same prezentacje i to dotyczy właściwie wszystkich kon-
kursowych kategorii. Na kazimierskiej scenie można było więc 

usłyszeć ważne dla polskiej kultury ludowe pieśni, jak i utwory 
instrumentalne, przekazane w tradycyjnej stylistyce, ornamen-
tacji i lokalnym, gwarowym języku. 

Właściwie już kolejny raz na Festiwalu da 
się zaobserwować coś, co można opisać jako 
pokoleniowa zmiana struktury wykonaw-
ców. Okazuje się, że współczesnymi wyko-
nawcami, a przez to i kompetentnymi depo-
zytariuszami polskiego folkloru staje się nie 
najstarsze ale średnie pokolenie. Szczególnie 
to dotyczy śpiewaków i grup śpiewaczych. 
W terenie pojawiają się młodsze osoby, któ-
re z powodzeniem kultywują pamięć kultu-
rową swoich lokalnych przodków. 

W kontekście uwag o wielu kazimier-
skich wykonawcach należy też z uznaniem 
powiedzieć o artystach najmłodszych, pre-
zentujących się w kategorii: MISTRZ – 
UCZEŃ. Tutaj obserwujemy pojawianie 
się pewnych regionalnych szkół nauczania, 
a zatem i przekazywania tradycji. Ujawnia 
się to w ilości i jakości przedstawianych 
prezentacji. W tym zakresie prym wiodą 
takie ośrodki, jak Wielkopolska, region 
rzeszowski, podlaskie i lubelskie – te dwa 
ostatnie szczególnie w przekazie repertuaru 

pieśniowego oraz oczywiście szeroko rozumiana góralszczy-
zna. Dodajmy, że wielu z tych młodych uczestniczy już i to 
z powodzeniem, w prezentacjach konkursu głównego. 

Wydaje się, że nieprzerwana realizacja tegorocznego Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych miała swój głęboki sens 
nie tylko w zachowaniu dorocznej ciągłości samej imprezy, 
ale przede wszystkim w zachowaniu ciągłości terenowej pra-
cy animacyjnej. Dla obserwatorów tego niezwykle szerokiego 
i merytorycznie głębokiego ruchu kulturowego, znane są fakty 
planowania przez ludowych wykonawców swoich codzien-
nych artystycznych działań z docelowym występem właśnie 
w Kazimierzu. Brak tej imprezy poważnie zaburza cały tok 
przygotowań. Festiwal w Kazimierzu stał się bowiem naj-
ważniejszym i sprawdzalnym – poprzez konkurs, miernikiem 
efektów ich dorocznej a i wielorocznej działalności. 

Mamy więc nadzieję, że następny Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych odbędzie się już w tradycyj-
nym terminie – koniec czerwca 2021 i da się go zrealizować 
w pełnym programie.

INFORMACJE

Stanisław Madanowski 
z Boczek Chełmońskich (woj. 
łódzkie), BASZTA w kategorii 
solistów śpiewaków, 2020 r., 

fot. J. Adamowski
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Protokół z posiedzenia jury 54. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  

z dnia 29 sierpnia 2020 roku 

Jury w składzie: 

prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodniczący, 
mgr Maria Baliszewska, 
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska Bartmińska, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, 
dr Jacek Jackowski, 
dr Bożena Lewandowska, 
Remigiusz Mazur Hanaj, 
prof. dr hab. Bożena Muszkalska, 
dr Janina Biegalska – sekretarz jury 

wysłuchało w dniach 28–29 sierpnia 2020 r.: 15 Kapel, 24 Ze-
społy Śpiewacze, 18 Instrumentalistów, 20 Solistów Śpiewa-
ków oraz 23 grupy w konkursie „Mistrz i Uczeń”.

Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział 
około 500 artystów ludowych z 14 województw.

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy re-
gionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało nagrody 
i wyróżnienia na łączną kwotę 80 tysięcy złotych. Głównym 
fundatorem nagród było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, Wo-
jewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Narodowy Instytut 
Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W KATEGORII KAPEL

BASZTĘ – nagrodę główną przyznano Kapeli „Huzary” 
z Gronia, woj. małopolskie

Pięć równorzędnych I nagród przyznano:
Kapeli Ludowej „Trzcinicoki” z Trzcinicy, woj. podkarpackie
Kapeli „Kurasie” z Lubziny, woj. podkarpackie
Kapeli „Spod Tonecnika” z Sopotni Małej, woj. śląskie
Kapeli Henryka Gwiazdy z Radomia, woj. mazowieckie
Kapeli Stanisława Wlazło z Wieniawy, woj. mazowieckie

Cztery równorzędne II nagrody otrzymują:
Kapela „Cmolaskie Chłopaki” z Kolbuszowej, woj. podkarpa-

ckie
Kapela Zastawnych z Brzostku, woj. podkarpackie
Rodzinna Kapela Bałdygów z Mazuchówki, woj. warmińsko

mazurskie
Kapela „Dolina Mszany” z Mszany Górnej, woj. małopolskie

Trzy równorzędne III nagrody przyznano:
Wieluńskiej Kapeli Ludowej w Wielunia, woj. łódzkie
Kapeli Zespołu Regionalnego „Przyszowianie” z Przyszowej, 

woj. małopolskie
Kapeli Zespołu Regionalnego „Jurkowianie” z Jurkowa, woj. 

małopolskie

Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
Kapeli „Spod Kowala” z Kowal, woj. kujawsko pomorskie
Kapeli „Bocianisko” z Garwolina, woj. mazowieckie

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną przyznano Męskiemu Zespołowi 
Śpiewaczemu „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze, woj. 
lubelskie

Trzy równorzędne I nagrody otrzymują: 
Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz, woj. podlaskie
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, woj. podlaskie
Zespół „Dorbozianki” z Dorboz, woj. lubelskie

Sześć równorzędnych II nagród dla:
Zespołu „Pelagia” z Leopoldowa, woj. lubelskie
Zespołu „Syćko Gro” z Maniów, woj. małopolskie
Zespołu Śpiewaczego „Orzyszanki” z Orzysza, woj. warmiń-

skomazurskie
Zespołu Śpiewaczego „Magurzanki” z Łodygowic, woj. śląskie
Kobiecej Grupie Śpiewaczej „Pogórzanki” z Jastrzębi, woj. 

małopolskie
Zespołu Śpiewaczego „Mlądz” z Otwocka, woj. mazowieckie

Pięć równorzędnych III nagród przyznano:
Zespołowi „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, woj. lu-

belskie
Zespołowi „Ancyjas” z Suwałk, woj. podlaskie
Zespołowi „Na Swojską Nutę” z Zahorowa, woj. lubelskie
Duetowi wokalnemu z Sępopola, woj. warmińsko mazurskie
Zespołowi Śpiewaczemu „Jankowskie Wolanki” z Woli Jan-

kowskiej, woj. łódzkie

Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
Zespołu Śpiewaczego „Korona Żarnowca” z Żarnowca, woj. 

śląskie
Zespołu „Przystalanki” z Przystałowic, woj. mazowieckie
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W KATEGORII SOLISTÓW 
INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu przyznano Zdzisławo-
wi Marczukowi, skrzypkowi z Zakalinek, woj. lubelskie

Trzy równorzędne I nagrody otrzymują:
Szymon Tadla, cymbalista ze Szklar, woj. podkarpackie
Kazimierz Marcinek, skrzypek z Nockowej, woj. podkarpackie
Łukasz Murzański, skrzypek z Bańskiej Niżnej, woj. małopol-

skie

Cztery równorzędne II nagrody dla:
Jakuba Czapli, cymbalisty z Dębicy, woj. podkarpackie
Michała Umławskiego, dudziarza z Włoszakowic, woj. wiel-

kopolskie
Zdzisława Kwapińskiego, skrzypka z Radomia, woj. mazo-

wieckie
Jana Prządki, kozioł biały, ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie

Trzy równorzędne III nagrody otrzymują:
Józef Luty, harmonista z Szypliszk, woj. podlaskie
Tadeusz Sałbut, skrzypek z Radomia, woj. mazowieckie
Jakub Guzik, skrzypek z Juszczyna, woj. małopolskie

Sześć równorzędnych wyróżnień dla:
Sylwestra Chojnackiego, harmonia pedałowa, z Dąbrowy, woj. 

mazowiecki
Aleksandry Kuraś, skrzypaczki z Lubziny, woj. podkarpackie
Czesława Czyża, harmonisty z Olsztyna, woj. warmińsko

mazurskie
Tadeusza Malika, harmonisty z Lusławic, woj. małopolskie
Edwarda Goli, skrzypka z Sędziszowa, woj. świętokrzyskie
Damiana Szczepaniaka, harmonisty z Nałęczowa, woj. lubel-

skie

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu przyznano Stanisławo-
wi Madanowskiemu z Boczek Chełmońskich, woj. łódzkie

Trzy równorzędne I nagrody dla:
Aliny Myszak z Kocudzy, woj. lubelskie
Anny Andruszkiewicz z Wiżajn, woj. podlaskie
Ryszard Borzymowski z Czerwonki, woj. warmińskomazur-

skie

Sześć równorzędnych II nagród dla:
Krzysztof Ryndak z Siedliszowic, woj. małopolskie
Damian Balcer z Wiżajn, woj. podlaskie
Maria Motyka z Istebnej, woj. śląskie
Eugenia Kuliś z Kruszy, woj. podlaskie
Ewelina Szymanowska z Kowal Oleckich, woj. warmińsko

mazurskie
Barbara Kietlińaska z Gałek, woj. mazowieckie

Dwie równorzędne III nagrody dla:
Olgi Burdyny z Żeliszowa, woj. dolnośląskie
Krzysztofa Malca z Bukowej, woj. lubelskie

Pięć równorzędnych wyróżnień dla:
Władysława Mlasia z Tyczyna, woj. podkarpackie
Wiktora Spisli z Chróścic, woj. opolskie
Barbary Chorążak z Ucherzec Mineralnych, woj. podkarpa-

ckie
Kazimierza Rzemyka z Ujeznej, woj. podkarpackie
Danuty Kaczmarek ze Śmiłowic, woj. kujawsko pomorskie

W KONKURSIE „MISTRZ I UCZEŃ”

W grupie instrumentalistów

Pięć równorzędnych nagród I stopnia otrzymują:
Paweł Czaja z Arturem Olesińskim z Jabłonki, woj. małopol-

skie
Piotr Majerczyk z Adamem Czyszczoniem z Rdzawki, woj. 

małopolskie
Andrzej Sowa z Młodzieżową Kapelą Ludową „Pogórzanie” 

z Dynowa, woj. podkarpackie
Michał Umławski z Kapelą Dudziarską „Swojacy” z Mosz-

czanki, woj. wielkopolskie
Jan Prządka z uczniami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie

Trzy równorzędne nagrody II stopnia dla:
Romana Wojciechowskiego z Wiktorią Chwalińską z Teodo-

zjów, woj. łódzkie
Zbigniewa Butryna z Karoliną Maksim z Janowa Lubelskiego, 

woj. lubelskie
Piotra Karpuka z kapelą cymbałową „Lilia” z Ełku, woj. 

warmińsko mazurskie

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Jan Kania z Maciejem Bakułą z Lelisa, woj. mazowieckie
Jan Kania z Mateuszem Dziczkiem ze Zbójnej, woj. podlaskie
Lidia Biały z Zuzanną Walawender z Rzeszowa, woj. podkar-

packie

W grupie śpiewaków

Cztery równorzędne nagrody I stopnia otrzymują:
Krystyna Hoduń z zespołem „Młode Rozkopaczewianki” 

z Rozkopaczewa, woj. lubelskie
Karolina Demianiuk z zespołem „Dołhobrodzkie Zadułyńce” 

z Dołhobród, woj. lubelskie
Krystian Barszczewski z Wiktorią Wawrukiewicz z Zajączko-

wa, woj. podlaskie
Maria Motyka z uczennicami z Istebnej, woj. śląskie

Cztery równorzędne nagrody II stopnia dla:
Beaty Szyszko Anzulewicz z uczennicami z Rutki Tartak, woj. 

podlaskie
Sabiny Cichoń z zespołem „Mali Lubatowianie” z Lubatowej, 

woj. podkarpackie
Stanisławy Kapusty z uczniami z Wierzchowisk, woj. lubel-

skie
Reginy Wróbel Kaliną Różycką z Osmolic Drugich, woj. lu-

belskie
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Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Danuta Dębska z Justyną Kwiatkowską z Wilkowic, woj. łódz-

kie
Małgorzata Madera z Natalią Dyndał z Cewkowa, woj. pod-

karpackie
Piotr Cedzidło z Michałem Hryciukiem z Krzymowa, woj. 

wielkopolskie
Anna Pertovska z córkami Kalisą i Darią z Białegostoku, woj. 

podlaskie

OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA  
KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Jury 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim Laureatom 
i Uczestnikom spotkania kazimierskiego. Szczególnie w tym 
roku podkreślamy rolę samego uczestnictwa – a to z racji zna-
nej sytuacji pandemicznej. Panujące warunki i obostrzenia, 
bardzo utrudniały – zarówno przygotowania do tegorocznego 
Festiwalu, jak i jego organizację. Jednak spełniono wszelkie 
warunki sanitarne, co na miejscu potwierdziły odpowiednie 
służby. Dobrze zatem się stało, że Organizatorzy przenieśli 
jego termin i Festiwal ostatecznie przygotowali i przeprowa-
dzili. Za to należy im się duże uznanie. Festiwal zachował 
w ten sposób swoją kontynuację. Jest to bardzo ważne – nie 
tylko dla samego kazimierskiego finału – ale również dla za-
chowania ciągłości pracy w terenie i dla samych uczestników. 

Pomimo ograniczeń wynikających z rygorów sanitarnych, 
wszystkich wykonawców prezentujących się na kazimierskiej 
scenie można było obejrzeć i wysłuchać, jeżeli nie bezpośred-
nio na sali, to na przygotowanych telebimach lub w Interne-
cie. Ponadto członkowie jury podkreślają bardzo dobrą pracę 
akustyków, co niewątpliwie przyczyniło się do lepszej recepcji 
festiwalowych prezentacji.

W Festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi z nie-
mal wszystkich regionów Polski. Z aprobatą zaobserwowali-
śmy również (m.in. na podstawie ilości zgłoszonych prezen-
tacji), zróżnicowaną aktywność poszczególnych regionów. 
Skłania to do zgłoszenia uwagi o potrzebie aktywniejszej pracy 
w pozostałych regionach.

Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego pozio-
mu artystycznego tegorocznej edycji Festiwalu we wszystkich 
kategoriach. W szczególności dotyczy to licznie występują-
cych kapel oraz zespołów śpiewaczych i znalazło odzwiercied-
lenie w ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień. 

W kategoriach śpiewaczych – solistów i grup, wskazujemy 
na potrzebę prezentacji zróżnicowanego gatunkowo repertua-
ru, co pozwala lepiej i obiektywniej ocenić możliwości wyko-
nawcze i zastosować się do czasowych wymogów regulaminu. 
Jeżeli wykonawca przedstawia utwory dłuższe, to nie tyle po-
winien je skracać, co ograniczyć ilość, np. do dwu lub zastoso-
wać inne realizacje.

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona 
tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowa-
nia i śpiewu. Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest 
cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona 
w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem 
o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Ko-

misja z pełnym przekonaniem i uznaniem konstatuje fakt, że 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych wraz 
z Targami Sztuki Ludowej został już wpisany na krajową listę 
„dobrych praktyk”, służących realizacji postulatów zawartych 
w Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego, na co zwracaliśmy uwagę w po-
przednich protokołach. Z przekonaniem wskazujemy wszakże, 
że ten kierunek działań winien być kontynuowany, bowiem 
wieloletnia tradycja organizacji Festiwalu, jego szeroki zasięg 
i uznanie kulturotwórczej roli zobowiązuje do podjęcia starań 
w UNESCO o wpisanie Festiwalu na odpowiednią światową 
listę dziedzictwa ludzkości.

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 przypadkach młodzi zasilają dotych-
czasowe składy – traktujemy to jako tendencję. Rozwijający 
się konkurs „Mistrz i uczeń” dodatkowo ją wzmacnia. Istnieje 
wszakże potrzeba refleksji nad urealnieniem dosyć względnej 
granicy wiekowej pomiędzy uczniem (zakładamy dziecięcym) 
a już dorosłym, który ma możliwość występowania w konkur-
sach głównych. Sugerujemy organizatorom, aby za wiek gra-
niczny ucznia przyjąć rok dojrzałości.

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. Zwracamy jednak uwagę na niepotrzebną, nadmier-
ną teatralizację, a w warstwie muzycznej zbyt daleko idące sty-
lizacje, w tym wprowadzone maniery śpiewu charakterystycz-
ne dla muzyki popularnej. Sugerujemy też większą dbałość 
w dostosowaniu 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 lokalną tradycją wykonawczą.

Komisja równocześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolej-
nych prezentacjach konkursowych tego samego, wcześniej na-
grodzonego repertuaru przez tych samych wykonawców.

Z uznaniem zauważamy kontynuowanie dobrej współpracy 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzę-
dem Marszałkowskim w Lublinie, Burmistrzem Miasta Ka-
zimierz Dolny oraz różnymi instytucjami kultury, zwłaszcza 
takimi jak: Drugi Program Polskiego Radia w Warszawie, Ra-
dio i Telewizja Lublin, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom – zwłaszcza Wo-
jewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, za zapewnienie 
sprawnego, niezakłóconego i przede wszystkim bezpiecznego 
przebiegu 54. Festiwalu. Dziękujemy też patronom medial-
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nym, a szczególnie tym mediom, które czynnie uczestniczą 
w bieżącym relacjonowaniu, dokumentowaniu i promowaniu 
idei festiwalowych oraz jego niepowtarzalnej atmosfery.

Serdecznie podziękowania jury kieruje do fundatorów na-
gród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Narodowy Instytut 
Kultury i Dziedzictwa Wsi.

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 uznania 
ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie tegorocznym konferan-
sjerom – Józefowi Brodzie i Stanisławowi Jaskułce, którzy nie 
tylko kompetentnie zapowiadali poszczególne programy pre-
zentacji, ale także pomagali wykonawcom w przełamywaniu 
stresów związanych z ich indywidualnymi występami.

Kapela Huzary z Gronia (woj. małopolskie), BASZTA 
w kategorii kapel, fot. J. Adamowski

Męski zespół śpiewaczy Majdaniacy z Majdanu Obleszcze 
(woj. lubelskie), BASZTA w kategorii zespoły śpiewacze, 

fot. J. Adamowski

Karolina Demianiuk z grupą Dołhobrodzkie Zadułyńce 
(woj. lubelskie), I miejsce w kategorii „Mistrz i Uczeń” 

w grupie śpiewaków, fot. J. Adamowski

Krystyna Hoduń i Małe Rozkopaczewianki (woj. lubelskie), 
I miejsce w kategorii „Mistrz i Uczeń” w grupie śpiewaków, 

fot. J. Adamowski

Zdzisław Marczuk, skrzypek z Zakalinek (woj. lubelskie), 
BASZTA w kategorii solistów instrumentalistów, 

fot. J. Adamowski
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Paweł Onochin

53. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym 

w cieniu pandemii

Tegoroczna edycja Targów Sztuki Ludowej towarzyszących 
Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludowych 
odbyła się zmienionej nieco formule i terminie w dniach 28–29 
sierpnia. Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID 19 
organizatorzy zmuszeni byli ograniczyć liczbę zaproszonych 
twórców ludowych do 50 osób oraz zastosować wytyczne 
służb sanitarnych, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wi-
rusem wszystkich uczestników i gości. Organizatorzy Festiwa-
lu i Targów do ostatniej chwili monitorowali aktualną sytuację 
oraz komunikaty dotyczące obostrzeń i wytycznych, do którym 
trzeba było się przygotować i zastosować podczas imprezy. 

Anna Staniszewska, hafciarka z Łowicza,  
fot. Krzysztof Kuzko

Ktoś mógłby zapytać, czy było warto, biorąc pod uwagę, 
jak wiele skrajnych opinii i emocji towarzyszyło pojawieniu 
się koronawirusowej pandemii. Wiosenne zawieszenie działal-
ności kulturalnej spowodowało wielkie spustoszenie mental-
ne, finansowe i organizacyjne w wielu instytucjach, również 
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Nastąpiło to w naj-
bardziej „gorącym” okresie dla kultury ludowej. Nadchodziły 
święta Wielkiej Nocy – tak niezwykle celebrowane w kulturze 
ludowej z bogactwem obrzędowości i wytworów sztuki i rę-
kodzieła. 

Odpowiadając na wstępnie postawione pytanie – tak warto 
było. Przekonaliśmy się, jak żywotna jest współczesna sztuka 
i rękodzieło ludowe i jak bardzo twórcy potrzebują kontaktu 
z odbiorcą swoich prac, a także spotkania we własnym gronie. 
Serdeczna i niezwykle przyjacielska atmosfera pandemicz-
nych Targów Sztuki Ludowej była potrzebna jak mityczne 
katharsis, odreagowanie złych emocji i strachu oraz uwolnie-

nia pozytywnych, optymistycznych postaw. To wszystko prze-
łożyło się na niezapomniane święto tradycyjnej kultury utrzy-
mane w postawie odpowiedzialności.

Oprócz realizacji założeń merytorycznych, celem prioryte-
towym tegorocznych Targów było zabezpieczenie wydarze-
nia w reżimie antywirusowym i zapewnienie bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestników. Okazało się paradoksalnie, że 
konieczność zachowania dystansu i przeniesienie ekspozy-
cji targowej z Dużego Rynku na Mały skutkowało większym 
komfortem dla twórców ludowych. Było więcej miejsca dla 
zaaranżowania ekspozycji oraz przygotowania pokazów rę-
kodzielniczych przy stoisku, które potwierdziły kompetencję 
i mistrzostwo ludowych artystów. Mały Rynek tym razem 
w ostatni weekend wakacji zamienił się w doraźne pracow-
nie tkackie, rzeźbiarskie, hafciarskie oraz plastyki zdobni-
czej i obrzędowej. Wzbogacenie formuły Targów o pokazy 
rękodzielnicze w ocenie wielu gości i uczestników stanowi 
o wyjątkowości tego przedsięwzięcia a walor poznawczy upo-
wszechniający wiedzę o technikach wykonywania tradycyj-
nych wytworów jest nieodłącznym ich elementem.

Odbyły się również warsztaty wyplatania z rogożyny, które 
poprowadziła Stefania Suchora ze Stojeszyna w ramach pro-
jektu „Mistrz tradycji” dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Mistrzyni wraz ze swoimi uczennicami po-
twierdziły nie tyko swoje zdolności, ale również sensowność 
tego typu programów, które skutkują kultywowaniem i ochro-
ną regionalnych, tradycyjnych umiejętności.

Warsztaty wyplatania z rogożyny, fot. K. Butryn
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Swój kunszt twórcy prezentowali także na warsztatach rę-
kodzielniczych, które odbywały się przy festiwalowym na-
miocie. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, które 
zaskoczyło organizatorów a twórcom sprawiło wiele radości 
i satysfakcji z tak aktywnego uczestnictwa. Aleksandra Za-
wadzka z Wichrowic przekazywała umiejętności tworzenia 
bibułowych kujawskich kwiatów, które w finalnym efekcie 
stawały się wielobarwnymi bukietami. Natomiast Wacław Za-
błocki z Lututowa, ujawniając swoje niebywałe kompetencje 
nie tylko artystyczne, ale również pedagogiczne, ukazywał 
specyfikę jednobarwnej i wielobarwnej wycinanki sieradzkiej. 

Od kilku lat nieodłącznym elementem Targów jest konkurs 
na najlepsze prace prezentowane na stoiskach, który wymier-
nie wpływa na poziom prezentowanych wyrobów, przestrze-
ganie kanonu etnograficznego oraz dbałość o prezentacje prac, 
która bezpośrednio przekłada się na aranżację ekspozycji 
wystawienniczej. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali 
następujący twórcy: Rozalia Czekała z Gogolina (malowanie 
porcelany, oddział opolski STL), Zofia Pacan z Bielowic (pla-
styka obrzędowa i haft, oddział piotrkowski STL), Anna Kic-
man z Leokadii (rzeźba w glinie, powiat garwoliński), Ryszard 
Rabeszko z Rodowa (rzeźba, oddział gdański STL), Grażyna 
Kruczyńska z Żywca (ptaszki z gliny, oddział beskidzki STL), 
Jan Konopczyński z Bolimowa (garncarstwo, oddział łódzki 
STL), Irena Zawadzka z Opola (plastyka obrzędowa i zdob-
nicza, pierniki, oddział opolski STL), Danuta Radulska z Ja-
nowa (tkactwo, odział białostocki STL), Krystyna Zagrabska 
z Włocławka (plastyka zdobnicza, haft, oddział włocławski 
STL), Małgorzata Urban z Cholewianki (plastyka obrzędowa, 
tkactwo, oddział lubelski STL). Nagrody zostały ufundowane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po-
nadto nagrodę dla Włodzimierza Ciszka z Ostojowa (zabawka, 
oddział kielecki STL) ufundował Narodowy Instytut Dziedzi-
ctwa i Kultury Wsi. 

Kazimierskie Targi to jedna z najważniejszych imprez orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych i jedna 
z najbardziej unikatowych w kraju. Jak co roku, choć w mniej-
szym zakresie zaprezentowali swoje prace najwybitniejsi polscy 
twórcy ludowi, mistrzowie dyscyplin rękodzielniczych, laurea-
ci prestiżowych konkursów, a także debiutanci, po raz pierwszy 
uczestniczący w tej imprezie. Główną ideą Targów było i jest 
upowszechnianie i popularyzacja plastyki ludowej we wszyst-
kich jej przejawach. Impreza była swoistym przeglądem współ-
czesnego stanu tradycyjnej sztuki i rękodzieła, jego wzornictwa 
i technik wykonywania oraz miarą kultywowania w poszcze-
gólnych regionach. Było to możliwe dzięki reprezentatywnemu 
doborowi przedstawicieli poszczególnych dyscyplin.

Impreza cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem zarów-
no wśród samych twórców ludowych, jak i kolekcjonerów 
sztuki ludowej. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby 
Tagi spełniały swoją funkcję edukacyjną, nie ograniczając się 
do ekspozycji i promocji plastyki ludowej, ale tworząc swoi-
stą atmosferę do nawiązania kontaktu między twórcą a odbio-
rą m.in.: poprzez pokazy rękodzielnicze i otwartość artystów 
ludowych względem wszystkich zainteresowanych barwnym 
światem unikalnej sztuki i rękodzieła ludowego – oczywiście 
w tegorocznej dyscyplinie covidowej. Raz jeszcze Targi Sztu-
ki Ludowej, jak również i Festiwal Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych potwierdziły, że nie są imprezami typowo ludyczny-

mi i komercyjnymi, a odgrywają szczególną rolę w ochronie 
prawdziwych źródeł kultury ludowej i opiece nad depozyta-
riuszami – twórcami ludowymi śpiewakami, członkami grup 
śpiewaczych, solistami instrumentalistami i członkami kapel. 
Skutkowało to w 2020 roku wpisaniem obu wydarzeń do kra-
jowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, co stanowi certyfikat potwierdzają-
cy renomę i znaczenie działalności Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych i Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. 

Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się wszyst-
kim uczestnikom Targów za wielki trud włożony w kultywo-
wanie autentycznej twórczości ludowej zgodnej z tradycją re-
gionu a Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
docenienie kulturotwórczego wymiaru imprezy, dostrzeżenie 
jej specyfiki i pomoc finansową w jej organizacji.

Podsumowując: W opinii organizatorów, uczestników i go-
ści, 53. Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym, pomimo ograniczeń, dezynfekcji, przygotowania do-
datkowych pojemników, maseczek, zachowania dystansu, nie 
zmieniły charakteru imprezy i wszystkie zakładane działania 
w ramach Targów zostały zrealizowane dzięki odpowiedzial-
ności i trosce o wspólne bezpieczeństwo.

Bogumiła Leśniak, rzeźbiarka ze Stryszawy,  
fot. P. Onochin

Wacław Zabłocki z Lututowa podczas  
warsztatów wycinankarskich, fot. P. Onochin



53

Katarzyna Kraczoń

Święte postacie na szkle malowane – kolejna 

wystawa w Galerii Sztuki STL

Dzieje ludowego malarstwa wiążą się z rozpowszechnio-
nym w drugiej połowie XVII wieku kultem świętych obrazów 
i świętych miejsc. Już w połowie XVIII stulecia nie było domu 
bez obrazu, a raczej bez sekwencji obrazów ustawianych obok 
siebie na specjalnych półkach umieszczanych pod powałą. 
Zajmowały one ważne miejsce w domu, ozdabiano je zielo-
nymi gałązkami, kwiatami z bibuły, czczono, szanowano i po-
dziwiano.

W Polsce malowidła na szklanej tafli potocznie nazywane 
są obrazami malowanymi na szkle. Nie jest to jednak zbyt pre-
cyzyjna nazwa, ponieważ tak naprawdę są one malowane pod 
szkłem. Wyrób obrazów wymagał sporej sprawności, malarz 
musiał umieć sporządzić spoiwo, farby kryjące, dojść do per-
fekcji w odwrotnym cyklu malowania. Obrazy na szkle po-
wstawały w następujący sposób – najpierw na taflę szklaną na-
kładano kontury postaci i ornamentów oraz te szczegóły, które 
w obrazach na innych podłożach dodawane były na końcu, np. 
rumieńce na twarzach. Kontur obrysowujący daną postać był 
czarny lub barwny. Następnie po wyschnięciu pierwszej war-
stwy, wypełniano powierzchnie między konturami. Na końcu 
malowano tło, które niekiedy pokrywało całą taflę wraz z częś-
ciami zamalowanymi już poprzednio. Przy takim odwróconym 
porządku pracy właściwa powierzchnia malowidła, która jest 
przeznaczona do oglądania, znajduje się pod szkłem. Osoby, 
rzeczy, ornamenty były traktowane płasko, nie imitując trze-
ciego wymiaru. Każde wolne miejsce tła było wypełnione or-
namentem lub fantazyjnymi kwiatami. 

Obrazy malowane na szkle wytwarzano taśmowo i w ogrom-
nych ilościach, zgodnie z przyjętymi wzorami. Przy produkcji 
korzystano z gotowego wzoru, którym była najczęściej grafika 
dewocyjna. Podkładano ją pod szklaną taflę i kopiowano, ma-
lując bezpośrednio na szkle kontury kompozycji. W ten sposób 
odbijano ogólny schemat kompozycji, natomiast szczegóły 
i ornamenty były inwencją twórcy. 

Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki przedstawiającej, 
większość tematów związana była z charakterem ludowej re-
ligijności. Malowano wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, 
Matki Bożej w różnych przedstawieniach, obrazy świętych pa-
tronów, sceny biblijne (np. Boże Narodzenie). Współcześnie 
jednym z ulubionych tematów stały się anioły. W malarstwie 
podhalańskim popularne były także malowidła przedstawiają-
ce sceny z życia zbójników.

Polskie malarstwo na szkle występuje w kilku odmianach. 
Najliczniej reprezentowane są dwie grupy: dolnośląska i pod-
halańska. Odrębny styl posiadają też prace pochodzące z Wiel-
kopolski, Kaszub oraz z Warmii i Mazur.

Na Wystawie w Galerii Sztuki Ludowej zaprezentowano 
obrazy o tematyce religijnej pochodzące z różnych ośrod-

ków malarskich: podhalańskiego, orawskiego i kaszubskie-
go. Dominowały postacie świętych patronów, ale nie tylko. 
Uwagę przykuwały oryginalne, duże prace Barbary Walczak
Banieckiej z Zakopanego, na których widnieją motywy ma-
ryjne i pasyjne. Na ekspozycji można było także podziwiać 
dzieła takich artystów, jak Ewelina Pękowa, Marta Walczak
Stasiowska, Danuta Styperek, Rozalia Szypułowa, Stanisław 
Wyrtel, Włodzimierz Ostoja Lniski i Zdzisław Słonina. 

Obrazy, które znalazły się na wystawie, pochodziły ze zbio-
rów Stowarzyszenia Twórców Ludowych i z kolekcji prywat-
nych. Ze względu na panującą epidemię ekspozycja była także 
prezentowana na portalu kulturaludowa.pl. Wystawa czynna 
od marca do czerwca 2020 roku powstała dzięki dofinansowa-
niu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fragment ekspozycji. Św. Michał Archanioł w adaptacji 
Stanisławy Czech Walczakowej z Zakopanego, 

fot. P. Onochin

Święci polscy, obraz na szkle Danuty Styperek, 
fot. P. Onochin
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Magdalena Kwiecińska

Romskie profesje  

jako niematerialne dziedzictwo kulturowe 

w „Złotej kolekcji dobrych praktyk”

W 2019 roku Rada Europy opublikowała ponad stustroni-
cowy informator The Golden Collection of Good Practices, 
który zawiera najważniejsze przykłady dobrych praktyk w za-
kresie dziedzictwa kulturowego w Europie. Publikacja spełnia 
zadanie Rady Europy, którego celem jest, obok promowania 
i zarządzania dziedzictwem, także ogłaszanie przedsięwzięć 
odbywających się zgodnie 
z ratyfikowanymi aktami 
prawnymi takimi, jak Euro-
pejska Konwencja Kultural-
na (Paryż 1954), konwencje: 
o Ochronie Dziedzictwa Ar-
chitektonicznego (Grenada 
1985) i o Ochronie Dziedzi-
ctwa Archeologicznego (Val-
letta 1992), Europejska Kon-
wencja Krajobrazowa (Flo-
rencja 2000) i Konwencja 
o Przestępstwach Przeciwko 
Dobrom Kultury (Nicosia 
2017), a także, w szczególny 
sposób zwracają uwagę na 
Konwencję Ramową w Spra-
wie Znaczenia Dziedzictwa 
Kulturowego dla Społeczeń-
stwa (Faro 2005). 

Informator nazwany „Złotą kolekcją dobrych praktyk” 
sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń i zarazem zwiększa 
świadomość na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go w regionie. Publikacja zawiera opisy działań pochodzące 
z kilkunastu krajów Europy, wybranych spośród ponad set-
ki, zebranych na dedykowanej im stronie1 i wpisuje się tym 
samym w obrane plany strategii na XXI wieku. Strategia ta 
obejmuje szereg rekomendacji jak zarządzać dziedzictwem 
oraz w jaki sposób o nim edukować i wykorzystywać w roz-
woju tak, aby dziedzictwo było żywe i spełniało swoją rolę 
w różnych dziedzinach życia lokalnego. W minionym roku 
Rada Europy dostrzegła i doceniła działania związane z dzie-
dzictwem kulturowym Romów, które w ciągu ostatnich kil-
ku lat były realizowane w Polsce przez krakowską Fundację 
Dobra Wola. Rozpoczęła je w 2014 roku podjęta przeze mnie 
inicjatywa, aby zarejestrować tradycje związane z rzemiosła-
mi i profesjami romskimi w formie filmu dokumentalnego, 
o których rozmawiałam z Pawłem Lechowskim, etnografem 

i znawcą kultury romskiej2. Film ten był pierwszym przedsię-
wzięciem działań prowadzonych w latach 2015–2018, które 
od początku tworzyliśmy wspólnie z Aliną Doboszewską. Na 
różnych etapach w zespole merytorycznym brały także udział 
Adriana Daneková i Monika Szewczyk. Zrealizowaliśmy dwa 
filmy dokumentalne Romane butia. Profesje romskie i Byli 

kowale, byli..., opublikowali-
śmy książkę Prosto z garnka. 
Tradycje kulinarne Romów 
i zorganizowaliśmy wysta-
wę Romscy kowale na Spi-
szu w Muzeum Tatrzańskim 
w Zakopanem wraz z towa-
rzyszącą jej wydaną broszu-
rą pod tym samym tytułem, 
która uzupełnia wiedzę na 
temat szerokiego kontekstu 
kulturowego i historycznego 
omawianej profesji. 

Sposób naszej pracy i jej 
efekty zostały w informa-
torze określone jako social 
component (S1), który odno-
si się do partycypacji i two-
rzenia inicjatyw oddolnych, 
zwiększania wiedzy, współ-

odpowiedzialności za dziedzictwo i lepszego zachowania go 
dla przyszłych pokoleń. Docenione zostały także inne aspekty 
wykonanych przez nas zadań, które nazwano sposobem pro-
mocji dziedzictwa jako miejsca spotkania i narzędzie do mię-
dzykulturowego dialogu, pokoju i tolerancji (S4) oraz wartość 
dziedzictwa jako źródła wiedzy i edukacji (K7). 

Film dokumentalny Romane butia ukazuje przekazywa-
ne pokoleniowo profesje romskie na terenie Polski, Słowacji 
i Republiki Czeskiej, którymi najczęściej praktykowanymi 
były: wróżbiarstwo, handel i hodowla końmi, muzykowanie, 
kowalstwo, koszykarstwo, kotlarstwo, sitarstwo, dzwonkar-
stwo. Swoistym rozwinięciem tego tematu jest film o romskich 
kowalach, którzy od kilku pokoleń kojarzeni są z tym rzemio-
słem na polskim Spiszu. Zorganizowana wystawa w Muzeum 
Tatrzańskim natomiast pozwoliła pokazać ich ręczne wyroby 
pochodzące głównie z kolekcji Pawła Lechowskiego. Uzupeł-
nieniem ekspozycji były zdjęcia ukazujące Romów przy pracy. 
Kowalstwo było praktykowane przez nich w całej Europie, ale 
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wyraźnie zaznaczyło się w regionach środkowo wschodnich 
i na Bałkanach. Ponieważ Romowie zarówno w przeszłości, 
jak i obecnie są zróżnicowaną społecznością migrującą, więc 
dostrzec można zarówno podobieństwa, jak i odmienności 
w zakresie praktykowanego rzemiosła3. 

Książka o tradycjach kulinarnych Romów składa się 
z dwóch części – obszernego wstępu i ponad trzydziestu prze-
pisów spisanych w trzech językach: polskim, romskim i sło-
wackim. Jest to pierwsza tego typu publikacja wydana w Pol-
sce prezentująca tę część romskiej kultury, która do tej pory 
była mało znana i nierzadko zdominowana przez stereotypy. 
Opisane tradycje odnoszą się do kilku grup romskich zamiesz-
kujących Polskę i Słowację – rumuńskich Lautari i Kełdera-
szy, karpackich Amare Roma, a także Polska Roma i Lowarów. 
Zebrany do książki materiał oparty jest na etnograficznych ba-
daniach terenowych4. 

Na Spiszu Romowie osiedli już pod koniec XVIII wieku 
ze względu na zapotrzebowanie na kowalskie wyroby i usłu-
gi. Z czasem zaczęli oni zamieszkiwać inne regiony Podta-
trza, stali się społecznością współtworzącą lokalną kulturę. 
Na początku XX wieku Bronisław Piłsudski, etnograf i języ-

koznawca uznał za słuszne i ważne, aby objąć tę społeczność 
etnograficznym zainteresowaniem. Zapisał tę myśl w jednym 
z punktów programu dla powstającego wówczas działu ludo-
znawczego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Dobrze, że 
na początku XXI wieku zostało zauważone dziedzictwo tej 
społeczności mniejszościowej i docenione przez Radę Europy 
projekty, które zrealizowano na terenie Polski. Daje to dużą 
satysfakcję i motywuje do dalszych działań. 

Przypisy

1 Zob. https://www.coe.int/en/web/culture and heritage/strategy
21  (dostęp: 23.07.2020).

2 O zainteresowaniach Pawła Lechowskiego napisałam szerzej 
w artykule, zob. Magdalena Kwiecińska, Kolekcja Pawła Lechow-
skiego. Dziedzictwo Romów w Krakowie, [w:] Niematerialne dziedzi-
ctwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja, red. Magdalena Kwie-
cińska, Kraków 2016, s. 47‒60.

3 O wystawie zob. http://muzeumtatrzanskie.pl/romscy kowale
na spiszu/ (dostęp: 27.07.2020).

4 Magdalena Kwiecińska, Prosto z garnka. Tradycje kulinarne 
Romów. Recenzja, [w:] „Studia Romologica” 2018, nr 11, s. 337‒339.

BARBARA KRAJEWSKA 
Babcia

Przyszła do mnie we śnie
pocałowała w policzek
przypomniała jak uczyła mnie
rozmowy z Bogiem 
i ojczystych pieśni
Przypomniała swą młodość
gdy rześkim świtem
zaczynała dzień modlitwą
i żniwną pieśnią
po czym żęła sierpem
sędziwe zboże
żyto i pszenicę
wiązała je w snopki
zmoczona do pasa
obfitością rosy
Jaskółki śmigłej lotem
wiozła je do stodoły
drabiniastym wozem
W stodole na glinianym
ubitym klepisku
młóciła cepami
łupucupu... łupucupu...
a pot ocierała fartuchem 
ciężkimi rękami
Złote ziarno sypała w żarna
garstka po garstce
i mełła na mąkę
z której w domowym piecu

na chrzanowych liściach
piekła podpłomyki
i bochenki chleba
okrągłe i złote
jak radosne słoneczka
Z pianiem koguta
odszedł błogi sen...

DANIELA BEDNAREK
Stary pan i stary koń

Wstaje ranek, dzień się budzi,
Gospodarski pieje kur,
Już kobyłka zaprzężona
Czeka u chałupy drzwi.

Jeszcze tylko gospodarza
Zabrać musi. Stary też.
Choć o kiju się podpiera,
Ale w pole trzeba iść.

Koń sam drogę zna na pola –
Tam gdzie stary szumi dąb,
Gdzie śródpolna Matka Boża
Czuwa, aby wyrósł plon.

Stary koń ze starym panem,
Skrzypi staruteńki wóz,
Gdy wcześniutkim jadą ranem
Orać pod wiosenny zasiew zbóż.
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Mirosław Majewski

W Tarnogrodzie jak przy studni 

45. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich  

Zespołów Teatralnych (31 stycznia–2 lutego 2020)

Leon Schiller mówił, że to teatr rdzenny. To zdanie zaczerp-
nięte z tytułu artykułu zamieszczonego w kwartalniku „Sce-
na”1 w pełni oddaje charakter większości prezentacji przygo-
towanych i przedstawionych podczas 45. Międzywojewódz-
kiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbył 
się w dniach 31 stycznia–2 lutego 2020 w Tarnogrodzie. Do 
przeglądu zgłosiło się 11 zespołów. To wprawdzie niewiele 
w porównaniu do „tłustych lat” tarnogrodzkiego sejmikowa-
nia2, ale licząc na lepszą frekwencję w przyszłości, organizato-
rzy przywołują doświadczenia z lat ubiegłych na przykładzie 
„fal wznoszących i opadających”. Czekając na falę wznoszącą, 
można jednakże stwierdzić, że choć tym razem było zespołów 
mniej, to poziom większości prezentacji zrekompensował ten 
niedobór. Ważniejsze dla organizatorów jest zapewne to, że 
bez względu na wysokość fali, źródło w którym swój początek 
ma większość sejmikowych prezentacji, nie wysycha. Tu moż-
na przywołać treść publikacji wspomnianej na wstępie, gdzie 
czytamy: „Sejmiki rejonowe, sejmik ogólnopolski, Zwyki – 
wszystko to robimy, by stworzyć przestrzeń dla uobecnienia 
ważnego nurtu teatralnego. 
Ważnego, ale niezauważane-
go, lekceważonego, albo – 
i to gorsze – narażonego na 
„innowacyjne” manipulacje. 
Mamy też wyższy cel. Powie-
my o nim wychodząc od opo-
wieści. Kiedy zrobimy stud-
nię – w miejscu właściwie 
wybranym, dobrze wydrążo-
ną, umiejętnie ocembrowaną, 
to i tak zalęgną się w niej ryby 
i woda zepsuje się, jeżeli nie 
będziemy z niej stale czerpa-
li. Tę przypowieść z chińskiej 
Księgi Przemian przypomniał 
w uniwersyteckim wykładzie, 
największy w XX wieku re-
formator teatru Jerzy Grotowski. [...] Płynie z tej opowieści 
istotna nauka, wręcz nakaz: musimy zrozumieć, że nasze dzie-
dzictwo kulturowe będzie istniało tak długo, jak długo będzie-
my z niego czerpali.3

Z czego czerpali twórcy spektakli prezentowanych na 45. 
Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatral-
nych w Tarnogrodzie?

Zespół Obrzędowy z Hańska (pow. włodawski, woj. lu-
belskie) kolejny raz przedstawił sceny z życia społeczności 
wiejskiej, gdzie głównymi bohaterkami były przemądrzała 
Pietuchowa i karcąca ją w sposób trudny do wyjaśnienia z per-
spektywy materialistycznej znachorka – tytułowa Worożycha. 
Pełna humoru opowieść z morałem w tle, zaprezentowana 
przez doświadczony zespół zainaugurowała tarnogrodzki 
przegląd. Hańska opowieść, którą można zaliczyć do kategorii 
obrazków dramatycznych była osadzona wokół tradycji i wie-
rzeń ludowych. Podobną konstrukcję dramaturgiczną miał też 
spektakl Na jagody zaprezentowany przez Zespół Seniorzy 
z Urszulina w powiecie włodawskim (woj. lubelskie). Tu za-
bawne opowieści z życia poleskiej wsi przeplatały się z wie-
rzeniami o leczniczych właściwościach jagód, podczas nie do 
końca legalnego ich zbioru. 

Typowymi obrazkami dramatycznymi była natomiast baśń 
Smok w Nieswarowie, przedstawiona przez Zespół Teatralny 
Bezpieczna Przystań, działający przy Dziennym Domu Pomo-
cy w Sanoku. Po repertuar dramatyczny sięgnęła też grupa te-

atralna Rozkapryszeni z Pio-
trowic w powiecie lubelskim. 
Zmierzyli się z tekstem Jana 
Drdy Igraszki z diabłem.

Jak co roku nie zabrakło 
widowisk przedstawiających 
obrzędy weselne. Zespół Za-
kukała Kukułecka z Gałek 
Rusinowskich w powiecie 
przysuskim (woj. mazowie-
ckie), przedstawił Ocepiny 
weselne, widowisko zaczerp-
nięte z bogactwa tradycji 
weselnych swego regionu. 
Z kolei Wesele w wykonaniu 
Zespołu Biesiadnego Wierz-
bianie z Wierzbnej w powie-
cie jarosławskim (woj. pod-

karpackie), zostało osadzone w realiach lat 60‒70 ubiegłego 
wieku. W obu widowiskach zostały zaprezentowane istotne 
elementy obrzędowe: błogosławieństwo nowożeńców, oczepi-
ny, a wszystko bogato okraszone weselnymi przyśpiewkami, 
tradycyjnymi i uwspółcześnionymi. 

Kolejne prezentacje inspirowane były pracami gospodarski-
mi. Zespół Ludowy Jaworzanki z Jaworza w powiecie kiele-
ckim przedstawił zabawny obrazek Nase pranie pod lipą. Nad 

Zespół Ludowy „Jaworzanki” z Jaworza w widowisku  
Nase pranie pod lipą, fot. M. Majewski
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rzeczką, przy użyciu dawnych akcesoriów, kobiety nie tylko 
dały pokaz metod prania. Jak to przy grupowych zajęciach, 
dzieliły się wiedzą jak prać najskuteczniej, ale również poru-
szały aktualne sprawy swego środowiska, nie omijając tema-
tów plotkarskich. 

Na sejmikowej scenie można było też obejrzeć Darcie pie-
rza w wykonaniu Zespołu Świteź z Węglina w powiecie kraś-
nickim (woj. lubelskie). Debiutująca na tarnogrodzkim sejmi-
ku grupa pokazała widowisko zrealizowane z dużym rozma-
chem i humorem.

Kolejne widowiska były prezentacjami tradycyjnego rze-
miosła. To niezwykle cenne pod względem zachowania dzie-
dzictwa kulturowego w zakresie utrwalania umiejętności 
związanych z wytwarzaniem przedmiotów domowego użytku, 
w tym również obrzędowych. Zespół śpiewaczo obrzędowy 
Jarzębina z Bukowej w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) 
w przedstawieniu Kumie zróbcie mi gromnicę pokazał krok po 
kroku jak przebiega produkcja świec. Widowisko stanowiło 
pokaz umiejętności rzemieślniczych wkomponowanych w tre-
ści dotyczące zwyczajów związanych ze świętem Matki Bo-
żej Gromnicznej. Obok zwyczajów zaczerpniętych ze skarb-
ca ludowej pobożności nie zabrakło też wierzeń magicznych 
w których niezbędnym atrybutem była poświęcona świeca lub 
wosk pszczeli, jak w scenie lania wosku nad głową dziecka 
dręczonego koszmarami.

Wierzenia magiczne w widowisku Kumie zróbcie mi 
gromnicę. Leczenie koszmarów sennych z użyciem wosku, 

fot. M. Majewski

Pokazem rzemiosła było też widowisko U powroźnika 
przedstawione przez Zespół Wzdolskie Kołowrotki z Bodzen-
tyna w powiecie kieleckim. Był to nie tylko pokaz wytwarza-
nia powrozów i sznurów o różnym zastosowaniu w gospodar-
stwie. Zespół przywiózł i zaprezentował rzadko już spotykane 
narzędzia. Powrozy i sznury powstawały na oczach widzów 
wykonywane narzędziami, których pozazdrościłoby zapewne 
niejedno muzeum etnograficzne.

Na zakończenie tarnogrodzkiego sejmiku Zespół Pieśni 
i Tańca Morawica z Morawicy w powiecie kieleckim opo-
wiedział Jak to w chałupkach gorki wypolano. Było to bardzo 
dynamiczne widowisko, gdzie obok treści związanych z rze-
miosłem garncarskim nie zabrakło humorystycznych obraz-
ków z życia garncarzy – bohaterów spektaklu i ich otoczenia, 
sąsiadów, a także kontrahentów w ceramicznym rzemiośle.

Pokaz rzemiosła jako główny wątek przedstawienia 
U powroźnika w wykonaniu zespołu „Wzdolskie Kołowrotki” 

z Bodzentyna, fot. M. Majewski

Nie było problemem, że spektakle były przedstawiane 
w sali gimnastycznej tarnogrodzkiej szkoły podstawowej. Or-
ganizatorzy przygotowali scenę, zapewniającą zespołom bar-
dzo dobre warunki do występów. W Domu Kultury, gdzie od 
lat odbywają się sejmikowe prezentacje trwał na dobre remont. 
Jesienne widowiska mają być już odgrywane na zmodernizo-
wanej scenie, oglądane przez widzów zasiadających na odno-
wionej widowni. Również i w tym kontekście można nawiązać 
do słów z początku tego artykułu – studnia więc oczyszczona 
i pogłębiona, tylko czerpać!

Przypisy

1 „Scena” Kwartalnik Kultury i Edukacji Teatralnej, nr 3‒4 
(99‒100) – 2019 jesieńzima, s. 35.

2 W latach 2005 i 2007 w przeglądzie międzywojewódzkim 
w Tarnogrodzie wystąpiło po 20 zespołów. L. Śliwonik (red.), Wczo-
raj i dzisiaj teatru ludowego. Fakty, tendencje, konteksty, Warszawa–
Tarnogród 2008, s. 25; w latach 2010 i 2011 po 19. L. Śliwonik (red.), 
Teatr ocalany. O wiejskim ruchu teatralnym – szkice, zapisy, obrazy, 
Warszawa–Tarnogród, 2013, s. 79.

3 „Scena”, nr 3‒4 (99‒100) – 2019 jesieńzima, s. 35.

Skrzypek, rzeźba w drewnie autorstwa Zbigniewa 
Chalimoniuka z Białej Podlaskiej, fot. P. Onochin
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Donat Niewiadomski

Edycje i laureaci Ogólnopolskiego  

Konkursu Literackiego im. Jana Pocka  

(cz. I: 1972–1990)

W lipcu 1971 roku obradujący w Kazimierzu nad Wisłą 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych podjął 
uchwałę o ustanowieniu dla swoich członków konkursu, któ-
remu nadano imię Jana Pocka, pisarza zmarłego 26 czerwca 
1971 roku w Kaleniu na Lubelszczyźnie. Konkurs postanowio-
no rozstrzygać każdego roku w rocznicę śmierci patrona. W ten 
sposób postanowiono uhonorować twórcę, któremu już za życia 
przypisywano miano najwybitniejszego polskiego poety ludo-
wego. Dążono również do spopularyzowania i uświadomienia 
poprzez konkurs wartości autorskiej literatury ludowej. Pierw-
szą edycję rozstrzygnięto 26 czerwca 1972 roku w Lublinie, 
a wielkim sukcesem organizatorów okazało się utrzymanie cy-
klicznej ciągłości przedsięwzięcia do chwili obecnej (48 edycji 
do 2019 roku, w sumie ponad 320 laureatów).

Na przestrzeni niemal półwiecza konkurs stał się bodaj naj-
ważniejszą inicjatywą Stowarzyszenia, jako jedyny tego rodza-
ju ma tak bogatą historię i zasięg ogólnopolski. Przyczynił się 
do uczynienia Pocka reprezentantem polskich twórców ludo-
wych. W jego ramach ujawniają się indywidualności twórcze, 
promieniują inspiracje tematyczne i rozwiązania artystyczne. 
Autorzy zyskują możliwość wypowiadania się w ważnych dla 
nich kwestiach osobistych i społecznych. W sumie, przedsię-
wzięcie pełni wciąż ważną rolę w funkcjonowaniu powstają-
cej literatury ludowej, o chłopsko wiejskim rodowodzie i tzw. 
nieprofesjonalnej. Nadsyłane utwory umożliwiają dokumento-
wanie i analizowanie zjawisk na tym obszarze ekspresji arty-
stycznej, ułatwiają rozpoznawanie kształtujących się tendencji 
rozwojowych i obserwowanie modernizacji gatunkowych. 

Obecna prezentacja ma charakter faktograficzny i stanowi 
dopełnienie kilku wcześniejszych tekstów, traktujących m.in. 
o historii i roli konkursu1. Teraz podaję podstawowe dane 
o poszczególnych edycjach i wymieniam twórców nagradza-
nych w kolejnych latach. Część pierwszą doprowadzam do 
1990 roku, czyli do kresu PRLu, kiedy konkurs przebiegał 
bez większych zakłóceń, przede wszystkim dzięki finansowej 
opiece ówczesnych władz nad instytucjami i stowarzyszenia-
mi kulturalnymi. Znaczącego wsparcia udzielało zwłaszcza 
Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Publikacja nawiązuje przy tym do opracowania, w którym 
wymieniłem w porządku alfabetycznym wszystkich laurea-
tów i skonkretyzowałem ich osiągnięcia konkursowe2. W in-
nym tekście podałem z kolei zwięzłe informacje o twórcach 
wielokrotnie nagradzanych i przedstawiłem sumarycznie ich 
dokonania3. 

1972 (I edycja)4

Rozstrzygnięcie: 26 czerwca 1972 roku w Lublinie – 
w rocznicę śmierci patrona konkursu

Uczestnicy: 87 pisarzy (ponad 300 utworów)
Jury: doc. dr Alina Aleksandrowicz, dr Jacek Kajtoch 

(przew.), dr Roman Rosiak
Poezja: I nagroda – Stanisław Buczyński (Kotorów, pow. 

Hrubieszów), Hanka Nowobielska (Białka Tatrzańska, pow. 
Nowy Targ); II – Józef Małek (Boży Dar, pow. Bychawa); 
III – Maria Kozaczkowa (Dąbrowa Tarnowska)5. Wyróżnie-
nia – Emilia Michalska (Pruchna, pow. Cieszyn), Bronisław 
Pietrak (Gutanów, pow. Puławy).

Zob. komunikat: „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych” [skrót: „BISTL”] 1972, nr 3, s. 22.

1973 (II edycja)
Rozstrzygnięcie: 26 czerwca 1973 roku w Lublinie
Uczestnicy: 51 zestawów wierszy
Jury: Aleksander Fijałkowski (przedst. ZG STL), dr Tade-

usz Kłak (przew.), doc. dr Michał Łesiów, dr Roman Rosiak, 
mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Stanisław Gąsienica Byrcyn (Zakopa-
ne); II – Hanka Nowobielska (Białka Tatrzańska, pow. Nowy 
Targ); III – Walenty Jarecki (Staw, pow. Wieluń). Wyróżnienia 
I stopnia – Maria Kozaczkowa (Dąbrowa Tarnowska), Geno-
wefa Książek (Mała, pow. Ropczyce), Feliks Rak (Borowiec, 
pow. Włoszczowa). Wyróżnienia II stopnia – Stefania Kapła-
nowa (Sucha Beskidzka), Eugenia Kosowska (Jakubowice 
Konińskie k. Lublina), Alfreda Magdziak (Sitaniec k. Zamoś-
cia), Jan Nadolny (Wielbark, pow. Szczytno).

„BISTL” 1973, nr 5–6, s. 17. 

1974 (III edycja) 
Rozstrzygnięcie: 19 czerwca 1974 roku w Lublinie
Uczestnicy: 68 pisarzy (226 utworów)
Jury: doc. dr Alina Aleksandrowicz, Aleksander Fijałkow-

ski (przedst. ZG STL), dr Roman Rosiak, mgr Stanisław We-
remczuk, mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Adam Pach (Zakopane); II – Hanka 
Nowobielska (Białka Tatrzańska, pow. Nowy Targ); III – Sta-
nisław Buczyński (Kotorów, pow. Hrubieszów), Walenty Ja-
recki (Staw, pow. Wieluń). Nagroda specjalna – Kazimiera 
Wiśniewska (Hrubieszów). Wyróżnienia – Helena Kołodziej 
(Wielkolas, pow. Lubartów), Jan Kowalski (Iława), Maria 
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Kozaczkowa (Dąbrowa Tarnowska), Józef Małek (Boży Dar, 
pow. Bychawa), Feliks Rak (Borowiec, pow. Włoszczowa).

„BISTL” 1974, nr 7–8, s. 45.

1975 (IV edycja)6

Rozstrzygnięcie: 23 czerwca 1975 roku w Lublinie
Uczestnicy: 81 pisarzy (263 utworów)
Jury: Aleksander Fijałkowski (przedst. ZG STL), dr Bar-

bara Jedynak, dr Roman Rosiak, mgr Tadeusz Staich (przew.), 
mgr Stanisław Weremczuk, mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Jan Kowalski (Iława, woj. olszt.); II – 
Alfreda Magdziak (Sitaniec, woj. zam.); III – Henryk Biłka 
(Andrychów, woj. biel.). Wyróżnienia – Stanisław Buczyński 
(Kotorów, woj. zam.), Melania Burzyńska (Jaświły, woj. biał.), 
Wanda Czubernatowa (Raba Wyżna, woj. nowosąd.), Franci-
szek Hodorowicz (Bukowina Tatrzańska, woj. nowosąd.).

Proza: I nagroda – Stefan Sidoruk (Stawki, woj. chełm.). 
Wyróżnienie – Antoni Pieper (Jastarnia, woj. gdań.).

„BISTL” 1975, nr 9, s. 20.

1976 (V edycja)
Rozstrzygnięcie: czerwiec 1976 roku w Lublinie
Uczestnicy: 61 pisarzy (235 utworów)
Jury: doc. dr hab. Alina Aleksandrowicz, dr Roman Rosiak, 

mgr Tadeusz Staich, mgr Zofia Wójcikowska.
Poezja: I nagroda – Walenty Jarecki (Staw, woj. sier.); II – 

Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. zam.); III – Włady-
sław Kuchta (Mołodutyn, woj. chełm.). Wyróżnienia – Stefan 
Cebulski (Rożnowo, woj. pozn.), Władysław Koczot (Czarny-
stok, woj. zam.), Teofil Ruczyński (Lubawa, woj. olszt.).

Proza: I nagroda – Jan Główka (Nielisz, woj. zam.); II – nie 
przyznano7; III – Jan Kaczor (Piórków k. Opatowa, woj. tar-
nobrz.), Łukasz Rachoń (Kraśnik, woj. lubel.).

„BISTL” 1976, nr 11–12, s. 58.

1977 (VI edycja)
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 62 pisarzy (175 wierszy, 17 tekstów prozator-

skich, głównie gawęd)
Jury: mgr Jan Adamowski, Aleksander Fijałkowski 

(przedst. ZG STL), dr Roman Rosiak, mgr Stanisław Werem-
czuk

Poezja: I nagroda – Stanisław Buczyński (Kotorów, woj. 
zam.), Józef Małek (Boży Dar, woj. lubel.); II – Stefania Ka-
płanowa (Sucha Beskidzka, woj. biel.); III – Eugenia Kosow-
ska (Jakubowice Konińskie, woj. lubel.), Władysław Kuchta 
(Mołodutyn, woj. chełm.). Wyróżnienia – Helena Chłopek 
(Chrzanów, woj. katow.), Roman Jan Giec (Jankowice k. Ko-
szyc, woj. kiel.), Wawrzyniec Hubka (Złatna, woj. biel.), Stani-
sław Komoniewski (Krzywka, woj. elbl.), Maria Kozaczkowa 
(Dąbrowa Tarnowska, woj. tarnow.), Genowefa Książek (Mała 
k. Ropczyc, woj. rzesz.), Tadeusz Machnowski (Ostrołęka), 
Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. zam.).

Proza: Wyróżnienia – Helena Chłopek (jw.), Wawrzyniec 
Hubka (jw.).

„BISTL” 1977, nr 14, s. 22.

1978 (VII edycja)8

Rozstrzygnięcie: [brak danych]

Uczestnicy: [brak danych]
Jury: doc. dr hab. Alina Aleksandrowicz (przew.), [brak 

pełnego składu jury]
Poezja: I nagroda – Hanka Nowobielska (Białka Tatrzań-

ska, woj. nowosąd.); II – Maria Kozaczkowa (Dąbrowa Tar-
nowska, woj. tarnow.); III – Stanisław Buczyński (Kotorów, 
woj. zam.). Wyróżnienia – Henryk Biłka (Andrychów, woj. 
biel.), Wanda Czubernatowa (Raba Wyżna, woj. nowosąd.), 
Roman Jan Giec (Jankowice k. Koszyc, woj. kiel.), Genowefa 
Książek (Mała k. Ropczyc, woj. rzesz.), Tadeusz Machnowski 
(Ostrołęka), Petronela (Anna) Mąka (Łabowa, woj. nowosąd.), 
Julian Smuga (Brudzów, woj. kiel.). 

Proza: [brak informacji]
„BISTL” 1978, nr 15–16, s. 54–55.

1979 (VIII edycja)
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 75 pisarzy (257 utworów)
Jury: doc. dr hab. Alina Aleksandrowicz (przew.), [brak 

pełnego składu jury]
Poezja: I nagroda – Stanisław Buczyński (Kotorów, woj. 

zam.); II – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.); III – Józef 
Para Hejka (Poronin, woj. nowosąd.). Wyróżnienia – Stefania 
Kapłanowa (Sucha Beskidzka, woj. biel.), Józef Małek (Boży 
Dar, woj. lubel.), Petronela (Anna) Mąka (Łabowa, woj. nowo-
sąd.), Cecylia Zielińska (Włocławek).

Proza: I nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.); II – Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. pio trk.); 
III – Jan Kowalski ((Iława, woj. olszt.). Wyróżnienia – Józef 
Adamczyk (Prudnik, woj. opol.), Ryszard Bińczyk (Tomaszów 
Mazowiecki, woj. piotrk.), Jadwiga Wichracka (Elbląg). 

„BISTL” 1979, nr 17, s. 22.

1980 (IX edycja) 
Rozstrzygnięcie: 2 czerwca 1980 roku w Lublinie
Uczestnicy: 76 pisarzy (85 zestawów, 218 wierszy, 33 utwo-

ry prozatorskie)
Jury: prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz (przew.), mgr 

Anna Czyżewska, doc. dr Michał Łesiów, mgr Zofia Wójci-
kowska

Poezja: I nagroda – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.); 
II – Hanka Nowobielska (Białka Tatrzańska, woj. nowosąd.); 
III – Stanisław Buczyński (Kotorów, woj. zam.). Wyróżnie-
nia – Józef Adamczyk (Prudnik, woj. opol.), Ryszard Bińczyk 
(Tomaszów Mazowiecki, woj. piotrk.), Maria Kozaczkowa 
(Dąbrowa Tarnowska, woj. tarnow.).

Proza: I nagroda – Wanda Czubernatowa (Raba Wyżna, 
woj. nowosąd.); II – Jadwiga Wichracka (Elbląg); III – Jan Ko-
walski ((Iława, woj. olszt.). Wyróżnienia – Wawrzyniec Hubka 
(Złatna, woj. biel.), Katarzyna Kracik (Spytkowice, woj. no-
wosąd.), Bolesław Majcher (Barcząca, woj. siedl.), Kazimiera 
Sekułowa (Brzeszcze, woj. katow.).

„BISTL” 1979–1980, nr 18–19, s. 49.

1981 (X edycja)
Rozstrzygnięcie: 26 maja 1981 roku w Lublinie
Uczestnicy: 69 pisarzy (220 wierszy i 31 tekstów prozator-

skich w 73 zestawach)
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Jury: prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz (przew.), mgr 
Anna Czyżewska, doc. dr hab. Jacek Kolbuszewski, doc. dr 
hab. Wanda Pomianowska

Poezja: I nagroda – Maria Kozaczkowa (Dąbrowa Tarnow-
ska, woj. tarnow.); II – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.); 
III – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. gdań.), Jan Król, 
wcześniej Główka (Nielisz, woj. zam.), Febronia Wójcikowa 
(Brzeszcze, woj. katow.). Nagroda specjalna – Stanisław Bu-
czyński (Kotorów, woj. zam.). Wyróżnienia – Ryszard Biń-
czyk (Tomaszów Mazowiecki, woj. piotrk.), Melania Burzyń-
ska (Jaświły, woj. biał.), Sabina Derkaczewska (Kol. Wojniaki, 
woj. chełm.), Wawrzyniec Hubka (Złatna, woj. biel.), Cyryla 
Jedlińska (Nedeżów, woj. zam.), Maria Kotlarska (Garwolin, 
woj. siedl.), Bolesław Majcher (Barcząca, woj. siedl.), Włady-
sław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. zam.).

Proza: I nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.); II – Władysław Rutkowski (Grobla k. Bochni, woj. 
krak.; III – Józef Adamczyk (Prudnik, woj. opol.). Nagroda 
specjalna – Jadwiga Wichracka (Elbląg). Wyróżnienie – Jan 
Kukuczka (Istebna, woj. biel.).

„BISTL” 1982, nr 23–24, s. 27.

1982 (XI edycja) 
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 91 pisarzy (100 zestawów, 287 wierszy, 35 

tekstów prozatorskich)
Jury: prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz, mgr Anna Czy-

żewska, doc. dr hab. Jacek Kolbuszewski (przew.), doc. dr hab. 
Wanda Pomianowska, mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Józef Małek (Boży Dar, woj. lubel.); 
II – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.); III – Maria Mar-
chewkowa (Siemkowice, woj. sier.), Władysław Sitkowski 
(Zwierzyniec, woj. zam.). Wyróżnienia – Józef Ceynowa 
(Czersk, woj. bydg.), Stanisław Derendarz (Raciborowice, 
woj. piotrk.), Tadeusz Machnowski (Ostrołęka), Jan Nadol-
ny (Wielbark, woj. olszt.), Władysław Rutkowski (Grobla 
k. Bochni, woj. krak.), Stefan Sidoruk (Stawki, woj. chełm.), 
Tadeusz Sieraj (Bielawa, woj. wałbrz.), Alojzy Śmiech (Pie-
kielnik, woj. nowosąd.). Nagroda specjalna – Władysława 
Czarnecka (Sokolniki, woj. tarnobrz.).

Proza: I nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.). Wyróżnienia – Wanda Czubernatowa (Raba Wyżna, 
woj. nowosąd.), Jadwiga Wichracka (Elbląg).

„BISTL” 1983, nr 25, s. 18.

1983 (XII edycja) 
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 69 pisarzy (76 zestawów, 200 wierszy, 31 teks-

tów prozatorskich)
Jury: prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz, mgr Anna Czy-

żewska, doc. dr hab. Wanda Pomianowska, mgr Stanisław We-
remczuk, mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Władysław Rutkowski (Grobla, woj. 
krak.); II – Tadeusz Machnowski (Ostrołęka); III – Waw-
rzyniec Hubka (Złatna, woj. biel.), Stefan Sidoruk (Stawki, 
woj. chełm.). Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. 
pozn.), Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. piotrk.), 
Anna Radomska (Obrąb, woj. ostroł.), Kazimiera Sekułowa 
(Brzeszcze, woj. katow.).

Proza: I nagroda – Bolesław Majcher (Barcząca, woj. 
siedl.); II – Władysław Rutkowski (jw.); III – Zygmunt Bu-
kowski (Mierzeszyn, woj. gdań.). Wyróżnienie – Jadwiga Wi-
chracka (Elbląg).

„BISTL” 1983, nr 26, s. 27.

1984 (XIII edycja) 
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 67 pisarzy (73 zestawy, 203 wiersze, 28 teks-

tów prozatorskich)
Jury: dr Anna Brzozowska Krajka, mgr Anna Czyżewska, 

doc. dr hab. Wanda Pomianowska (przew.), mgr Stanisław We-
remczuk, mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Władysław Rutkowski (Grobla, woj. 
krak.); II – Stanisława Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tar-
nobrz.); III – Wawrzyniec Hubka (Złatna, woj. biel.), Helena 
Kołodziej (Wielkolas, woj. lubel.), Anna Radomska (Obrąb, 
woj. ostroł.). Wyróżnienia – Anna Mąka (Łabowa, woj. nowo-
sąd.), Stefan Sidoruk (Stawki, woj. chełm.).

Proza: II nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.). Wyróżnienia – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, 
woj. gdań.), Helena Chłopek (Chrzanów, woj. katow.), Anna 
Radomska (jw.), Jadwiga Wichracka (Elbląg), Janina Wójcik 
(Lublin).

„BISTL” 1984, nr 28, s. 14.

1985 (XIV edycja) 
Rozstrzygnięcie: 25 czerwca 1985 roku w Lublinie
Uczestnicy: 78 pisarzy (87 zestawów, 292 wiersze, 28 teks-

tów prozatorskich)
Jury: dr Jan Adamowski, dr Anna Brzozowska Krajka, mgr 

Anna Czyżewska, mgr Zofia Wójcikowska (przew.)
Poezja: II nagroda – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 

gdań.), Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. piotrk.), Bo-
lesław Majcher (Barcząca, woj. siedl.); III – Józef Chojnacki 
(Gułtowy, woj. pozn.), Władysław Rutkowski (Grobla, woj. 
krak.), Sabina Szymbor (Lublin). Wyróżnienia – Jan Bachleda
Żarski (Zakopane, woj. nowosąd.), Krystyna Poczek (Wólka 
Kątna k. Markuszowa, woj. lubel.), Stefan Sidoruk (Stawki, 
woj. chełm.).

Proza: I nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.). Wyróżnienie – Jadwiga Wichracka (Elbląg).

„BISTL” 1985, nr 30, s. III okł.

1986 (XV edycja) 
Rozstrzygnięcie: 26 czerwca 1986 roku w Lublinie 
Uczestnicy: 69 pisarzy (215 wierszy i 33 teksty prozator-

skie w 74 zestawach)
Jury: doc. dr hab. Wanda Pomianowska (przew.), [brak peł-

nego składu jury]
Poezja: I nagroda – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 

gdań.); II – Elżbieta Skorupska (Trzebiszewo, woj. gorzow.); 
III – Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. piotrk.), Anna 
Radomska (Obrąb, woj. ostroł.), Sabina Szymbor (Lublin). 
Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.), Wła-
dysław Koczot (Czarnystok, woj. zam.), Tadeusz Michalski 
(Przedbórz, woj. piotrk.), Krystyna Poczek (Wólka Kątna, 
woj. lubel.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. biel.), Stani-
sława Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tarnobrz.).
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Proza: II nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.). Wyróżnienia – Józef Para Hejka (Poronin, woj. nowo-
sąd.), Waleria Prochownik (jw.).

„Twórczość Ludowa” [skrót: „TL”] 1986, nr 1, s. 18.

1987 (XVI edycja)
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 71 autorów (199 wierszy i 26 tekstów prozator-

skich w 75 zestawach)
Jury: prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz (przew.), [brak 

pełnego składu jury]
Poezja: I nagroda – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 

gdań.); II – Wawrzyniec Hubka (Złatna, woj. biel.); III – Bo-
lesław Majcher (Barcząca, woj. siedl.), Tadeusz Michalski 
(Przedbórz, woj. piotrk.). Wyróżnienia – Władysław Sitkowski 
(Zwierzyniec, woj. zam.), Sabina Szymbor (Lublin).

Proza: II nagroda – Stefania Kapłanowa (Sucha Beskidzka, 
woj. biel.); III – Jan Kowalski ((Iława, woj. olszt.). Wyróżnie-
nie – Stanisława Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tarnobrz.).

„TL” 1987, nr 4, s. 44.

1988 (XVII edycja)
Rozstrzygnięcie: 26 czerwca 1988 roku w Lublinie
Uczestnicy: 81 pisarzy (226 wierszy i 20 tekstów prozator-

skich w 83 zestawach)
Jury: dr Jan Adamowski (przew.), mgr Anna Czyżewska, 

dr Donat Niewiadomski, mgr Zofia Wójcikowska
Poezja: I nagroda – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 

gdań.); II – Bolesław Majcher (Barcząca, woj. siedl.), Stanisła-
wa Plewińska (Deszczno, woj. gorzow.); III – Władysław Sit-
kowski (Zwierzyniec, woj. zam.), Sabina Szymbor (Lublin). 
Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.), Maria 
Gleń (Krasnystaw, woj. chełm.), Władysław Koczot (Czar-
nystok, woj. zam.), Mieczysław Kościński (Krasne Krzywe 
k. Łęcznej, woj. lubel.), Zofia Roj Mrozicka (Zakopane, woj. 
nowosąd.), Czesław Wender (Suliszów k. Sulisławic, woj. tar-
nobrz.), Kazimiera Wiśniewska (Hrubieszów, woj. zam.), Au-
gusta Zborowska (Strumień, woj. katow.).

Proza: I nagroda – Bolesław Piecha (Żywiec, woj. biel.); 
II – Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. piotrk.), Włady-
sław Rutkowski (Grobla, woj. krak.). Wyróżnienie – Waleria 
Prochownik (Żywiec, woj. biel.).

„TL” 1988, nr 4, s. 4.

1989 (XVIII edycja)
Rozstrzygnięcie: [brak danych]
Uczestnicy: 52 pisarzy [150 wierszy i 16 tekstów prozator-

skich w 55 zestawach]
Jury: dr Jan Adamowski, dr Anna Brzozowska Krajka, 

dr Donat Niewiadomski, doc. dr hab. Wanda Pomianowska, 
mgr Zofia Wójcikowska

Poezja: I nagroda – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. 
biel.); II – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.); III – Józef 
Ziętek (Jawor, woj. legn.). Wyróżnienia – Wawrzyniec Hubka 
(Złatna, woj. biel.), Jan Król (Nielisz, woj. zam.), Wanda Łom-
nickaDulak (Piwniczna, woj. nowosąd.), Krystyna Poczek 
(Wólka Kątna, woj. lubel.), Władysław Rutkowski (Grobla, 
woj. krak.), Sabina Szymbor (Lublin).

Proza: II nagroda – Bolesław Piecha (Żywiec, woj. biel.); 
III – Józef Pitoń (Zakopane, woj. nowosąd.). Wyróżnienia – 
Katarzyna Kracik (Spytkowice, woj. nowosąd.), Marianna 
Maćkowiak (Bukowiec Górny, woj. leszcz.).

„TL” 1989, nr 4, s. 4.

1990 (XIX edycja)
Rozstrzygnięcie: 12 maja 1990 roku w Lublinie
Uczestnicy: 56 pisarzy (171 wierszy i 10 tekstów prozator-

skich w 58 zestawach)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Anna Czyżewska, dr Donat 

Niewiadomski (przew.), mgr Zofia Wójcikowska
Poezja: II nagroda – Wanda Łomnicka Dulak (Piwniczna, 

woj. nowosąd.); III – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.), 
Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. zam.). Wyróżnie-
nia – Stefan Cebulski (Rożnowo, woj. pozn.), Stanisław De-
rendarz (Raciborowice, woj. piotrk.), Adam Doleżuchowicz 
(Zakopane, woj. nowosąd.), Józef Kosakowski (Wojakowa, 
woj. tarnow.), Mieczysław Kościński (Krasne Krzywe, woj. 
lubel.), Tadeusz Michalski (Przedbórz, woj. piotrk.).

Proza: II nagroda – Kazimierz Maurer (Babice, woj. sier.). 
Wyróżnienia – Władysława Głodowska (Radzięcin, woj. 
zam.), Czesław Maj (Motycz, woj. lubel.), Bolesław Piecha 
(Żywiec, woj. biel.).

„TL” 1990, nr 3, s. 1.

Skróty województw: biał. – białostockie, biel. – bielskie, 
bydg. – bydgoskie, chełm. – chełmskie, elbl. – elbląskie, 
gdań. – gdańskie, gorzow. – gorzowskie, katow. – katowi-
ckie, kiel. – kieleckie, krak. – krakowskie, legn. – legnickie, 
leszcz. – leszczyńskie, lubel. – lubelskie, nowosąd. – nowo-
sądeckie, olszt. – olsztyńskie, opol. – opolskie, ostroł. – os-
trołęckie, piotrk. – piotrkowskie, pozn. – poznańskie, rzesz. – 
rzeszowskie, siedl. – siedleckie, sier. – sieradzkie, tarnobrz. – 
tarnobrzeskie, tarnow. – tarnowskie, wałbrz. – wałbrzyskie, 
zam. – zamojskie.

Przypisy

1 D. Niewiadomski, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Po-
cka (1972–2017). Geneza – dzieje – współczesność, „Twórczość Lu-
dowa” 2017, nr 3–4, s. 5–12; tenże, Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Jana Pocka. Tematy – zjawiska artystyczne – tendencje (próba 
uogólnienia), „Twórczość Ludowa” 2018, nr 1–2, s. 1–4; tenże, Sło-
wo wstępne, [w:] Chodzę o świcie po srebrnych polach. Wydawnictwo 
pokonkursowe XLVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go im. Jana Pocka, Lublin 2019, s. 5–10 (Biblioteka „Dziedzictwo” 
STL, t. 76).

2 D. Niewiadomski, Wykaz laureatów: 1972–2005, [w:] Odejdę 
a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, Lublin 
2006, s. 247–256 (Biblioteka „Dziedzictwo” STL, t. 55).

3 D. Niewiadomski, Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego im. Jana Pocka (1972–2019), „Twórczość Ludowa” 2019, 
nr 3–4, s. 3–4.

4 Edycję rozpisano pn. Konkurs Poetycki im. Jana Pocka.
5 Brak powiatu oznacza, że wymieniona miejscowość jest mia-

stem powiatowym.
6 Z powodu rozszerzenia formuły konkursowej o prozę edycję 

ogłaszano odtąd pn. Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Zapisy loka-
lizacyjne uwzględniają wprowadzoną w 1975 roku reformę admini-
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stracyjną, znoszącą powiaty i wprowadzającą 49 województw. Przy 
miastach wojewódzkich nie podaję województwa.

7 Niewymienienie w dalszej części tekstu określonej kategorii na-
grody oznacza, że w danej edycji nie została ona przyznana.

8 Od 1978 roku edycja jest organizowana pod obecną nazwą Ogól-
nopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka.

Władysław Koczot, poeta z Czarnegostoku  
(pow. zamojski), fot. Archiwum STL

Krystyna Poczek, poetka z Wólki Kątnej  
(powiat puławski), fot. Archiwum rodzinne 

Elżbiety Wójtowicz

KATARZYNA ANNA  
PIOTROWSKA
Obleczeni ciszą

mamy swoje miejsca 
cichutkie i ciepłe
pachnie w nich śliwkami
bzem sosnowym drewnem
są tam pamiętniki
pocztówki i listy
ulubiony sweter 
fotografie bliskich
jest kot co śpi na starym fotelu
lub patrzy żółtymi oczami
i kołysanki co cichą nocą
splatają nam powieki 
dziecięcymi snami
jest księżyc co w szyby 
zagląda po kryjomu
lub z wiatrem się wkrada 
w rozrzucone włosy
i mała mysz co 
nie znając strachu
grasuje po kuchni 
w cieniu chłodnej nocy
tutaj Świat przystaje
gwiazdy się kołyszą
a ludzie śpią dalej
obleczeni ciszą

STEFAN CHOJNOWSKI  
Wiem, że dopłynę...   

Tam gdzie wody wezbranej rzeki życia
płynę na pniu starym z wartkim prądem
moje drzewo życia nie tonie
płynę...
trzymam się kurczowo mojego drzewa
jak dziecko ręki matki
a gdy czarna głębia nurtu przeraża mnie
gdy otwierają się przepastne
czeluście zatracenia
duch mój w ciele wylęknionym
zmierza ku Panu Stworzenia
widzę w oddali promienie Boskiej jasności
widzę udzielającą błogosławieństwa
niewidzialną rękę Najwyższego
wiem już że nie utonę
pokorny i cichy dopłynę
do oceanu pokoju ducha
stanę się kroplą w morzu 
niebiańskiej szczęśliwości
Przebacz mi grzechy – pobłogosław Boże!
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ROK JANA POCKA – 100- LECIE URODZIN

Edmund Zieliński

Ponad dwadzieścia lat temu...

...a to jakby wczoraj, wybitny scenograf Marian Kołodziej, 
zaprosił rzeźbiarzy ludowych do współtworzenia ołtarza, przy 
którym 5 czerwca 1999 roku sprawował mszę świętą nasz pa-
pież Jan Paweł II. Wiele na ten temat napisano, ukazały się 
albumy poświęcone tamtej wizycie, ten fakt jest dość dobrze 
udokumentowany. Moje archiwalia z tamtego okresu docze-
kały się publikacji. Własnym sumptem, moje zapiski w note-
sach, na taśmach filmowych i magnetofonowych, przelałem 
do książki zatytułowanej Ołtarz papieski dłutem stworzony. 
Wiele ciepłych słów na temat tej publikacji wypowiedziała, 
recenzując moją książkę, śp. Halina Słojewska – wierna towa-
rzyszka życia Mariana Kołodzieja. A było to 18 marca 2010 
roku w Klubie „Mestwim” przy ul. Straganiarskiej w Gdań-
sku. Cytuję Jej słowa: „To dzięki panu Edmundowi, który tak 
skrzętnie notował tamte wydarzenia, możemy dziś jeszcze raz 
prześledzić tamte spotkania związane z budową ołtarza papie-
skiego. Jest to jedyna publikacja zawierająca tak szczegółowy 
opis tamtych wydarzeń”.

Minęło dwadzieścia lat, wielu tworzących ten ołtarz pożeg-
nało już ten świat. Odszedł Marian Kołodziej ze swoja mał-
żonką Haliną Słojewską. Odeszli rzeźbiarze – Jerzy Walkusz, 
Zygmunt Bukowski, Józef Chełmowski, Piotr Janka, Jerzy 
Kamiński, Władysław Niemczyk, Stanisław Plata, Ryszard 
Prill, Czesław Birr, zapewne i inni. Oni odeszli, ale pozostały 
po nich dzieła rozproszone po licznych parafiach, kapliczkach 
przydrożnych i kaplicach. Najbardziej widomym znakiem 
tamtych dni jest sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Ma-
temblewie, gdzie zgromadzono liczne rzeźby z ołtarza papie-
skiego w Sopocie, o czym poniżej.

Mam przed sobą najnowszy numer „Twórczości Ludowej” 
i z przyjemnością stwierdzam, że jest co czytać. Mnie szcze-
gólnie zainteresował artykuł Wandy Szkulmowskiej, zatytuło-
wany Trzecie dziesięciolecie Bydgosko ‑Toruńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych (2009−2018). To szcze-
gółowe opracowanie trzydziestoletniej działalności tego Od-
działu zasługuje na najwyższe uznanie. Pani Wandziu – chylę 
czoła.

Mnie szczególnie zainteresował akapit dotyczący twórczo-
ści rzeźbiarskiej Zygmunta Kędzierskiego. To znakomity arty-
sta, społecznik, wielce zasłużony dla kultury i sztuki ludowej, 
nie tylko regionalnej. Bardzo go lubię i cenię. Jednak zakradł 
się tu mały błąd, myślę, że zaistniał w trakcie redagowania ar-
tykułu Pani Wandy. Cytuję: „jest to bardzo zdolny i pracowity 
artysta rzeźbiarz, którego prace znalazły się m.in. w Ołtarzu 
Papieskim w Gdańsku, wykonał też figury (naturalnej wielko-
ści) do szopek w Toruniu, Czersku, Silnie, Kęsowie i Tucholi. 
Jego dziełem jest Droga Krzyżowa w Gdańsku Matemble-

wie”1. No i masz babo placek. Jeśli na terenie Matemblewa 
w Gdańsku jest jeszcze inna Droga Krzyżowa, niż ta, znajdu-
jąca się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, to być może 
jest dziełem Zygmunta i temat należy zamknąć. 

Feretron na ołtarz papieski wykonany  
przez Zygmunta Kędzierskiego, fot. E. Zieliński

W piątek 23 lipca 1999 roku „Dziennik Bałtycki” zamieścił 
notatkę tej treści: „Matemblewska kalwaria. Jak dowiedzie-
liśmy się od księdza Wiesława Wiśniewskiego, matemblew-
skiego proboszcza, wstępnie uzgodniono już z Marianem 
Kołodziejem, autorem papieskiego ołtarza, lokalizację w Ma-
temblewie około dwudziestu rzeźb artystów ludowych, które 
stanowiły część sopockiego ołtarza. Przypomnijmy, że miały 
one zapoczątkować Kaszubski Park Ludowej Rzeźby Sakral-
nej. Z przyczyn technicznych okazało się to jednak niemoż-
liwe. Większość rzeźb rozmieszczona zostanie wokół polany, 
na której stanie Tron Łaski. Stanowić będą zaczątek kalwarii, 
której uwieńczeniem będzie właśnie centralna część sopockie-
go ołtarza. Pozostałe figury otoczą drugą polanę, na której mie-
ści się Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej. Prace 
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potrwają najpewniej do września. Z początkiem października 
podczas odpustu zapewne nastąpi poświęcenie nowego ołtarza 
polowego i początek kalwarii.”

Droga Krzyżowa w matemblewskim sanktuarium to pokło-
sie Ołtarza Papieskiego w Sopocie (nie w Gdańsku – jak pisze 
Pani Wanda Szkulmowska). Z Ołtarza papieskiego w Sopocie 
zostały przewiezione do Matemblewa poszczególne rzeźby 
różnych autorów, pasujące tematycznie do utworzenia Drogi 
Krzyżowej, jak również do wystroju otoczenia sanktuarium 
i umieszczenia niektórych w samej świątyni.

Ołtarz papieski. Św. Rodzina – figury wykonane  
przez Edmunda Zielińskiego, Rajmunda Zielińskiego 

i Stanisława Platę, fot. E. Zieliński

13 sierpnia 1999 roku w Sanktuarium Matki Bożej Brze-
miennej w Matemblewie odbyło się podsumowanie prac, 
jakie artyści ludowi włożyli w budowę ołtarza papieskiego 
w Sopocie. Spotkaniu przewodniczył ks. abp Tadeusz Goc-
łowski, który wszystkim biorącym udział w budowie ołtarza 
wręczył listy dziękczynne. Serdecznie podziękował również 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Pod koniec spotkania, 
śp. Marian Kołodziej zaproponował rzeźbiarzom dodatkowe 
prace przy powstającej Drodze Krzyżowej w matemblewskim 
sanktuarium. Pan Marian to dzieło zaprojektował, rozrysował 
dodatkowe elementy, które miały być wkomponowane w po-
szczególne stacje. W moim pamiętniku zapisałem – Marian 
Kołodziej zamierza przenieść 6 rzeźb z ołtarza papieskiego, 
a pozostałe 8 mają wykonać chętni rzeźbiarze „papiescy”. Jak 
pamiętam zgłosiło się do wykonania tych prac kilku rzeźbia-
rzy. Sam nie brałem w tym udziału.

Kolejny wypis z mojego pamiętnika: Środa 18 sierpnia 
1999. W ubiegłą sobotę zadzwoniła do mnie Pani Halina Sło-
jewska (żona pana Mariana Kołodzieja) i mówi – panie Ed-

mundzie, pan tak szybko odjechał ze spotkania w Matemble-
wie, a my dla pana mamy osobiste podziękowanie i w ogóle to 
jest pan nam nadal potrzebny. Czy moglibyśmy się spotkać we 
wtorek 17 sierpnia o godzinie 16 w Instytucie Kaszubskim przy 
Straganiarskiej? Oczywiście zgodziłem się i wczoraj spotkanie 
się odbyło. Była pani Halina Słojewska z mężem, prof. Józef 
Borzyszkowski i ja. Pan Marian Kołodziej zaproponował, bym 
z panem Borzyszkowskim zaapelowali do rzeźbiarzy o konty-
nuacje prac przy rozbudowie Skansenu Rzeźby Sakralnej Po-
morza w Matemblewie. Docelowo ma to potrwać kilka lat. Pan 
Kołodziej chce „zabudować” rzeźbą pobliskie łąki sąsiadują-
ce z sanktuarium. Oczywiście będziemy w tym kierunku działać 
[...] na koniec spotkania dał mi rysunek „łotra bijącego Pana 
Jezusa” z prośbą, by mój brat Rajmund to wyrzeźbił jako uzu-
pełnienie jego rzeźby Pana Jezusa upadającego pod krzyżem 
do Drogi Krzyżowej w Matemblewie.

Droga Krzyżowa w Matemblewie z rzeźb ołtarza papieskiego 
w Sopocie. Na zdjęciu Upadek pod krzyżem Rajmunda 

Zielińskiego, fot. E. Zieliński

Z Ołtarza Papieskiego w Sopocie do sanktuarium w Matem-
blewie zostały przeniesione dzieła, między innymi takich rzeź-
biarzy, jak – Jerzego Kamińskiego, Rajmunda Zielińskiego, 
Janki Gliszczyńskiej, Reginy Matuszewskiej, Stanisława Pla-
ty, Edmunda Zielińskiego, Kazimierza Kostki, Haliny Krajnik, 
Józefa Chełmowskiego.

W sobotę 15 czerwca 2019 roku, przy pięknej słonecznej 
pogodzie odwiedziłem z żoną sanktuarium w Matemblewie. 
I zaskoczenie, bowiem Droga Krzyżowa została zdemonto-
wana i przewieziona do konserwacji. To bardzo dobrze, bo 
niektóre rzeźby już się sypały. Dziś nie brak środków zabez-
pieczających drewno przed degradacją. Chwała gospodarzom 
terenu za to działanie. Jest nadzieja, że ta pamiątka związana 
z naszym Wielkim Ojcem Świętym Janem Pawłem II przetrwa 
jeszcze dziesiątki lat i mówić będzie o wyjątkowym wydarze-
niu z 5 czerwca 1999 roku.

Przypisy

1 W. Szkulmowska, Trzecie dziesięciolecie Bydgosko‑Toruń-
skiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych (2009–2018), 
„Twórczość Ludowa” 2018, nr 3–4, s. 63.
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