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Przed niespełna dziesięciu laty (we wrześniu 2011 roku) od-
było się w Pałacu Prezydenckim spotkanie poświęcone świe-
żo wówczas ratyfikowanej Konwencji UNESCO z 2003 roku 
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Wzięło w nim udział grono 88 osób z niemal wszystkich 
polskich regionów: przedstawicieli społeczności lokalnych, 
mniejszości etnicznych, twórców ludowych, naukowców oraz 
profesjonalistów z instytucji samorządowych oraz rządowych 
pragnących włączyć się w działania, których ratyfikowana 
Konwencja miała być początkiem.

Wskazano wówczas na ogromny potencjał zjawisk kulturo-
wych, inicjatyw i rzeszę specjalistów stanowiących w Polsce 
imponującą bazę do zainicjowania działań o szerokim rozma-
chu, które miały wzmocnić poczucie narodowej i środowisko-
wej tożsamości, a także wzmocnić proces przekazu wartości 
tradycyjnego dziedzictwa. Materiały z prowadzonych wtedy 
dyskusji zostały opublikowane przez kancelarię Prezydenta 
RP.1 W wypowiedziach osób uczestniczących w wielogodzin-
nym spotkaniu deklarowano wolę wspólnego zaangażowania 
w działania, których podjęcie w wymiarze krajowym wydawa-
ło się oczywiste. 

Ratyfikowanie Konwencji budziło wiele społecznych ocze-
kiwań i nadziei związanych z naturalnymi aspiracjami społe-
czeństwa w tej dziedzinie. Akt ratyfikacji Konwencji przez RP 
był dość spóźniony. Pod względem kolejności jego przyjęcia 
do stosowania Polska znalazła się na 136 miejscu w świecie. 
Po upływie dekady można stwierdzić, że nadzieje związane 
z podjęciem ogólnokrajowej promocji i wdrażania programów 
ochronnych zaledwie po części zostały spełnione. Próbami 
wpłynięcia na przyspieszenie działań w zakresie organizowa-
nia krajowego systemu ochrony tradycji były petycje i listy 
kierowane w międzyczasie do Ministerstwa Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego ze strony środowisk i osób żywotnie zainte-
resowanych tematem. 

System taki w efekcie do dzisiaj nie powstał, chociaż za 
jego nieśmiały zwiastun można uznać zainicjowanie Krajowej 
Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz zrea-
lizowanie kilku konferencji tematycznych. Nie towarzyszyła 
temu szersza promocyjna kampania społeczna, która uświada-
miałaby wartość tej części dziedzictwa. W przeciwieństwie do 
promocji ochrony zabytków materialnych, niematerialne dzie-
dzictwo nadal stanowi w powszechnej opinii dość enigmatycz-
ny termin. Samorządy wojewódzkie tylko w niewielkiej części 
wykazały zaangażowanie, by należycie uwzględniać i reali-
zować zalecenia Konwencji w redagowanych co cztery lata 
Programach Opieki nad Zabytkami. Rzadko można w nich 
znaleźć postulaty konkretnych zobowiązań.

Wyraźnie dostrzegalny stał się tu podział na „stare” regiony 
i te, przyłączone do Polski po 1945 roku. Podczas, gdy warto-
ści kultury tradycyjnej okazały się poniekąd „oczywiste” na 
terenach regionów wschodnich, południowych i centralnych, 
to, przykładowo – ziemie zachodnie nadal wymagają zmian 
w sposobach myślenia o istniejących tam tradycjach, a przede 
wszystkim ich identyfikowaniu. Nie dostrzegają ich politycy, 
negują istnienie miejscowe mass media, co daje asumpt do za-
niechań. Ratyfikowanie wspomnianej Konwencji nie zmieni-
ło w zachodnich regionach obiegowo utrwalonego oglądu na 
temat tradycji. Najbardziej rażącym przykładem stosunku do 
tematu jest powielanie opinii, że tam nic nie ma, bo to tylko 
ludnościowa mieszanka. Powtarzają to politycy i dziennikarze, 
lansując i wspierając wzorce trywialnej „biesiady” czy zespo-
łów pieśni i tańca, których model dość skutecznie przyswoiły 
społecznej wyobraźni czasy PRL. Obecnie jest on już nieod-
łącznie kojarzony z rodzimą tradycją.

Henryk Dumin

Między kanonem a pastiszem. O tradycji 

w strategiach ochrony kultury

O ZACHOWANIE ŹRÓDEŁ AUTENTYCZNEJ  
KULTURY LUDOWEJ

Od dłuższego czasu otrzymujemy od wielu osób, stowarzyszeń, instytucji wiadomości o przeróżnych inicjatywach z prośbą o pa-
tronat, udostępnienie w mediach informacji czy pomoc merytoryczną. Sytuacja ta szczególnie nasiliła się w ostatnim czasie, 
zapewne za sprawą coraz to nowych dotacji na rzecz dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania tradycji. Niestety, z przykrością 
musimy stwierdzić, że większość z tych działań ma niewiele wspólnego z autentyczną kulturą ludową. Często są to działania zwią-
zane już z kulturą masową i ludyczną. Do tego należy jeszcze wskazać unifikację wzornictwa, zapożyczanie i mieszanie stylów 
regionalnych. Zaniepokojeni tą sytuacją wspólnie z redakcją portalu KulturaLudowa.pl chcemy otworzyć dyskusję o zachowaniu 
autentycznych źródeł kultury ludowej. Od najnowszego numeru „Twórczości Ludowej” publikować będziemy teksty i rozważania 
na ten temat. Zapraszamy do debaty!

Redakcja
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Przybyła na zachodnie obszary rzesza 5,5 miliona powo-
jennych osiedleńców przeniosła cenne wartości narodowej 
kultury. Obecnie zamieszkujące tam społeczności są depozy-
tariuszami m.in. kultury Kresów Wschodnich, polskich grup 
reemigranckich z Bośni, Bukowiny i Francji, a także grup 
przesiedleńczych wywodzących się z regionów pozostających 
w obecnych granicach RP. Specjalistyczne badania prowadzo-
ne w ostatnich dekadach potwierdzają unikatowe wartości tra-
dycyjnej kultury dotrwałe do współczesności na bazie ustnego 
przekazu. Nie są to pojedyncze przypadki, ale imponujące ze-
społy zjawisk tradycyjnego folkloru pieczołowicie przecho-
wywane przez całe społeczności. Można tu wskazać chociażby 
na przykłady kulturowych wspólnot Polaków z Bośni (Dolny 
Śląsk), czy przebogatą kulturę górali czadeckich rozproszo-
nych podczas akcji osiedleńczych na obszarze kilku regionów 
(Dolny Śląsk, Lubuskie, Wielkopolska). Po prawie dziesięciu 
latach od aktu ratyfikowania Konwencji przez RP nie zaistnia-
ły dotąd kompleksowe działania związane ze wspomaganiem 
„przeniesionej” kultury. Za wczesnych czasów PRL planowa-
no, aby ocalone w trakcie migracji wątki kultur regionalnych 
„roztopiły” się w bezmiarze społecznej różnorodności. Po mi-
jających obecnie 75 latach od przybycia migrantów na nowe 
ziemie, tak się jednak nie stało i nawet obecnie pozostaje wiele 
do utrwalenia i promowania. 

Zespół Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej 
(Dolny Śląsk) na scenie festiwalu tradycji w Kimpolungu 

Mołdawskim, Rumunia, 2013 r., fot. H. Dumin

Strategie i kierunki

Środki pozostające w gestii ministerialnej w programie 
„kultura ludowa i tradycyjna” są w dużej części przeznaczane 
na dofinansowanie inicjatyw często, wedle zapisów regulami-
nu, tylko „inspirowanych” tradycyjnym dziedzictwem.2 Au-
tentyczni nosiciele tradycji i środowiska zawodowo przygoto-
wane do pełnienia funkcji ochronnych, częstokroć z bogatym 
zapasem doświadczeń, zestawiani są w konkursowych zmaga-
niach o finanse z obcymi im środowiskami amatorów gatunku, 
czy doraźnych pasjonatów. Należą tutaj także para rewiowe 
zespoły pieśni i tańca, których aktywność nie wzmacnia prze-
kazu tradycji w środowiskach lokalnych i nie bywa spoiwem 
narodowej ani żadnej lokalnej tożsamości, a także formacje 
„folkowe”. Wspomniane rodzaje amatorskiej twórczości arty-
stycznej powinny być raczej traktowane oddzielnie, znajdując 
swe miejsce w programach wspierających ogólnie pojmowaną 

„amatorską twórczość artystyczną”. Można przyjąć, że – zgod-
nie z zasadami logiki – taka „hybrydowa konstrukcja” nie sta-
nowi wspólnej płaszczyzny porównawczej z tematem ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którego dotyczą 
zalecenia wspomnianej Konwencji UNESCO. 

Uzyskanie statusu wpisu na Listę Krajowego Dziedzictwa 
Niematerialnego Dziedzictwa nie powoduje zwolnienia środo-
wisk nosicieli tradycji uznanych za szczególnie wartościowe 
z uczestnictwa w konkursach projektów. 

W programie Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska” 
wymiana garderoby w zespołach pieśni i tańca oraz wspieranie 
mistrzów akordeonu stanowią wyraźny priorytet programowy. 
W założeniach tego programu wskazano, że jest on poświęco-
ny zadaniom wzmacniającym tożsamość kulturową, edukują-
cym w tematyce regionalnej oraz popularyzującym materialne 
i niematerialne dziedzictwo kulturowe. W regionalnych kon-
kursach ofert kulturalnych „biesiadę”, stylizacje i wszelkie de-
formacje kanonu tradycji uznaje się za zabawne i interesujące 
kierunki. Powszechnie jednak wiadomo, że nie gwarantują one 
zwykle wartościowych efektów. O tym można było się dogłęb-
nie przekonać na przestrzeni minionych dekad. W większości 
polskich regionów trwają natomiast nadal zjawiska zasługują-
ce na opiekę, ochronę i promocję. W przypadku braku takiej 
świadomości, uwaga bywa skupiana na wspieraniu zjawisk 
dość szeroko pojmowanej amatorskiej twórczości artystycznej. 

Ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Pol-
sce powinien być dedykowany specjalny program operacyjny 
sformułowany przy udziale specjalistów, którego głównym ce-
lem pozostawać powinna ochrona żywych zjawisk niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego w kręgu społeczności lokalnych. 
O takich zamiarach rozmawiano kuluarowo w zaciszu gabine-
tów Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2011 roku. Do dziś 
nie wprowadzono w życie tych zamiarów a zjawiska o dużym 
znaczeniu dla narodowej tożsamości i kultury nadal nie posia-
dają jakichś szczególnych preferencji przy udzielaniu dotacji ze 
strony mecenatu Państwa i samorządów regionalnych.

Festiwal kazimierski

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych nie-
wątpliwie jest instytucją o cechach, które od lat kwalifikują go 
do uznania za instytucję narodową. Liczący ponad pół wieku, 
pozostaje ze swoją wyjątkową w skali kraju formułą adreso-
waną do społeczności kultywujących rodzime tradycje w dzie-
dzinie śpiewu i muzyki instrumentalnej. Formuła zdarzenia 
opracowana przy współpracy wybitnych znawców folkloru 
stymuluje międzypokoleniowy przekaz tradycji i umożliwia 
wyłonienie wybitnych wykonawców w corocznych konkur-
sach. Prestiż środowiskowy towarzyszący laureatom znacząco 
wspomaga autorytet lokalnych twórców odwołujących się do 
kanonu tradycji. Począwszy od badań prowadzonych od lat 
pięćdziesiątych, aż do dziś nadal odkrywa się w Polsce skarby 
wielowiekowego przekazu. Od 1967 roku dawne pieśni i mu-
zykę można usłyszeć w wykonaniu mieszkańców polskich 
wsi podczas kolejnych edycji kazimierskich festiwali. Biorą 
w nich udział ludzie młodzi, aż do staruszków z werwą wyko-
nujących repertuar muzyczny z przekazu przodków.

Posiada on ustaloną renomę wśród twórców z większości 
polskich regionów. W ostatnich latach bywała ona zagrożona 



3

przez nieprzemyślane do końca modyfikacje regulaminowe, 
które zaowocowały niedawnym, kilkuletnim wprowadzeniem 
nowej kategorii wykonawczej dla osób pragnących „rekon-
struować” treści folkloru, tworzących pastisze gatunku i eks-
perymentujących ze świeżo poznanymi brzmieniami tradycyj-
nej muzyki. Mimo istnienia specjalnie przeznaczonych dla ta-
kich wykonawców innych scen, epizod ten zakłócił na pewien 
czas odbiór idei festiwalu kazimierskiego wśród społeczności 
regionalnych. Doświadczenie tej kryzysowej sytuacji zwróciło 
uwagę organizatorów i obserwatorów na konieczność ochrony 
formuły festiwalu. Dopiero w 2019 roku uznano go za przejaw 
„dobrej praktyki” i umieszczono na Krajowej Liście Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego. Idea ta dojrzewała ponad 
osiem długich lat...

Scena festiwalowa to nadal ważne forum prezentacji najcen-
niejszych form folkloru zachowanych w żywej pamięci spo-
łecznej oraz okazja do regularnej wymiany profesjonalnych 
doświadczeń na temat metod chronienia i promowania tych 
zjawisk przez przygotowanych do tego zawodowo specjali-
stów. Jest to obecnie, dzięki ustalonej przez dekady formule, 
najważniejszy program ochrony tradycji kultury tradycyjnej 
w Polsce. Jednym z ważniejszych aspektów jego funkcjono-
wania pozostaje uświadomienie znaczenia kanonu tradycji.

Kapela Władysława Pogody z Kolbuszowej,  
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Kazimierzu Dolnym, 2006 r., fot. H. Dumin

Ochrona kanonu

„Klasyczny” okres ludowej kultury nie trwał długo. To zale-
dwie kilka dziesięcioleci dziewiętnastego stulecia, aż do około 
połowy następnego wieku. Wtedy właśnie, pomimo dewastu-
jącego wpływu obu światowych wojen, utrwaleniu uległa taka 
postać rodzimej tradycji, do której można odwoływać się jako 
przekazu znanego z bezpośrednich relacji poznanych przez 
żyjące jeszcze pokolenia. Wspomnianego kanonu nie można 
w tym kontekście traktować oczywiście jako narzędzia jakiej-
kolwiek opresji, lecz jako punkt odniesienia. 

Obecna sytuacja wymaga szczególnej uwagi i mobilizacji 
wobec upływającego czasu uszczuplającego zasoby pamięci 
pozostające w dyspozycji współczesnych. Jest ona tym bar-
dziej piląca, że 2020 rok stanowił czas swoistego „zawiesze-
nia” wszelkiej aktywności na polu utrwalania tradycji i wzmac-

niania społecznych więzi, spowodowany pandemicznymi 
ograniczeniami. Jak niegdyś napominała wieloletnia członkini 
kazimierskiego jury Ewa Bączyńska – nawet krótkie przerwy 
w kultywowaniu tradycji przynoszą niepowetowane straty. 
Każda miniona „współczesność”, stająca się niepostrzeżenie 
przeszłością, miała swoje utrudnienia warunkujące poziom 
transmisji wartości budujących naszą tożsamość jako wspólno-
ty. Jest ona najważniejszym jej spoiwem, o czym mogli prze-
konać się chociażby powojenni osiedleńcy na nowych polskich 
zachodnich ziemiach. 

W 1940 roku podczas posiedzeń Niemieckiej Akademii 
Prawa wyrażono przypuszczenie, że naród polski nie zostanie 
pozbawiony tożsamości ze względu na zbyt bogate tradycje. 
Jako cel nazistowskiej strategii wymieniono wtedy potrzebę 
unicestwienia dorobku kulturowego podbijanej nacji. Polakom 
w skrajnie opresyjnych rzeczywistościach niejednokrotnie 
zdarzało się ocalić swą tożsamość, czego przyczyną było nie-
wątpliwie przywiązanie do wielowiekowego przekazu i trwa-
niu przy narodowych symbolach. 

Kolejne pokolenia uczestniczące w procesie transmitowa-
nia tradycji mają do dyspozycji bagaż oferowany im przez po-
przedników. Do podjęcia i kontynuacji przejmowane są tylko 
te elementy, które wykazują aktualność i zawierają dla następ-
ców uniwersalne przesłania. Korzenie tego depozytu tkwią 
głęboko w zakamarkach ludzkiej jaźni, co sprawia, że dobrze 
jest chroniony, lecz warunkiem trwania jest zachowanie cech 
jego społecznej użyteczności.

Powodowanie kolejnej zwłoki w identyfikowaniu zja-
wisk i uruchamianiu odpowiednio adresowanych programów 
ochronnych może doprowadzić do bezpowrotnej utraty cen-
nych wartości. Podczas toczonej pod koniec „pandemicznego” 
2020 roku rozmowy, konferansjer kazimierski Józef Broda 
stwierdził, że z tradycją jest jak ze ścieżkami, które nieużywane 
zarastają niepowrotnie. Tradycje bywają stare, często skrom-
ne w pełnym feerii dzisiejszym świecie i przez to jakże bez-
bronne. Nie ulega wątpliwości, że wymagają wsparcia – tego 
środowiskowego, ale również przemyślanej strategii ze strony 
mecenatu Państwa.

Znany dziennikarz Robert Makłowicz w niedawno udzielo-
nym wywiadzie skonkludował: Norwegowie mają swoją mu-
zykę ludową, Węgrzy mają, a w Polsce jest Zenek Martyniuk. 
Jak ktoś u nas gra ludową muzę, to najczęściej ludzie z miast. 
Janusz Prusinowski, Kapela ze Wsi Warszawa, Tęgie Chłopy, 
Dziczka. To wszystko miastowi.3

Powstałe w ostatnich latach zaniechania i niewytłumaczalne 
opóźnienia budzą uzasadnione zdziwienie i pytania, na które 
trudno znaleźć proste odpowiedzi.

Przypisy

1 file:///C:/Users/User/Downloads/nr_11_fdp_identyfikacja_
dziedzictwa_niematerialnego%20(2).pdf, (dostęp: 15.01. 2021).

2 Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuści-
zną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i prze-
mianami) poszczególnych elementów oraz współczesnych konteks-
tów ich występowania (zapis programowy strony MKDNiS; Progra-
my Ministra, 2020 r.).

3 Wieloryb zamiast karpia. Z Robertem Makłowiczem rozmawia 
Grzegorz Wysocki, „Wyborcza. Magazyn od Święta”, 24 XII 2020, s. 42.
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Łukasz Ciemiński

Wizerunek Matki Boskiej Skępskiej  

we współczesnej sztuce nieprofesjonalnej

Jak człowiek jest wierzący, to każda figura, to jest piękność 
nad pięknościami! Po prostu człowiek, no, no nie wiem, za-
chwycony jest tą osobą. Przez to, to jest święte miejsce, bo 
tu się Matka Boska w Skępym okazała dlatego każdy chce ją 
mieć...1

Powyższe słowa informatorki jasno dowodzą, że wizerunek 
Matki Boskiej Skępskiej posiada ogromną siłę oddziaływa-
nia. Świętość miejsca zapośredniczona jest w kulcie figury, 
w objawieniu, którego jest materialnym śladem i dowodem 
prawdziwości wydarzeń, które relacjonowane są w opowieś-
ciach o początku. Każdy z pielgrzymów pragnął zaczerpnąć 
ze świętości tego miejsca i przenieść ją w zmaterializowanej 
formie do miejsca zamieszkania. Pamiątki pielgrzymkowe, 
odpustowe, drobna galanteria dewocyjna i rozmaite artefakty 
stanowiły przede wszystkim materialny nośnik świętości, któ-
rej doświadczano w skępskim sanktuarium. Spośród rozlicz-
nych pamiątek związanych z sanktuarium w Skępem2 ogromną 
liczbę stanowią zdeponowane w kolekcjach muzealnych i pry-
watnych drewniane figury Matki Boskiej Skępskiej. Wizerunki 
Matki Boskiej Skępskiej, zarówno te o bezspornie ludowym 
rodowodzie, jak i te powstałe w środowiskach cechowych 
spotkać można było na terenie całych Kujaw, ziemi dobrzyń-
skiej i chełmińskiej, na Mazowszu, w Wielkim Księstwie Ło-
wickim (u łowickich bernardynów ukrywano w 1629 roku 
skępski wizerunek podczas najazdu szwedzkiego), a także na 
Kurpiach3. Rola skępskich osóbek wzrosła po upadku powsta-
nia styczniowego i kasacie klasztoru bernardyńskiego w Skę-
pem. Ustały przejawy pobożności publicznej i zorganizowa-
nej, a utrudnione pielgrzymowanie do Skępego sprawiło, że 
wierni w swoich domach pragnęli posiadać kopię cudownego 
wizerunku bliskiego ich sercom4. Z czasem figurka Matki Bo-
skiej Skępskiej stała się integralnym składnikiem urządzenia 
świętego kąta w chłopskich izbach na opisywanych terenach. 
Wiele z zachowanych przedstawień Matki Boskiej Skępskiej 
ludowego pochodzenia zdradza próby samodzielnego podję-
cia tematów przez mieszkańców wsi. Nieporadne warsztatowo 
wizerunki o schematycznym opracowaniu i syntetycznej for-
mie poruszają często prostotą wypowiedzi i ekspresją wyrazu, 
będąc świadectwem żarliwej wiary i szczerej miłości do Ma-
donny ze Skępego. Nie brakuje również rzeźb wywodzących 
się z wyspecjalizowanych w tym temacie pracowni zaopatrują-
cych wiernych w rzeźbione wyobrażenia Matki Boskiej Skęp-
skiej. Starannie opracowane, polichromowane z dużą intuicją 
kolorystyczną umieszczane były w kaplicach, na feretronach 

i u bogatszych gospodarzy. Wszystkie jednak wyobrażenia 
miały jedno podstawowe zadanie, jakim było uobecnianie po-
staci Skępskiej Madonny oswajającej i uświęcającej zamiesz-
kałą przestrzeń. Zniszczone figury wkładano czasami zmarłym 
do trumien lub umieszczano je na grobach, co jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku było zjawiskiem często spotyka-
nym. 

Schemat wyobrażeniowy Matki Boskiej Skępskiej, z któ-
rego czerpała rzeźba ludowa ukonstytuował się w 1755 roku 
i związany był z uroczystą koronacją cudownej figury. Ozdo-
biono ją wówczas złoconą koroną złożoną z zamkniętych od 
góry krzyżem pałąków, koronacyjnym trybowanym płaszczem 
tworzącym zarys stożka oraz sierpem księżyca z maską lunar-
ną umiejscowionym u stóp Maryi. Tak ozdobiony wizerunek 
odpowiadał ludowej estetyce ciążącej w stronę harmonii i sy-
metrii oraz czynił z gotyckiej rzeźby łatwe do zidentyfikowania 
i niezwykle charakterystyczne przedstawienie. Osłonięte baro-
kowym płaszczem partie szat ułatwiały tworzenie i rzeźbiar-
skie opracowanie wizerunku, które skutkowało uproszczeniem 
formy i monumentalizacją przedstawienia. Silna geometry-
zacja wizerunku sprzyjała podejmowaniu realizacji rzeźbiar-
skich nawet przez wiejskich stolarzy lub osoby posiadające 
umiejętność posługiwania się najprostszymi narzędziami do 
obróbki drewna. W zdecydowanej większości anonimowe pra-
ce bywają katalogowane i systematyzowane według dających 
się wyróżnić na podstawie cech formalnych i zróżnicowania 
ornamentyki płaszcza grup rzeźbiarskich działających na te-
renie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Zróżnicowana jest także 
kolorystyka przedstawień, od złoconych i srebrzonych rzeźb 
przeznaczanych najczęściej dla kościelnych fundacji po błę-
kity i szafiry z kontrastowo zaakcentowaną wicią roślinną 
umieszczoną na płaszczu Madonny5.

Do zupełnie wyjątkowych przedstawień Matki Boskiej 
Skępskiej należą figury powstające aż do drugiej połowy XX 
wieku w pracowni Miłkowskich na ziemi dobrzyńskiej. Nestor 
rodu, Jakub Miłkowski stał się protoplastą tradycji rzeźbiar-
skich, a wyrzeźbione przez niego figury cieszyły się nie tyl-
ko sławą precyzyjnie i na wysokim poziomie opracowanych 
przedstawień, ale i figur najbliższych skępskiemu oryginało-
wi. Wedle przekazu ustnego Jakub Miłkowski miał niepostrze-
żenie wdrapać się na główny ołtarz skępskiego sanktuarium 
i dokładnie, z bliska przyjrzeć się cudownej statui. Zgodnie 
z zachowanym w rodzinie Miłkowskich przekazem cudowna 
figura wydała się być Jakubowi jakby żywa, jakby zupełnie 

SZKICE I OPRACOWANIA
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odmaterializowana i niewykonana z drewna6. Pobrzmiewają 
tu echa wiary w acheiropoietyczne („nie ręką ludzką stwo-
rzone”) pochodzenie wizerunku, co dobitnie poświadcza siłę 
zakorzenionego w wierze i tradycji toposu o początkach skęp-
skiej figury. Rzeźby pochodzące z pracowni Miłkowskich były 
kosztownym, ale pożądanym obiektem kultu, na który pozwa-
lały sobie tylko bogatsze parafie, umieszczając je w feretro-
nach noszonych podczas procesji i pielgrzymek do skępskiego 
sanktuarium. Mniejsze figurki nabywali bogaci gospodarze. 
Figury wykonywane przez ród Miłkowskich dla pozostałych 
rzeźbiarzy bywały niedościgłym wzorem prezentowania skęp-
skiej Madonny. Nieukończona rzeźba Matki Boskiej Skępskiej 
datowana na połowę XX wieku, a pochodząca z pracowni 
omawianego rodu znajduje się w zbiorach Muzeum Etnogra-
ficznego w Toruniu7 i dobitnie pokazuje zmianę optyki od-
biorców skępskich wizerunków. Snycerskie prace zastąpione 
zostały przez tańsze chałupnicze realizacje produkowane se-
ryjnie z gipsu. Kolorowe i niedbale wykonane figurki zaczęły 
zastępować wykradane czy poddane niszczącym siłom natury 
dawne wizerunki Matki Boskiej Skępskiej z przydrożnych ka-
pliczek kujawskich i dobrzyńskich. Ich opiekunowie przestali 
zwracać uwagę na związki przedstawienia z tradycją tych ziem 
i zaludniono kapliczki wizerunkami Niepokalanej, Różańco-
wej z Lourdes czy w nowszych czasach Fatimskiej Madonny. 
Rozbudzana stopniowo świadomość tożsamości kulturowej 
i regionalnej budzi oddolne inicjatywy przywracania pozosta-
łym w kapliczkach Skępskim ich pierwotnego blasku.

Dla zrozumienia specyfiki współczesnej plastyki nieprofe-
sjonalnej odwołującej się do wzorców dawnej rzeźby ludowej 
istotnym jest wprowadzenie określonego porządku terminolo-
gicznego oraz periodyzacja dziejów sztuki ludowej. Zadanie 
to okazuje się niezwykle trudnym, jeśli chodzi o ocenę współ-
czesnych zjawisk artystycznych8. W odniesieniu do dawnej 
sztuki ludowej sytuacja wydaje się być klarowna. Tworzyli ją 
ludzie wywodzący się ze środowisk wiejskich, będący żywymi 
nośnikami tradycji, zaspokajając w ten sposób zapotrzebowa-
nie własnego środowiska9. Podejmowana tematyka, estetyka 
prac i forma zakorzeniona była w żywej tradycji i przekazy-
wana na drodze bezpośredniej transmisji kulturowej. Zaburze-
nia w tym schemacie kultury zaczęły pojawiać się już przed 
II wojną światową, która dla dziejów sztuki ludowej stanowi 
istotną cezurę. Sztuka sprzed 1939 roku uważana jest przez 
Aleksandra Jackowskiego za „dawną sztukę chłopską”. 

Sztuka uprawiana do 2000 roku nosi jego zdaniem miano 
„współczesnej sztuki ludowej”, by po roku 2000 stać się „sztu-
ką w stylu ludowym”10. Wynikające z tej periodyzacji nieści-
słości stwarzają znaczące problemy w przypadku artystów star-
szego pokolenia, których twórczość po 2000 roku nie przestała 
nosić znamion współczesnej sztuki ludowej. Wspomnieć także 
należy o problemie „plastyki pseudoludowej”, którą w dobie 
rynkowej koniunktury na sztukę ludową tworzyć zaczęli lu-
dzie niezwiązani w żaden sposób ze środowiskiem wiejskim, 
a uprawiający ją jedynie z pobudek merkantylnych. Na prze-
ciwległym biegunie problematyki zjawiska leży natomiast 
„plastyka neoludowa”, która kształtowana w oparciu o styl lu-
dowy i posiadając często znaczące wartości estetyczne tworzo-
na jest przez osoby wykształcone, spoza środowisk wiejskich, 
a zatem niemogące być żywymi nosicielami i przekazicielami 
tradycji.11 W oparciu o tę terminologię i periodyzację okresów 

sztuki ludowej w Polsce mówić można o współczesnych ar-
tystach ludowych, spełniających (znowu dyskusyjne) wymogi 
formalne oraz o twórcach nieprofesjonalnych, którzy podej-
mują w swojej twórczości motywy ludowe, transponując je 
w formy neo czy pseudoludowe. Weryfikacja bazy i dorobku 
twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych 
z siedzibą główną w Lublinie, wykazuje znaczące nieścisłości 
i niejasności w określaniu rzeczywistej „ludowości” artystów. 

Pomimo złożonej i skomplikowanej sytuacji związanej 
z jednoznacznym rozstrzygnięciem o autentyzmie twórców 
podejmujących tematy właściwe sztuce ludowej, niezaprze-
czalnym wydaje się fakt obecności wizerunków Matki Boskiej 
Skępskiej we współczesnej plastyce nieprofesjonalnej. W wie-
lu wypadkach rzeźbione przedstawienia kontynuują dawne 
tradycje rzeźby ludowej podejmującej temat skępskiego wi-
zerunku. Zakorzenione są w osobistej pobożności i refleksji, 
tradycjach pielgrzymowania do Skępego poszczególnych 
twórców oraz ich rodzin. Rzeźbione figury są często wynikiem 
bezpośredniej obserwacji pamiątek rodzinnych posiadanych 
w domach oraz oglądu zabytków zgromadzonych w kolek-
cjach muzealnych. 

Współczesna rzeźba podejmująca temat wizerunku Matki 
Boskiej Skępskiej z jednej strony w sposób autentyczny stano-
wi kontynuację dawnych wzorów, z drugiej zaś podejmuje te-
mat jawiący się twórcom jako popularny, a przez to znajdujący 
wielu nabywców z racji swojej ikonicznej wręcz „ludowości”. 
Dobitnie świadczy o tym fakt podejmowania tematu przez 
twórców etnograficznie i regionalnie niezwiązanych z trady-
cją pielgrzymowania do skępskiego sanktuarium i brakiem 
tradycji kultu Matki Boskiej Skępskiej na zamieszkiwanych 
przez nich terenach. Znaczącym elementem prowadzonego 
przez autora projektu badawczego mającego ukazać fenomen 
kultu Matki Boskiej Skępskiej oraz antropologii jej cudow-
nego wizerunku była próba dotarcia do tych twórców, którzy 
podejmują temat w sposób autentyczny i stanowiący konty-
nuację tradycji artystycznych i religijnych. Przeprowadzone 
z rzeźbiarzami rozmowy, a także pozyskanie materiału em-
pirycznego do badań w postaci tworzonych przez nich wize-
runków skępskiej Madonny przyczynić się miało do ukazania 
w sposób możliwie najpełniejszy badanego zjawiska. Mimo 
pewnego rodzaju subiektywizacji oraz nieoczekiwanych trud-
ności badawczych12 zebrany materiał pozwolił na szeroki opis 
skępskiego fenomenu.

Edmund Nowakowski

Urodzony 22 lipca 1933 roku w Brzeszczkach Dużych w po-
wiecie rypińskim twórca z wizerunkiem Matki Boskiej Skęp-
skiej związany był od dziecka, pielgrzymując do skępskiego 
sanktuarium, jak i od samych początków swojej artystycznej 
drogi13. W napisanym przez siebie życiorysie wyznaje:

Od najmłodszych lat miałem w swoim otoczeniu drewno 
i mogłem go dobrze poznać ze strony fizycznej. Już od 9 roku 
życia zaczełem wycinać w drewnie różne zabawki, w których 
znajdowały się różne ptaki, zwierzęta a nawet postacie ludz-
kie.14

Nowakowski postanowił wyrzeźbić wizerunek Madonny 
Skępskiej zachęcony radą jednej z pracownic tworzącego się 
Muzeum Etnograficznego w Toruniu w 1958 roku15. Po jede-
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nastoletnim okresie przerwy w rzeźbieniu artysta ponownie 
zajął się rzeźbą w 1969 roku i od tego momentu rzeźbi nie-
przerwanie. Problemy zdrowotne, z jakimi boryka się aktual-
nie sprawiają, że nie ma siły na podejmowanie prac rzeźbiar-
skich. W swoim niewielkim mieszkaniu w Toruniu pozostawił 
kilka szczególnie bliskich jemu sercu rzeźb, z którymi posta-
nowił się nie rozstawać. Wizerunek Matki Boskiej Skępskiej 
w krótkim czasie stał się motywem wiodącym w twórczości 
rzeźbiarskiej Edmunda Nowakowskiego, do którego artysta 
podchodził z nieskrywaną radością i entuzjazmem. Nawet jeśli 
wykonywał szereg zamówień na liczne rzeźby przedstawiające 
skępską Madonnę, zawsze powierzone mu zadanie wykonywał 
z ogromną starannością. W krótkim czasie wystrugane przez 
niego wizerunki spotkały się z uznaniem nie tylko etnografów, 
muzealników czy kolekcjonerów sztuki ludowej w Polsce i za-
granicą, ale i kustoszy skępskiego sanktuarium, którzy zama-
wiali u Nowakowskiego rzeźby do przyklasztornego sklepiku 
oraz dla swoich gości i dobrodziejów domu zakonnego.

O, w dawnych latach to ja rzeźbiłem nawet i po pięćdziesiąt 
figurek Matki Boskiej Skępskiej... to pamiętam jak proboszcz ze 
Skępego mówił do ludzi na kazaniu – nastawiacie kotków i pie-
sków na telewizorach i już! W każdym domu ma być figurka 
Matki Boskiej Skępskiej od Nowakowskiego! (śmiech)16

Wizerunki Matki Boskiej Skępskiej dłuta Nowakowskiego 
cechuje uderzająca wierność formie dawnej rzeźby ludowej. 
Zgodność formalna i ikonograficzna z dawnymi wzorcami 
świadczy o tym, że artysta obcował z rzeźbami ludowych rzeź-
biarzy bezpośrednio. Zapewne od nich zapożyczył również 
rozwiązania techniczne, osadzając wyciosaną z jednego ka-
wałka drewna figurkę na osobno opracowanym cokole pokry-
tym ornamentem rzeźbiarskim i często inskrypcją, do którego 
przymocowany jest w formie aplikacji sierp księżyca (il. 1).

Starannie opracowana struktura rzeźbiarska z precyzyjnie 
rytą ornamentyką współbrzmią w jego pracach z fakturą nie-
polichromowanego drewna. Artysta swoje prace polichromuje 
niezmiernie rzadko, najczęściej pozostawiając je w stanie su-
rowym i zabezpieczając olejem:

W każdym gatunku drewna mogę robić, każde lubię, sosna 
też jest dobra... tak, tylko potem pokrywam je olejem, bo to 
wtedy ładnie to drzewo koloru nabiera... może i trwalsze też 
jest... najbardziej to lubię kolor surowego drzewa, to mi się 
najbardziej podoba.17

Nie brakuje jednak przedstawień w kolekcjach muzealnych 
(Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Ziemi Ku-
jawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku), w których wizerunek 
Skępskiej Madonny pokryty jest żywą i zróżnicowaną poli-
chromią niezależną od kolorystyki oryginału (il. 2).

Wiele przedstawień Matki Boskiej Skępskiej Nowakowski 
opatrzył inskrypcją informującą o typie przedstawienia. Twier-
dzi, że w ten sposób chciał, aby ludzie wiedzieli kogo wyob-
raża dane przedstawienie. Zabieg ten stosuje również wobec 
innych wizerunków maryjnych oraz figur świętych patronów. 

Artysta najczęściej ukazuje Matkę Boską Skępską w kró-
lewskiej kapie przygotowanej na jubileusz 200-lecia koronacji 
cudownej figury w 1955 roku z barokową koroną na głowie. Po 
1955 roku wielu rzeźbiarzy (np. związany z sierpeckim ośrod-
kiem rzeźby ludowej Jan Wójtewicz18) podejmowało motyw 
Maryi ukazanej w pełnym blasku gotyckiej rzeźby. Kilka rzeźb 
w oeuvre artysty przedstawia również skępską statuę po zdję-

ciu z niej barokowego trybowanego płaszcza koronacyjnego. 
Nowakowski odzwierciedla gotycki kontrapost, akcentuje spe-
cyficznie wysunięte i obniżone kolano oraz wysoko podpięty 
stan sukni. Ta forma wizerunku jest dla rzeźbiarza pretekstem 
do ukazania brzemienności Maryi, o której twórca jest przeko-
nany (il. 3):

To jest jedyna w Polsce figura Matki Boskiej Brzemiennej, 
w Skępem... nigdzie takiej nie ma, to jest rzadkość.19

Unikatowymi pośród wszystkich rzeźb Matki Boskiej Skęp-
skiej wykonanych przez Edmunda Nowakowskiego wydają 
się być te, które artysta stworzył inspirując się exlibrisem Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (il. 4). Pokryta czarną poli-
chromią figurka odzwierciedla graficzny rysunek drzeworytu, 
z syntetycznie opracowaną w formie rytmicznych cięć fakturą 
płaszcza oraz czterodzielną otwartą koroną na głowie Madon-
ny. Z owej realizacji artysta jest szczególnie dumny, pokazując 
często przy różnych okazjach swoją figurkę oraz odbitkę gra-
ficzną muzealnego exlibrisu. Dowodzi to istnienia zróżnico-
wanych źródeł inspiracji, z których czerpią współcześni twór-
cy nieprofesjonalni odwołujący się do tradycji dawnej rzeźby 
ludowej w Polsce. 

Najistotniejszym jednak wydaje się fakt, że poprzez poszu-
kiwanie rozmaitych bodźców artystycznych prace rzeźbiar-
skie Edmunda Nowakowskiego unikają plastycznej sztampy 
i skostnienia oraz bezrefleksyjnego powtarzania sprawdzonych 
wzorów. Każda wykonana przez rzeźbiarza figurka Matki Bo-
skiej Skępskiej cechuje się sporym indywidualizmem i własną 
ekspresją. Dowodzi w sposób niezbity, że czczony wizerunek 
wciąż wywiera istotny wpływ na kształtowanie się tożsamości 
kulturowej twórcy i regionalny charakter twórczości. Niewiel-
ki format przedstawień wpływa na ich intymny charakter, tak 
bliski rzeźbionym na ziemi dobrzyńskiej, Kujawach i Mazow-
szu Północnym osóbkom do domowych ołtarzyków. Pod tym 
względem twórczość Nowakowskiego jest najcenniejszym 
echem dawnej rzeźby ludowej podejmującej temat cudownej 
figury z sanktuarium w Skępem.

Bogusław Kotkiewicz

Zainspirowany twórczością kujawskiego rzeźbiarza Felik-
sa Maika Bogusław Kotkiewicz urodzony w 1940 roku podjął 
pierwsze udane próby rzeźbiarskie w roku 1973. Z czasem ten 
emerytowany włocławski elektryk wypracował własny roz-
poznawalny styl rzeźbiarski, charakteryzujący się miękkim 
i płynnym modelunkiem przedstawianych postaci20. W swojej 
twórczości Kotkiewicz podejmuje tematy związane z życiem 
na wsi oraz rzeźbi wizerunki świętych. W jego artystycznym 
dorobku szczególne miejsce zajmuje jednak wizerunek Matki 
Boskiej Skępskiej, który artysta rzeźbi często i w zróżnicowa-
ny sposób. Podczas rozmaitych kiermaszów sztuki ludowej 
organizowanych przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń-
skiej we Włocławku, a także podczas festynów tematycznych 
organizowanych w parku etnograficznym w Kłóbce artysta 
prezentuje swoje rzeźby, wśród których zawsze znajduje się 
kilka przedstawień skępskiej Madonny. Bogusław Kotkiewicz, 
podobnie jak Edmund Nowakowski pielgrzymował do Skępe-
go wielokrotnie, w tradycji pielgrzymowania do Skępego wy-
rosła również jego małżonka Barbara. Oboje pamiętają dosko-
nale specyfikę pątniczej wędrówki:
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Spało to się nawet po kościołach, odpoczywało w nich... ale 
się szło, z orkiestrą, sztandarami... pięknie było... każdego roku 
przychodził odpust i się szło, to był obowiązek nawet. Rodzice 
chodzili, no i tak nam wpoili tę tradycję.21 

Również po dziś dzień Kotkiewicz bywa w Skępem, a wraz 
z małżonką przyjmują grupę jasnogórskich pielgrzymów, 
którzy nocują we Włocławku. Państwo Kotkiewiczowie pod-
kreślają z radością fakt, iż wcześniejszy nocleg ma miejsce 
w Skępem:

Może trochę w odwrotną drogę, ale zawsze gdzieś to Skępe 
przez tych pielgrzymów jest u nas w domu obecne. No cieszymy 
się, bo to zawsze się wspomina to wszystko co człowiek przeżył. 
Tak... bardzo ważne było dla nas to miejsce, odpusty... z tym się 
człowiek wychował od dziecka.22 

Rzeźby Matki Boskiej Skępskiej dłuta Kotkiewicza, mimo 
zróżnicowanych rozmiarów, cechują się pewnym monumen-
talizmem wypływającym zapewne ze zwartości bryły rzeź-
biarskiej, jak i syntetycznego opracowania. Artysta nie poli-
chromuje swoich rzeźb, pozostawia je w naturalnym kolorze 
drewna. W niektórych realizacjach skupia się na ukazaniu bo-
gactwa zdobień płaszcza Madonny ze Skępego, wykorzystując 
motywy wici roślinnej, ornament geometryczny czy motywy 
zdobnicze inspirowane haftem kujawskim. Poprzez wprowa-
dzone z dużą fantazją i inwencją zróżnicowane zdobienia, pra-
ce Bogusława Kotkiewicza cechują się duża swobodą i niepo-
wtarzalnością. Artysta w sposób charakterystyczny wykonuje 
również korony skępskiej figury, używa do tego celu wiertarki 
i wierteł.

Odkąd tak sobie to wymyśliłem to teraz robię tylko takie ko-
rony, ciekawe są, nikt takich nie robi. Mi się one bardzo podo-
bają, są równe, no takie jak powinny być te korony.23

We wcześniejszych pracach Kotkiewicza korona wykona-
na była w sposób tradycyjny i miała bardziej krągły zarys. 
Obecne rozwiązania wzmacniają jeszcze bardziej syntetyczny 
wyraz rzeźb oraz podkreślają ich monumentalizm. Artysta naj-
lepiej czuje się w średnich i niewielkich formatach rzeźbiar-
skich, Duże rzeźby sprawiają mu pewną trudność techniczną 
i warsztatową. W pokaźnych rozmiarów rzeźbie Matki Boskiej 
Skępskiej (wys. 52 cm) widać uzależnienie artysty od budowy 
kloca drewna, w którym zakomponował z pewną trudnością 
swoją figurę (il. 5). Rzeźba tak ukształtowana wydaje się nieco 
masywna i zwarta, ale poprzez zastosowanie bogatej ornamen-
tyki i bogatego rozrzeźbienia płaszcza, artysta przezwyciężył 
owo wrażenie w udany sposób. Wizerunek ten eksponowany 
był wielokrotnie na rozmaitych wystawach w kraju24. Zawsze 
prezentowany tak, by widz mógł docenić bogactwo motywów 
ornamentalnych opartych na hafcie kujawskim umieszczonych 
na tylnej stronie rzeźby (il. 5a). W ten sposób wizerunek jesz-
cze mocniej zakorzeniony został w tradycjach i kulturze arty-
stycznej regionu kujawsko -dobrzyńskiego. 

Włocławski artysta odwołuje się w realizowanych moty-
wach ornamentalnych do dawnych tradycji rzeźbiarskich, 
które odnaleźć można w korpusie zachowanych rzeźb przed-
stawiających Matkę Boską Skępską. Niektóre z nich, jak na 
przykład mięsiste woluty komponowane w układach antyte-
tycznych zaczerpnięte są z dawnej rzeźby ludowej (il. 6), inne 
zaś ostro cięte geometryczne wzory są przejawem jego inwen-
cji twórczej (il. 7). 

Swoisty archaizm wykonanych przedstawień, surowość 
materiału i prostota narzędzi, którymi autor opracowuje swo-
je dzieła mocno wpływają na autentyzm ich wyrazu. W pra-
cach artysty przedstawiających skępską Madonnę na uwagę 
zasługują te odwołujące się do gotyckiej rzeźby pozbawionej 
jakichkolwiek poza koroną ozdób (il. 8). Wizerunki te Kotkie-
wicz zaczął rzeźbić od niedawna: Kiedy byliśmy w Skępem, to 
kupiliśmy taką małą figurkę tam w sklepiku, właśnie przed-
stawiającą Matkę Boską bez tego płaszcza. Bardzo ciekawa, 
jeszcze takiej nie widziałem do tej pory. Spodobała mi się... 
no i tak chciałem ją wyrzeźbić, tak jak jest bez tego płaszcza, 
tylko w tej sukni. Rzadko się takie coś spotyka i dlatego chcia-
łem.25 Artyście gotycki wizerunek wydał się bardzo ciekawy 
i niespotykany. Zakupiona niewielka ceramiczna figurka sta-
ła się impulsem do podjęcia rzeźbiarskiej parafrazy tematu. 
Rzeźbiarz stworzył uproszczoną formę o syntetycznie zary-
sowanym układzie fałd sukni oraz bez oddania gotyckiego 
kontrapostu. Wzbogacił jednak swoją wersję przedstawienia 
o pogodny i delikatny uśmiech, który został zaobserwowany 
w oryginalnym dziele. W ten sposób powstała praca szczera, 
pogodna i odpowiadająca dziewczęcej urodzie skępskiej sta-
tuy. Niewielkie figurki Matki Boskiej Skępskiej dłuta Kotkie-
wicza cieszą się ogromną popularnością i są chętnie nabywane 
na rozmaitych kiermaszach i festynach (il. 9).

Fakt powyższy uświadamia również drogi przenikania do 
twórczości nieprofesjonalnej inspiracji artystycznych. Cza-
sem współcześni twórcy odwołują się bezpośrednio do zabyt-
kowej rzeźby ludowej – tę Kotkiewicz zna i korzysta z niej 
w sposób wierny, ale jednocześnie twórczy. Poprawnie rzeźbi 
długie włosy opadające na plecy Marii, odwzorowuje lunarną 
maskę w sierpie księżyca, powtarza dawne ornamenty. Innym 
razem (podobnie jak dawni artyści ludowi) czerpie inspirację 
z seryjnie produkowanej galanterii dewocyjnej, która w wielu 
wypadkach stanowiła zdaniem badaczy niedościgniony wzór 
artystyczny. Wprowadzane przez Kotkiewicza elementy regio-
nalne takie, jak motywy ornamentalne zaczerpnięte z haftu ku-
jawskiego pokazują, że wizerunek Madonny ze Skępego nie-
rozerwalnie związany jest z kujawską tożsamością kulturową.

Jan Durkiewicz

Durkiewicz to artysta osiadły na Kujawach, a pochodzący 
z Wielkopolski. Urodził się w 1941 roku we wsi Zielęcin26. 
W młodości podjął nawet edukację artystyczną w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycznych, ale choroba zmusiła go do 
zaprzestania nauki. Biegłość techniczna i warsztatowa oraz 
głębokie wyczucie kolorystyczne pozwoliłyby mu z pewnością 
zostać artystą profesjonalnym27. Rzeźbiarz świadomie wybrał 
stylistykę ludową jako język własnego wyrazu artystycznego. 
W ten sposób często ociera się niebezpiecznie o pseudoludo-
wość i zapewne stąd także wynika nierówny poziom jego prac. 
Wszędzie jednak tam, gdzie artysta korzysta z gotowych wzo-
rów estetyka jego rzeźb najbardziej zbliża się do rzeźby daw-
nej28. Wśród szerokiej tematyki prac Durkiewicza pojawiają 
się przedstawienia Matki Boskiej Skępskiej. Są to zwykle 
rzeźby o zwartej bryle i często polichromowane przy użyciu 
artystycznych farb olejnych (Durkiewicz zajmuje się również 
malarstwem). Rzeźbiarz przyznaje, że celowo różnicuje for-
mę, ukazując jeden temat: Matkę Boską Skępską to za każdym 



8

razem inną rzeźbię. To każdy sobie rzeźbi jak mu wyobraźnia 
podpowiada. Najważniejsze żeby miała księżyc pod nogami 
i złożone ręce i koronę. Resztę każdy może sobie robić według 
uznania. Dużo już tych figurek zrobiłem, każdą inną.29 Pyta-
ny czy był kiedykolwiek w Skępem artysta odpowiada: Nie, 
w Skępem nigdy, do Lichenia, do Częstochowy się jeździło, do 
Skępego to nie... teraz to coraz trudniej. Jak się samochodu nie 
ma to jest to wyprawa... ale wiem jak wygląda Matka Boska 
Skępska, na zdjęciach, w telewizji widziałem, taki program był 
o sanktuarium. Znam ją, bardzo mi się podoba ta figurka.30 
Powyższe słowa wydają się dobitnie obrazować aktualny stan 
plastyki nieprofesjonalnej. Uzależniona od wolnorynkowej 
koniunktury stara się podejmować tematy znajdujące swoich 
nabywców. Daleka jest od spontanicznej twórczości wyraża-
jącej własną filozofię życia i sztuki oraz postrzegania świata 
i rzeczywistości nadprzyrodzonej. Poprawne ikonograficznie 
wyobrażenia Matki Boskiej Skępskiej tworzone były w opar-
ciu o zdjęcia czy telewizyjne materiały filmowe. Nie wyrastały 
jednak z własnych doświadczeń i nie wyrażają emocjonalnego 
stosunku do wizerunku, z którym – jak w przypadku wyżej opi-
sanych artystów się dorastało i było zżytym. Rzeźbiarz w pre-
zentowanej redakcji figury Matki Boskiej Skępskiej wybrał 
typową dla swoich wizerunków maryjnych kolorystykę szat, 
którą skontrastował ze złoconą koroną oraz białym sierpem 
księżyca u stóp Maryi (il. 10). Malowana bordiura płaszcza 
odwołuje się do uproszczonych motywów zdobnictwa ludo-
wego. Uproszczona forma i dyskretna kolorystyka polichromii 
sprawiają, że rzeźba mimo całej swej zwartości i monumental-
ności tworzy dzieło liryczne i niepozbawione uroku.

Przedstawienia skępskiej Madonny są dla rzeźbiarza pew-
nego rodzaju ideogramem wyrażającym to, co zdaniem autora 
najbardziej charakterystyczne dla „ludowości”. Twórca podej-
muje temat, który silnie wrósł w tradycje ludowe ziemi, którą 
zamieszkuje. Podejmuje go, pragnąc zakorzenienia w tradycji 
regionu i odpowiadając na zapotrzebowanie placówek muzeal-
nych i kolekcjonerów poszukujących tak charakterystycznego 
tematu. 

Tę rzeźbę to rzeźbiłem dla Kacalaka, zamówił ją u mnie do 
swojej kolekcji. On ma ogromną kolekcję rzeźb ludowych i u 
mnie właśnie zamówił Matkę Boską Skępską. Dlaczego? No bo 
to jest taka Matka Boska z Kujaw, stąd... pewnie dlatego chciał 
ją mieć. Pani Pawłowska z muzeum we Włocławku też brała do 
nich tam... no to jest jednak figura stąd.31 

Tak rozumiana figura Matki Boskiej Skępskiej zyskuje jesz-
cze jedno znaczenie, jako artystyczna reprezentacja całej tra-
dycji i estetyki ludowej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Krzysztof Zawacki

W Wichrowicach w gminie Choceń od 1992 roku rzeźbi 
Krzysztof Zawacki. Urodzony w 1954 roku rolnik wciąż pro-
wadzi duże gospodarstwo, a wraz z żoną Aleksandrą aktywnie 
działają w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, podejmując 
wiele działań o charakterze edukacyjnym i popularyzator-
skim32. Państwo Zawaccy przechowują w swym domu przeka-
zywaną z pokolenia na pokolenie XIX -wieczną rzeźbę Matki 
Boskiej Skępskiej33: Tę figurkę to w naszej rodzinie zawsze 
przekazywano najmłodszej córce. My nie mamy córek, więc 
postanowiliśmy, że odziedziczy ją najmłodszy syn. Tę figurkę 

to dziadek, jak wybuchła wojna to jako jedyną z całego go-
spodarstwa zabrał jak uciekali... po jakimś czasie wrócił z nią 
i zastał w gospodarstwie wszystko nienaruszone, tak jak było 
w chwili gdy uciekał.34

Niezwykle emocjonalny stosunek, którym rodzina Zawa-
ckich obdarza przedstawienie znalazł odbicie w pięknej relacji, 
którą Aleksandra Zawacka, żona artysty nadesłała na konkurs 
organizowany w 2012 roku zatytułowany Tajemnice rodzinnej 
szafy. Relacja owa uzyskała pierwsze miejsce, a zdjęcie opisy-
wanej figury reprodukuje na swojej stronie Muzeum Etnogra-
ficzne w Toruniu35. Rodzina Zawackich pielgrzymowała rok-
rocznie do Skępego, a kult cudownego wizerunku był w ich 
domu żywy i skupiał się wokół posiadanej rzeźby. Przy figurce 
ustawionej na domowym ołtarzyku odmawiało się codzienny 
pacierz, litanię, różaniec oraz śpiewało Godzinki o Niepokala-
nym Poczęciu NMP. 

Figurka stała na ołtarzyku, ustawiało się kwiaty, świeczki 
paliło. Modlili się dziadkowie, rodzice, my. W tym klimacie się 
wyrastało, to było coś codziennego.36

Obecność przedstawień Matki Boskiej Skępskiej w twór-
czości Krzysztofa Zawackiego wydaje się być zatem naturalna 
i w pełni zrozumiała. Sam artysta twierdzi, że nie podpatruje 
posiadanego w domu wizerunku, tylko rzeźbi z głowy, tak jak 
tę figurkę pamięta. Skępskie Madonny Krzysztofa Zawackie-
go są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o rozmiar i opracowanie 
rzeźbiarskie bryły (il. 11). Masywna i zwarta postać o przysa-
dzistych proporcjach i kubicznej formie osadzona jest na profi-
lowanym cokole wykazującym bliskie związki z ornamentyką 
dziewiętnastowiecznej figury posiadanej w domu. Z obserwa-
cji figurki wynika również sposób montażu sierpa księżyca, 
który zawsze montowany jest na drewnianym kołku wbitym 
w podstawę rzeźby. Uproszczona wić roślinna umieszczona na 
płaszczu Madonny również wykazuje bliskie związki stylowe 
z ornamentyką płaszcza rodzinnej pamiątki. Podobne jest rów-
nież opracowanie rzeźbiarskie kryzy znajdującej się pod szyją 
Maryi, w formie łezkowatych żłobień. Rzeźby ukazujące Mat-
kę Boską Skępską mimo syntetycznego opracowania i uprosz-
czonego rysunku wydają się być jednak spójne, przejrzyste 
i konsekwentne w formie. Sam zaś wizerunek tchnie pogodą 
oraz radością właściwą samemu twórcy. Prace Krzysztofa 
Zawackiego wyrastają z osobistego i szczerego stosunku do 
obecnego w życiu rodziny wyobrażenia Matki Boskiej Skęp-
skiej, a zatem są to dzieła podtrzymujące kult i pamięć skęp-
skiej figury w sposób zaangażowany i bezpośredni. Rzeźby 
cudownego wizerunku dłuta Zawackiego znajdują się w wielu 
kolekcjach państwowych i prywatnych, a także spełniają rolę 
swoistej wizytówki Kujaw i ich twórczości artystycznej, będąc 
prezentowanymi na rozlicznych wystawach sztuki ludowej.37

Henryk Dziedzic

Podjęcie tematyki ludowej było świadomym wyborem za-
mieszkałego od 1969 roku we Włocławku twórcy, który rzeźbi 
od czasu przejścia na emeryturę w 2000 roku: Zawsze się rzeź-
bą interesowałem, ale czasu nie było na to, rodzina, troje dzie-
ci, praca... jak przeszedłem na emeryturę to wtedy mogłem się 
tym zająć. Tak więc rzeźbię od 2000 roku dokładnie. Tematykę 
różną mam, ale rzeźbę ludową polubiłem najbardziej. No rzeź-
bię Chrystusa Frasobliwego, świętych i Matkę Boską Skępską. 
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Różne rzeźby widziałem u nas we Włocławku, piękne... do Skę-
pego też się jeździło, tak...38 

Wizerunek Matki Boskiej Skępskiej (il. 12) w twórczości 
włocławskiego rzeźbiarza amatora pojawił się wraz z prze-
jęciem całego korpusu tematyki i ikonografii dawnej rzeźby 
ludowej, której stylistykę rzeźbiarz przyjął w swoich pra-
cach. Z wizerunkami skępskiej Madonny stykał się głównie 
w dziale etnografii Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku, który to zresztą zakupił od Dziedzica rzeźbę 
przedstawiającą Matkę Boską Skępską. Starannie opracowane 
formy wykazują dużą biegłość techniczną, a wyważone pro-
porcje oraz zróżnicowana ornamentyka dają efekt niezwykłej 
dekoracyjności prac Dziedzica. Brakuje co prawda zakorze-
nienia w ornamentyce dawnej rzeźby ludowej, ale z czasem 
takie innowacyjne podejście do problemu okazać się może atu-
tem. Wybijane przy pomocy ostrych narzędzi motywy floralne 
umieszczane na płaszczu skępskiej Madonny tworzą pogodny 
i pozbawiony napięć nastrój. Zapewne z tego powodu rzeźby 
Henryka Dziedzica cieszą się sporym uznaniem na rozmaitych 
targach i kiermaszach organizowanych przez włocławskie Mu-
zeum. Na ostateczną decyzję o przyjęciu w szeregi Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych rzeźbiarz będzie musiał poczekać. 
W przypadku prac włocławskiego rzeźbiarza konieczna jest 
większa odwaga w poszukiwaniu własnej stylistyki prac oraz 
porzucenie momentami błędnych wyobrażeń na temat tego, 
co stanowi składową autentycznych tradycji ludowych, które 
pragnie kontynuować. Z pewnością jednak rzeźbione przez 
niego niewielkie figurki Matki Boskiej Skępskiej zaczynają 
zaznaczać się w pejzażu kultu i popularności Skępskiej Ma-
donny, nawet jeśli nabywane w charakterze pamiątki z regio-
nu. Postawa artystyczna Henryka Dziedzica jasno dowodzi, że 
integralną częścią ludowej tradycji rzeźbiarskiej Kujaw były 
właśnie wizerunki Madonny ze Skępego.

Zbigniew Błaszczyk

W twórczości włocławskiego rzeźbiarza -amatora Zbignie-
wa Błaszczyka, urodzonego w 1951 roku tematyka ludowa po-
jawiła się na drodze świadomego wyboru. Sam autor niechęt-
nie nazywa siebie rzeźbiarzem ludowym39. W swojej twórczo-
ści podejmuje również tematykę historyczną oraz podejmuje 
się rzeźbiarskich kopii wielkich dzieł malarstwa40. Tematy 
ludowe podejmowane przez Błaszczyka, w ocenie Aleksan-
dra Błachowskiego wydają się być udanymi i autentycznymi 
realizacjami, zgodnymi z duchem dawnej rzeźby ludowej41. 
Brakuje Błaszczykowi jedynie konsekwencji w doborze tema-
tyki i zaprzestania schlebiania popularnym i niejednokrotnie 
ludycznym gustom. Sam autor niechętnie przystaje na pomysł 
zgłoszenia jego kandydatury do przyjęcia w szeregi Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych, twierdząc, że nie chce być „za-
szufladkowany”. Przyjmując ludową konwencję w niektórych 
realizowanych przez siebie rzeźbach, Błaszczyk zmierzyć się 
musiał z realizacjami przedstawiającymi Matkę Boską Skęp-
ską. Opierając się na materiałach ikonograficznych znalezio-
nych w Internecie, a także poprzez bezpośredni ogląd rzeźb 
prezentowanych na wystawie stałej we włocławskim Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej rzeźbiarz tworzy mocno za-
korzenione w estetyce i formie dawnej sztuki ludowej prace. 
Zapewne zdobyta biegłość techniczna w kopiowaniu dzieł 

malarskich stała się dla artysty dużym ułatwieniem, pozwa-
lając na swobodne kształtowanie wizerunków Matki Boskiej 
Skępskiej, które wykazują dużą poprawność stylistyczną i iko-
nograficzną. Rzeźbę dopełnia trafna żywa polichromia reali-
zowana przez małżonkę autora, który sam skłania się głównie 
ku stosowaniu lakierobejcy, co nie wydaje się rozwiązaniem 
szczęśliwym, bowiem umieszcza jego rzeźby w kategoriach 
popularnej galanterii drewnianej i fałszuje pierwotną czystość 
użytego materiału rzeźbiarskiego (il. 13).

Artysta podejmuje wiele starań i przygotowań przed pod-
jęciem pracy nad konkretnym tematem. Poszukuje wzmianek 
na temat danego przedstawienia w materiałach internetowych 
i popularnonaukowych. Poszukuje także wyjaśnienia znaczeń 
i symboliki zawartej w konkretnych typach ikonograficznych, 
które ma przedstawiać. Podobnie było w przypadku rzeźby 
Matki Boskiej Skępskiej. Artysta, studiując symbolikę księ-
życa i jego dwojakie znaczenie w tradycji chrześcijańskiej, 
znalazł wzmiankę o tym, że księżyc jako symbol niestałości 
i zmienności jest wyrazem mocy szatańskich. Złożony u stóp 
skępskiej Madonny staje się zdaniem Błaszczyka symbolem 
pokonanego zła i wprowadza do wymowy ideowej przedsta-
wienia motyw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny (il. 14). W celu wzmocnienia przekazu ideowego rzeź-
bionej przez siebie figury artysta umieścił na sierpie księżyca 
motyw maski diabelskiej z wyraźnie zaakcentowanymi roga-
mi. Prezentacji idei Niepokalanego Poczęcia dopełnia kolo-
rystyka wizerunku tradycyjnie związana z przedstawieniami 
Maryi Niepokalanej. W ten sposób artysta w twórczy i osobi-
sty sposób wzbogaca skępski wizerunek o kolejne znaczenia 
będące wyrazem jego refleksji i studiów nad tematem. Jedną 
z rzeźbionych przez Błaszczyka figur Matki Boskiej Skępskiej 
zakupiło Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włoc-
ławku, które starannie dokumentuje poczynania artystyczne 
poruszające temat skępskiej statui. 

Andrzej Bajkowski

Zamieszkały w Czernikowie na ziemi dobrzyńskiej twórca 
oddał się całkowicie swojej pasji rzeźbiarskiej po przejściu 
na emeryturę. Pierwsze próby rzeźbiarskie podejmował jesz-
cze mieszkając w Toruniu i pracując jako policjant. Tematyka 
jego prac jest bardzo zróżnicowana, ale pojawiają się w niej 
motywy ludowe,takie jak Chrystus Frasobliwy, Matka Boska 
Bolesna czy Matka Boska Skępska. Z wizerunkami skępskiej 
Madonny rzeźbiarz zetknął się, przeprowadziwszy się na zie-
mię dobrzyńską. Wielokrotnie widział rzeźby ją przedstawia-
jące w przydrożnych kapliczkach oraz przy kościele św. Bar-
tłomieja Apostoła w Czernikowie. Doskonale kojarzy, że jest 
to wizerunek ściśle związany z kulturą ludową regionu, który 
zamieszkuje. Podjęcie tego tematu w rzeźbie było dla niego 
próbą nawiązania łączności kulturowej z ziemią dobrzyńską, 
której czuje się dumnym obywatelem: No tych Skępskich jest 
sporo tu w kapliczkach, w okolicach Czernikowa, jak się jedzie 
na Osiek też... to Matka Boska z tych terenów, przy kościele 
też jest. Taka charakterystyczna, ze złożonymi rączkami. To był 
bardzo ważny wizerunek dla ziemi dobrzyńskiej... ludzie teraz 
ich nie kupują, wolą kupić (rzeźbione) sowy czy koty... takich 
rzeczy nie...42
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Masywne wizerunki Matki Boskiej Skępskiej (il. 15 i 16) 
dłuta Bajkowskiego są opracowywane bardzo syntetycznie 
i pospiesznie, co z pewnością wpływa na estetykę prac. Su-
rowa forma równoważona jest dyskretną i nienarzucającą się 
polichromią, która sygnalizuje jedynie partie płaszcza czy ko-
rony oraz księżyca. Karnacje artysta pozostawia w naturalnym 
kolorze drewna bez polichromii, delikatnie znacząc źrenice 
oczu i usta. Ornamentyka płaszcza jest znacznie uproszczo-
na a figury w ogólnym zarysie odnoszą się do dawnych rzeźb 
ludowych. Spory problem artyście sprawiają włosy Madonny, 
znając rzeźby widziane w kapliczkach en face nie wie, że opa-
dają one długimi pasmami na plecy Maryi. Widziane od przodu 
mogą wydawać się krótkie, sięgające ramion i w takim kształ-
cie rzeźbi je Bajkowski. Pomimo ikonograficznej niezgodno-
ści, taki sposób rozumienia wykazuje, jak silnie intuicyjną jest 
sztuka Bajkowskiego, w której ogólny wyraz i zarys rzeźby 
bierze górę nad szczegółowością opracowania. Surowo ocio-
sane, o lekko melancholijnym wyrazie twarzy figury Madonny 
są z całą pewnością szczerą próbą nawiązania żywego dialogu 
z kulturą i sztuką ludową minionych pokoleń Dobrzyniaków. 
Wymykając się rygorystycznym wyznacznikom formalnym, 
stanowiącym o ludowości formy, rzeźby Bajkowskiego sta-
nowią ciekawą i zaskakującą parafrazę figury Matki Boskiej 
Skępskiej.

Adam Szczepanik

Urodzony w 1941 roku artysta zamieszkały w Antoniówce 
koło Garwolina rzeźbił wspólnie ze swoim ojcem Ludwikiem. 
Styl ojca wydał się jednak Adamowi Szczepanikowi zbyt su-
rowy i na drodze artystycznej rywalizacji postanowił rzeźbić 
po swojemu43. Głęboko religijny rzeźbiarz z wewnętrznej 
potrzeby sięgał po tematy religijne, którym nadawał własny 
liryczny i subtelny wyraz. Poetyka rzeźb Szczepanika zbliża 
się do cechowych przykładów dawnej rzeźby ludowej. Artysta 
doskonale opanował technikę rzeźbienia w drewnie i miękkim 
kamieniu wydobywanym z Wisły oraz z dużą wrażliwością 
kolorystyczną polichromuje swoje prace. Wypracował rów-
nież własny, wielokrotnie powtarzany sposób ukazywania 
Matki Boskiej Skępskiej (il. 17), która dla artysty jest przede 
wszystkim Królową Mazowsza i zawsze tym tytułem opisu-
je swoje rzeźby ją przedstawiające: Mieszkam na Mazowszu 
i dlatego może ten tytuł Matki Boskiej najbardziej mi odpowia-
da. No różne są sanktuaria maryjne u nas, ale właśnie tylko 
Matka Boska Skępska jest Królową Mazowsza... tak ją sobie 
upatrzyłem i tak ją rzeźbię, to już taki mój styl.44

Skępskie Madonny dłuta Adama Szczepanika to zwarte 
rzeźby tworzone z jednego kloca drewna z dodanym w for-
mie aplikacji drewnianym półksiężycem. Artysta starannie po-
lichromuje swoje prace, chętnie stosując złocenia w partiach 
płaszcza i korony oraz srebrzenia sierpa księżyca. Płaszcz Ma-
donny artysta zdobi prostą wicią roślinną z drobnymi białymi 
kwiatami, przez co równoważy mocną i zwartą bryłę rzeźby. 
Całości dopełnia finezyjnie cięta ażurowa korona. Podobnie 
jak w przypadku Bajkowskiego artysta opiera się na schema-
cie rzeźby znanym z kapliczek, przez co w pierwszych realiza-
cjach skępskiej figury wykonywał włosy Maryi opadające do 
ramion. Aktualnie zweryfikował swój ogląd i rzeźbi Madon-
nie dłuższe włosy swobodnie opadające na plecy. Wszystkie 

wykonane przez Szczepanika figury Matki Boskiej Skępskiej 
odnoszą się do jednego, wypracowanego przed laty schema-
tu obrazowania. Różnią się zasadniczo pomiędzy sobą jedy-
nie rozmiarami. Artyście jednak udaje uniknąć się wrażenia 
sztampowości i seryjności wykonanych rzeźb. Stanowią one 
integralny element kulturowego pejzażu Mazowsza, którego 
tradycje stara się pielęgnować Adam Szczepanik (artysta chęt-
nie tworzy tradycyjne ligawki, na których muzykuje w okresie 
adwentu). Wyrazem uznania dla kunsztu rzeźbiarskiego arty-
sty oraz szczerej kontynuacji wartości formalnych właściwych 
dawnej rzeźbie ludowej, kapliczkę z figurą Matki Boskiej 
Skępskiej – Królowej Mazowsza jego autorstwa ustawił przed 
swoim Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach profesor Ma-
rian Pokropek.

Józef Marian Stańczyk

Artysta urodzony w 1953 roku wpisuje się stylistycznie 
w nurt prac ośrodka rzeźbiarskiego w Kutnie. Podejmuje 
w swojej twórczości tematy historyczne, religijne oraz zwią-
zane z życiem dawnej wsi i obrzędami dorocznymi. Barwnie 
polichromowane prace znajdują się w wielu kolekcjach muze-
alnych i prywatnych w Polsce i zagranicą45. Nie brakuje w te-
matyce jego prac przedstawień Matki Boskiej Skępskiej, choć 
sam rzeźbiarz przyznaje, że w Skępem nigdy nie był. Inspira-
cje dla swojej twórczości czerpie przede wszystkim z telewi-
zji oraz Internetu. Jest przekonany o tym, że wizerunek Matki 
Boskiej Skępskiej ukazuje Maryję w stanie błogosławionym: 
To jest Matka Boska Brzemienna, tu widać brzuszek, który wy-
rzeźbiłem... to mi ksiądz Paweł mówił o tym, że jest to przed-
stawienie Madonny Brzemiennej... dlatego ten płaszcz taki 
rzeźbię, żeby można było właśnie zobaczyć, że jest w stanie 
błogosławionym. Różnie maluję ten płaszcz, ale to znalazłem 
zdjęcie oryginalnej figury i właśnie takie kwiaty dałem jak tam 
w Skępem ma na tym płaszczu... no chciałem żeby była podob-
na do oryginału.46

Zaprzyjaźniony z rzeźbiarzem ksiądz uświadomił mu nowe 
znaczenie wizerunku Matki Boskiej Skępskiej. Od tego mo-
mentu rzeźbiarz stara się nawiązywać do poznanego motywu. 
Wcześniejsze wizerunki Matki Boskiej Skępskiej dłuta Stań-
czyka nie podejmowały tego wątku. Stańczyk, opierając się 
na zdjęciu przedstawiającym cudowną figurę Matki Boskiej 
Skępskiej, wyrzeźbił ją w kapie, w której wizerunek funkcjo-
nuje od 1955 roku (zob. str. 4 okładki). Poprzez kształt baroki-
zującej korony oraz w specyficzny sposób rzeźbioną podstawę 
nawiązał do dawnych form rzeźbiarskich spotykanych w mu-
zeach oraz szeroko reprodukowanych. Artysta zmierzył się 
z problemem ukazania włosów gotyckiej Madonny, z którym 
borykali się w swej twórczości i inni omawiani rzeźbiarze. Bez 
możliwości skonfrontowania własnych wyobrażeń z rzeczywi-
stością Stańczyk wyrzeźbił Matce Boskiej Skępskiej krótkie 
włosy. Okazuje się, że ta często spotykana trudność potwierdza 
fakt zaburzenia transmisji artystycznej, w której wiedza o figu-
rze czerpana była z bezpośredniego oglądu prac innych rzeź-
biarzy – figur umieszczanych na feretronach czy spotkanych 
w domach. Współcześni twórcy pozbawieni tej możliwości 
borykają się z powyższym problemem, który dowodzić może 
zmiany roli i funkcjonowania skępskiego wizerunku, który 
z żywego obiektu kultu stał się przedmiotem dekoracyjnym.
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Teodor Kupś i Anna Padoł

Prace dwojga nieżyjących już artystów prezentują nowe zja-
wisko istniejące na antypodach fenomenu kultu Matki Boskiej 
Skępskiej oraz prezentacji jej figury we współczesnej plastyce 
nieprofesjonalnej. W swoich pracach artyści podejmują wie-
le wątków religijnych charakterystycznych dla rzeźby ludo-
wej. Niektóre z nich, jak wizerunek Matki Boskiej Skępskiej, 
traktują jako najczystszy wyraz tradycji ludowych w rzeźbie. 
Z tych powodów sięgają po temat, który w żaden sposób nie 
jest zakorzeniony w tradycji religijnej i kulturowej regionów, 
z których pochodzą. Wielkopolanin Teodor Kupś (il. 19 i 20) 
oraz pochodząca z Paszyna Anna Padoł (il. 21) wybrali mo-
del obrazowania właściwy ikonografii Matki Boskiej Skęp-
skiej, by jeszcze mocniej podkreślić „ludowość” swoich prac. 
W obu przypadkach rzeźby ukazujące Matkę Boską stanowią 
pewnego rodzaju kolaż ikonograficzny bazujący na przedsta-
wieniach skępskiej Madonny, ale i Matki Boskiej z Lourdes, 
której wizerunek szeroko spopularyzowała masowa produkcja 
figur gipsowych. 

Ogólna dostępność reprodukcji graficznych oraz popular-
ność nowych mediów sprzyjają korzystaniu z motywów ob-
cych konkretnym regionom artystycznym. Sparafrazowany 
w wyniku nieznajomości tradycyjnych form wizerunek staje 
się ideogramem ludowości i nie jest zgodny z duchem i tra-
dycją dawnej sztuki ludowej. W ten sposób, z jednej strony 
tworzone są nowe jakości, które mogą być badane w katego-
riach etnologii i antropologii obrazu. Z drugiej jednak podobne 
zabiegi, z punktu widzenia etnograficznej poprawności i kon-
tynuacji tradycji regionów, z których pochodzą twórcy wydają 
się w niebezpieczny sposób wpływać na tożsamość i specyfi-
kację regionalną plastyki nawiązującej do dawnych wzorów 
ludowych. Stąd większa potrzeba czujności ze strony Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych i konieczność weryfikacji obec-
nej w twórczości artystycznej zrzeszonych artystów motywów. 
Podejmowanie tematyki, z którą twórcy w żaden sposób nie 
czują się związani, grozi merkantylizacją sztuki oraz jej bana-
lizacją, a także upowszechnianiem się wzorców pseudoludo-
wych w sztuce nieprofesjonalnej. W konsekwencji prowadzić 
może do błędnego przekonania o istocie tradycji ludowej znaj-
dującej swoją kontynuację i wyraz w sztukach plastycznych.

Omówienie twórczości artystycznej współczesnych rzeź-
biarzy przedstawiających wizerunek Matki Boskiej Skępskiej 
podnosi wiele istotnych problemów dotyczących zjawiska 
funkcjonowania cudownego wizerunku w sztuce nieprofe-
sjonalnej. Wielu spośród artystów kontynuuje dawne tradycje 
rzeźby ludowej poprzez nawiązywanie do dawnych wzorców 
ikonograficznych i formalnych. Wiernie, ale bez epigonizmu 
oddaje ducha ludowych przedstawień skępskich osóbek, a owe 
poszukiwania szczerze motywowane są żywym kultem i boga-
tą refleksją na temat skępskiej figury. Nie brakuje również prac, 
które inspirowane nowymi mediami, starają się nawiązać kon-
takt z dawną tradycją i kontynuować tradycje regionów oraz 
pielęgnować tożsamość kulturową, której kult Matki Boskiej 
Skępskiej i jej artystyczne przejawy są składową. Świadomi 
roli, jaką w kulturze ludowej Kujaw, Mazowsza i ziemi do-
brzyńskiej odegrał skępski wizerunek artyści podejmują próby 
jeszcze ściślejszego związania przedstawienia z kulturą ziemi, 
którą zamieszkują. Niespotykane w dawnej rzeźbie ludowej 

nawiązania do zdobień właściwych haftom są współczesną 
próbą wyrażenia silnej więzi z regionem i jego Królową. Arty-
ści inspirują się popularnymi dewocjonaliami, które zastępują 
im czasem kontakt z samym zabytkiem lub jego artystyczną 
parafrazą. Czasem owe inspiracje owocują nowymi, świeżymi 
pracami, innym razem są tworami o pseudoludowym charak-
terze burzącymi czystość etnograficzną regionów. Otwarci na 
metamorfozy znaczeń figury Matki Boskiej Skępskiej rzeźbia-
rze dają ich wyraz w swojej twórczości. Przedstawiają czasem 
skępską Madonnę jako dziewczynkę, innym razem starają się 
podkreślić fakt jej brzemienności. Dają wyraz swojej poboż-
ności związanej z wizerunkiem będącym najpopularniejszym 
przedstawieniem maryjnym swoich ojcowizn. Królowa Ma-
zowsza czy Maryja odziana w łowicki pasiak to kolejne ar-
tystyczne próby nadania figurze Maryi bliskich twórcom nie-
profesjonalnym znaczeń. Spuścizną rozumienia i postrzegania 
dawnej rzeźby ludowej przez środowiska wiejskie i uczonych 
oraz kolekcjonerów jest zmiana roli przedstawień Matki Bo-
skiej Skępskiej. Czasem wciąż pełnią swoją kultową funkcję, 
umieszczane w kapliczkach, innym razem sprowadzone zo-
stają do roli dekoracyjnego elementu zdobiącego mieszkanie, 
na równi z oprawioną w ramy wycinanką czy ceramiczny-
mi dwojakami służącymi za przybornik narzędzi do pisania. 
Różnorodność form, znaczeń oraz funkcji dowodzi jednak, że 
wizerunek Matki Boskiej Skępskiej jest wciąż obecny i żywy 
w świadomości twórców, jak i odbiorców ich prac. Nie przesta-
je zachwycać pięknem formy, głębią przekazu i dekoracyjnoś-
cią zdobień. Pamięć o nim jest wciąż na nowo podejmowanym 
dialogiem z kulturą, sztuką i wrażliwością minionych pokoleń.
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kontynuatorzy. Katalog wystawy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-
brzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2009, s. 3.

27 I. Święch, Rzeźba współczesna, [w:] Sztuka ludowa Kujaw..., 
s. 163.

28 Tamże.
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39 Zbigniew Błaszczyk, Włocławek, ur. 1951 r.
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etnograficznego w parku etnograficznym w Kłóbce.
42 Andrzej Bajkowski, Czernikowo, ur. 1954.
43 http://www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl/index.

php?page=szczepanik -adam (dostęp 11.09.2020).
44 Adam Szczepanik, Antoniówka, ur. 1941 r.
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Wyk. Edmund 
Nowakowski,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 1)

Wyk. Edmund 
Nowakowski,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 3)

Wyk. Edmund 
Nowakowski,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 2)

Wyk. Edmund 
Nowakowski,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 4)
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Wyk. Bogusław 
Kotkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 5)

Wyk. Bogusław 
Kotkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 6)

Wyk. Bogusław 
Kotkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 8)

Wyk. Bogusław 
Kotkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 5a)

Wyk. Bogusław  
Kotkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 7)

Wyk. Bogusław 
Kotkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 9)
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Wyk. Jan Durkiewicz,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 10)

Wyk. Krzysztof Zawacki,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 11)

Wyk. Zbigniew Błaszczyk, 
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 13)

Wyk. Andrzej Bajkowski, 
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 16)

Wyk. Henryk Dziedzic, 
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 12)

Wyk. Andrzej Bajkowski, 
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 15)
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Wyk. Adam Szczepanik,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 17)

Wyk. Teodor Kupś,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 20)

Wyk. Teodor Kupś,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 19)

Wyk. Anna Padoł,  
fot. Ł. Ciemiński  
(il. 21)

PIOTR M. NOWAK
„Panie, Ty wiesz”

jak można
być poetą
o zielonym sercu

jak być
leśnikiem
pod polskim krzyżem

jak można
być świętym
widząc co z Ciebie
uczyniła miłość

MARIOLA WĘGRZYN ‑MYĆKA
Uczta

Dźwigają ciężar lata
Na swoich wielorękach 
Siostry pochylone ku sobie –
Jabłoń i gruszeńka. 

Na obrus zielony sadu,
Na szykowną ucztę,
W serwetki mgiełki kładą
Swoje ciało i duszę.
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Taras Paska 

Huculski folklor i tradycje na stronach  

polskich czasopism etnograficznych  

przełomu XIX i XX wieku

Na przełomie XIX i XX wieku na stronach wydawnictw et-
nograficznych i krajoznawczych Lwowa, Krakowa, Warszawy 
pojawiło się wiele interesujących publikacji na temat wyso-
kogórskiego regionu etnograficznego w Karpatach wschod-
nich – Huculszczyzny, historycznie dzielącej się na Galicyj-
ską, Bukowińską i Zakarpacką. Region ten obfituje w ciekawe 
elementy krajobrazu, gdyż znajduje się tu najwyższy szczyt 
Karpat ukraińskich – Howerla, przepływają wielkie górskie 
rzeki, m.in. Prut, Cisa, Czeremosz, Bystrzyca. Obszar ten 
przez stulecia przechodził z rąk do rąk, ale ciągłość tradycji 
ludowej twórczości, zwyczajów i obrzędów nigdy nie została 
przerwana. Huculi jako grupa etnograficzna Ukraińców, która 
obejmuje 300 wsi i miasteczek Ukrainy i Rumunii, zawsze po-
zostawali nosicielami swoich wartości narodowo -kulturowych 
i duchowych. 

Najważniejsi badacze zajmujący się tematem Huculszczy-
zny skupieni byli wokół Komisji antropologicznej Akademii 
Umiejętności w Krakowie (powstałej w 1873 r.) oraz Towa-
rzystwa Ludoznawczego we Lwowie (założonego w 1895 r.). 
Ich staraniem wydawano czasopisma „Zbiór Wiadomości do 
Antropologii Krajowej” (ZWAK) (1877–1895) i jego konty-
nuacje: „Materyały Antropologiczno -Archeologiczne i Etno-
graficzne” (MAAE) (1896–1919), „Prace i Materjały Antropo-
logiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” (PMAAE) (1921–
1927) w Krakowie oraz „Lud” (1895–1939) we Lwowie. 
Ponadto w Warszawie ukazywał się miesięcznik geograficzno-
-etnograficzny „Wisła” (1887–1905), który również częściowo 
obejmował etnografię górskiej ludności Karpat. Polscy bada-
cze, publikując ludoznawcze artykuły, eseje czy recenzje na 
stronach tych periodyków, kształtowali zainteresowanie opinii 
publicznej tradycjami i kulturą górali wschodniokarpackich – 
Hucułów, Bojków, Łemków, przyczyniając się do popularyza-
cji i pogłębiania nad wspomnianą tematyką.

Wśród wielu badaczy zajmujących się tematem należy wy-
mienić Izydora Kopernickiego (1825–1891), Józefa Schnaide-
ra (1874–1959) i Raimunda Fryderyka Kaindla (1866–1930), 
którzy skupiali się na tradycjach kulturowo -bytowych, etno-
graficznych i folklorystycznych. Ich opracowaniom przyjrzy-
my się w kolejnych akapitach niniejszego tekstu. 

Antropologa i etnografa Izydora Kopernickiego można na-
zwać aktywnym badaczem Huculszczyzny. O swoich pracach 
poszukiwawczo -badawczych w Karpatach pisał do Jana Kar-
łowicza w liście z 11.11.1888 roku, opublikowanym w cza-
sopiśmie „Wisła”: „W ciągu pięciu tygodni zwiedziłem całą 
Góralszczyznę ruską, od Popradu do Czeremosza, z wyjątkiem 

dorzeczy Świecy i Łomnicy, na które mi czasu zabrakło... Wóz-
kami prostemi konnemi, niekiedy wolami lub konno, przebie-
rałem się kolejno z doliny w dolinę, po najgłębszych i najbar-
dziej typowych siedzibach Łemków, Bojków, Tucholców i Hu-
cułów. W najważniejszych punktach zatrzymując się w dni 
niedzielne, na odpusty i po jarmarkach, starałem się widzieć, 
słyszeć i dowiedzieć się jak najwięcej na każdem miejscu. 
Oprócz dokładnych pomiarów i spostrzeżeń antropometrycz-
nych na 188 mężczyznach, uzbierałem mnóstwo szczegółów 
etnograficznych, takich, które w podróży sam zbadać mogłem: 
mieszkania, byt, ubiory i mowę, niekiedy tańce, a nawet raz 
konno asystowałem na pogrzebie huculskim, przy żałobnym 
odgłosie trembit, tj. sążnistych rogów drewnianych...”1.

Czasopismo „ZWAK” w 1889 roku opublikowało dwa ar-
tykuły merytoryczne Izydora Kopernickiego zatytułowane 
Charakterystyka fizyczna górali ruskich na podstawie włas-
nych spostrzeżeń na osobach żywych oraz O góralach ruskich 
w Galicyi. Zarys etnograficzny według spostrzeżeń w podróży, 
odbytej w końcu lata 1888 r. Prace te miały na celu zbadanie 
cech antropologicznych i etnograficznych takich grup etno-
graficznych w Karpatach, jak Huculi, Bojkowie, Łemkowie, 
Tucholce, Połonińcy. Skupiają się na znalezieniu elementów 
wspólnych oraz charakterystycznych dla poszczególnych 
grup, a także kierują uwagę na ustalenie ich pochodzenia. 
Obserwację nad kulturą huculską badacz prowadził w dwóch 
osadach: Kosmaczu i Żabie (dzisiaj Werchowina). W konklu-
zji podkreślił, że „hucuły szczególnie przedstawiają nam nie 
tylko swoją postacią, lecz we wszystkich szczegółach swego 
bytu tyle nienaruszonej jeszcze oryginalności, iż podziwiając 
ją z zaciekawieniem, co chwila prawie musi się sobie przypo-
minać niejako, że się jest wśród ludu ruskiego”2.

W części „Hucuły” artykułu O góralach ruskich w Galicji... 
Izydor Kopernicki opisuje szczegółowy obraz wsi huculskiej, 
który nazywa „całkiem inny niż widziane dotąd”3. Warto przy-
pomnieć, iż większość ówczesnych wsi huculskich składała się 
z cerkwi zbudowanej na pagórku nad rzeką, plebanii i szkoły 
wiejskiej umiejscowionej w pobliżu cerkwi, urzędu gminnego, 
karczmy mieszczącej się na obrzeżach i rozrzuconych wzdłuż 
potoku i drogi kilkudziesięciu domów, które należały głów-
nie do Żydów. Większość ludności huculskiej mieszkała roz-
proszona po okolicznych górach. Do takich domów najczęś-
ciej nie było dróg, a prowadziły do nich tylko ścieżki. Autor 
szczegółowo przedstawia cechy budowy domów huculskich, 
ich wygląd wewnętrzny, a także zajęcia mieszkańców, sposób 
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odżywiania i wnioskuje o ogólnym dobrobycie, wskazując, że 
na Huculszczyźnie nie ma ubóstwa.

Większa część artykułu poświęcona jest opisowi cech an-
tropologicznych Hucułów i ich ubrań, wśród których badacz 
wymienia specyficzne kapelusze, koszule, keptary, serdaki, 
chodaky, kapczury, chołoszni4. „Główną ogólną cechą ubioru 
Hucułów płci obojga, jest niezmierne zamiłowanie w stroju 
wykwintnie ozdobnym, w barwach jaskrawych i wszelkich 
świecidłach”5. Izydor Kopernicki zwraca uwagę na cechy 
gwary huculskiej, jej różnice w stosunku do sąsiednich dialek-
tów ukraińskich, podkreślając, że „Huculi z przyzwyczajenia 
mówią bardzo głośno, niemal krzykliwie”6. Niestety, badacz 
nie opisał huculskich obrzędów rodzinnych, zwyczajów, świąt 
religijnych i gier świątecznych, pieśni, bajek, legend, podań, 
zagadek, wierzeń, przesądów, guseł, leków ludowych, sen-
nika itp., o czym sam informował w artykułach i listach do 
kolegów. Konieczność starannego etnograficznego opisu gó-
rali karpackich badacz tłumaczy przy tym szybkim rozwo-
jem cywilizacyjnym w Karpatach, co doprowadziło do zmian 
społeczno -gospodarczych i mogło spowodować zanik trady-
cji kulturowych ludności lokalnej. O dalekowzroczności tych 
ustaleń można przekonać się współcześnie, ponieważ takie 
grupy etnograficzne, jak Tucholce i Połonińce, nie są już nie-
stety identyfikowane przez współczesnych badaczy, a ich ślad 
kulturowy pozostał jedynie w przeszłości.

Na szczególną uwagę zasługuje szkic etnograficzny wielo-
letniego członka Towarzystwa Ludoznawczego, który przez 
kilka lat mieszkał na Huculszczyźnie, krajoznawcy i etnografa 
Józefa Schnaidera Lud Peczeniżyński7, napisany w 1904 roku. 

Strona z czasopisma „Lud” (Tom XII, 1906, s. 277) 
z początkiem artykułu J. Schnaidera

Etnograf poszerzył wiedzę badaczy zarówno o nowe ce-
chy historyczne etnosu huculskiego, jak i mało znane fakty 

dotyczące barwnego miasteczka huculskiego Peczeniżyna8. 
Pierwsza część szkicu ma następujące rozdziały: 1. Rys histo-
ryczny; 2. Położenie; 3. Nazwy miejscowe (ludowe); 4. Daty 
statystyczne; 5. Granica etnograficzna; 6. Strój; 7. Chata i za-
budowania gospodarcze; 8. Pożywienie; 9. Gospodarstwo; 10. 
Chów bydła; 11. Przemysł; 12. Handel; 13. Śpiew; 14. Mu-
zyka; 15. Taniec. Druga część szkicu etnograficznego zawiera 
rozdziały: 16. Zwyczaje doroczne; 17. Obrzędy rodzinne; 18. 
Inne zwyczaje i obrzędy; 19. Wierzenia, gusła, przesądy i sny; 
20. Pojęcia religijne, kosmologiczne, meteorologiczne i przy-
rodnicze; 21. Zagadki; 22. Słowniczek. 

Józef Schnaider zaznacza, że w Peczeniżynie w tym czasie 
ludność liczyła 6837 mieszkańców: 4056 to Rusini; 2223 – 
Żydzi; 556 – Polacy; 2 – Niemców. Zgodnie z ówczesnymi 
normami termin Rusin był używany w znaczeniu „Ukrainiec”. 
W rysie historycznym o miasteczku badacz podtrzymuje wer-
sję o pochodzeniu jej nazwy od Peczyngów, którzy osiedlili się 
na tej ziemi ponad tysiąc lat temu i założyli osadę Peczeniżyn. 
Co ciekawe, do tej pory w Peczeniżynie można znaleźć grono 
osób o wyraźnych cechach turkijskich, co potwierdza tę tezę.

Strona z czasopisma „Lud” (Tom XI, 1906, s. 284).  
Dane statystyczne dotyczące składu narodowego ludności  

wsi huculskiej Peczeniżyn zawarte w artykule J. Schnaidera 
Lud Peczeniżyński. Szkic etnograficzny

Autor dokładnie opisuje osobliwe cechy tradycji ludowej 
wsi huculskiej, z których wiele nie zachowało się już do dziś. 
Tak więc w części „Gospodarstwo” Józef Schnaider przybliża 
obrzędy związane z wróżbami dotyczącymi wiosny i wiosno-
wania9. „Kiedy mają rozpocząć wiosnowanie, wróżą sobie na 
Błahowiszczynie. Gdy w to święto ranek jest pogodny, mówią, 
że można wcześnie zaczynać, gdy zaś chmurno i około połu-
dnia dopiero się wyjaśni, nie należy z wiosnowaniem się spie-
szyć. Siać zaś, ani orać nie wolno rozpoczynać »błahowisnoi 
dnyny«”10. Przed rozpoczęciem orki omijają pole z palmą w rę-
kach (szutką), święconą w niedzielę palmową, aby złodzieje 
nie kradli plonów. Podczas siewu pszenicy gospodarz nigdy ni-
komu nie odpowiada, aby wróble nie zjadły ziaren. Niektórzy 
nawet biorą wodę do ust lub wkładają coś pod język, aby po-
chopnie komuś nie odpowiedzieć. Twierdzą również, że żadne 
ziarno nie może zostać sprzedane przed zasianiem dla siebie, 
a kradzież ziarna jest według ludzi największym grzechem.

Szczególnym szacunkiem Peczeniżyńcy darzyli bydło i ko-
nie. Autor przytacza charakterystyczne przysłowie autochto-
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nów: „jakby marzyny11 ne buło, to naszczo mene na świti”. 
Kiedy urodziło się cielę lub źrebię, ten, który na nie patrzył, 
musiał natychmiast spojrzeć w górę – aby rosło; nie odważał 
się również powiedzieć fajne, a jedynie nivroku, aby mu nie 
zaszkodzić. Zwykle dobre zwierzę nie było pokazywane in-
nym, aby nie zapeszyć, a kiedy trzeba było pokazać, to ten, 
który oglądał, musiał pluć w kieliszek wódki, a następnie spłu-
kać kieliszek wodą, którą dawano do picia temu bydłu.

Józef Schnaider szczegółowo opisuje wzorce poezji kalen-
darzowo-obrzędowej i folklor pozaobrzędowy mieszkańców 
Pecheniżyna. Autor wskazuje na szczególne rozpowszechnie-
nie kołomyjek – pieśni huculskich zapisywanych w postaci ar-
tystycznych miniatur słownych. Należy zauważyć, że kołomyj-
ka huculska charakteryzowała się szczególną operatywnością 
w odbiciu rzeczywistości i dużym bogactwem tematycznym, 
specyficznym rodzajem rytmu, bogactwem wątków pochodzą-
cych z codziennego życia. Badacz zauważa, że „Parobcy śpie-
wają przeważnie na tańcach i zabawach, chodząc gromadnie 
nocą ulicami »wiwkają« nadzwyczaj doniośle, wyśpiewując 
naprzemian głośno przed chatami, w których mieszkają dziew-
częta. Dziewczęta przyśpiewują najczęściej przy robotach 
w polu, starsi zaś chyba podczas obrządków rodzinnych”12.

Autor wspomina o najbardziej lirycznych piosenkach o mi-
łości i życiu rodzinnym, które śpiewają dziewczyny albo chło-
paki (Oj u poły try łypki, Zełena liszczynoczka, Oj uczera, iz 
weczera, Oj lubyw ja d’iwczynoczku, Nis si misiać jasnym 
nebom, Popid hruszu konem ruszu itp.), a także historycznej 
piosence o Panie Sawie. Oprócz nich wykonywano również 
pieśni kościelne w każdą niedzielę i w święta. 

Strona z czasopisma „Lud” (Tom XII, 1906, s. 305). Pieśń 
w artykule J. Schnaidera Lud Peczeniżyński. Szkic etnograficzny

Józef Schnaider dowodzi, że muzyka cieszy się dużym 
uznaniem wśród ludu peczeniżyńskiego. Chłopcy już od naj-
młodszych lat uczą się grać na fujarkach lub skrzypcach. Mali 
pasterze, wypasając bydło, kręcą fujarki z wierzby i grają na 
nich różne piosenki. Muzyka wiejska najczęściej składa się ze 

skrzypiciela i cymbalisty, którzy grają na weselach, tłokach, 
tańcach i na sobótkach.

Badacz porusza również tematy związane z regionalnym 
tańcem ludowym, dlatego artykuł zawiera informacje o sztu-
ce tańca Hucułów. Tańce, na które schodzili się dziewczęta 
i chłopcy, odbywały się co niedzielę nad rzeką. Muzykę opła-
cali chłopcy, a taniec prowadził starszyj parobok13, którego 
wybierali członkowie bractwa cerkiewnego. Wśród dziewcząt 
tańczyły tylko te, które na Wielkanoc dały chłopakom pisan-
ki. Jeśli któraś nie dała pisanek, została wykluczona z tańca, 
a jeśli jednak chciała tańczyć – musiała dać chłopakom gar-
niec wódki. Autor zaznacza, że tańce dzielą się na: Riwnyj, Do 
hory, Wołoszka, Harkan, Cyhanka (tańczyli zarówno chłopcy, 
jak i dziewczęta), Ciganeszta, Ćwiek (tańczyli tylko chłopcy). 
Najbardziej szczegółowo w artykule opisano znany męski ta-
niec Harkan, który jest obecnie bardzo popularny na Hucul-
szczyźnie i w 2019 roku został wpisany na listę elementów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy14.

Szczególną wartość mają udokumentowane przez badacza 
archaiczne aspekty obrzędów i tradycji kalendarzowych, ślub-
nych, porodowych i pogrzebowych. Tak więc, przed wiecze-
rzą na świetyj weczer, gospodarz zabija siekierę w ziemię przy 
ścianie w chacie, mówiąc: „Aby tak mojim woroham rot za-
mkło, jak sia sokiera micno zabyta”15. Na wieczerzę zaścielali 
siano na stole i przykrywali obrusem (skatyrkiem). Do siana 
wkładano czosnek, siemię i ziemniaki, które później przecho-
wywano przez cały rok i, w razie potrzeby, stosowano jako 
lekarstwo dla bydła. Po wieczerzy chłopcy szli kolędować, za 
co otrzymywali „kukucy” – małe bocheneczki chleba. Starsi 
kolędowali ze skrzypkiem następnego dnia, każdy gospodarz 
zapraszał ich do domu i częstował przy stole. Kolędowanie 
trwało zwykle przez trzy dni świąt. Badacz podaje kolędy, 
m.in. Gospodarzowi, Dziewczynie, Parobkowi, Pod chatą.

Etnograf również zwraca uwagę na Święto Mełanii16 i tra-
dycje z nim związane. Na Mełanii dziewczyny gotowały pie-
rogi, układały je w rzędzie na pranniku (drewnianym wałku 
do wybijania odzieży podczas prania) i puszczały najedzonego 
kota. Każdy pieróg oznaczał jedną z dziewcząt – której pieróg 
kot zje, ta dziewczyna wyjdzie za mąż w tym roku. Wieczo-
rem przebierali jednego chłopca za kobietę Małankę, innych za 
starego dziada, żandarmów, Cyganów, którzy chodzili szczy-
drować (kolędować) z piosenką Szczodryj weczer, dobryj we-
czer... W nocy ludzie myli się w wodzie z monetami, wierząc, 
że choroby skóry wypłyną z taką wodą. O północy na Mełanii, 
według przekonań Hucułów, jest jedna chwila, w której woda 
zamienia się w wino, a następnie z powrotem w wodę. Wtedy 
też bydło rozmawia między sobą.

Przed Jordanem17, w tak zwany „Szczedryj weczer”, odby-
wało się poświęcenie wody. Huculi robili krzyżyki drewniane, 
ozdobione pierzem, kaliną, barwinkiem, włóczką i zatykali je 
we wrotach, nad studnią, potokiem lub rzeką. Podczas rytuału 
poświęcenia wody chłopcy strzelali z rusznic i pistoletów. Po 
tej uroczystości nie wolno było prać na rzece przez 14 dni. 

Przed Wielkanocą gospodynie domowe pieką baby z mąki 
kukurydzianej i pszenicznej, a także paski z mąki żytniej. 
W niedzielę wraz z kiełbasą, słoniną, serem, masłem, jajkami, 
chrzanem, pisankami, perepiczkami oraz ze świecą pośrodku, 
niosą w cebrzyku święcić do cerkwi. Po poświęceniu rozda-
wano perepiczki biednym za prostybih. W Wielkanoc młodzież 
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zbierała się koło cerkwi, śpiewała piosenki, bawiła się w pere-
piłki, fosta, dzwona, skakała łozy. Następnego dnia schodzili 
się chłopcy koło cerkwi, aby prosić dziewczęta o pisanki. Za te 
pisanki później chłopak tańczył z dziewczyną całe lato.

Józef Schnaider opisuje również zwyczaje i tradycje pod-
czas świąt religijnych i kalendarzowych: Jewdochę, Sawy, 
Jakowa, Juria, Marka, Nykołowoho witcie, Onufreja, Iwana, 
Petra, Illi, Koźmy i Demiana, Prokopia i Kieryka, Makryny, 
Pantełejmona, Spasa, Hławosiki, Czesnoho Chresta, Łuki, 
Wowodenia, Katarynę, Andrija itp.

Następny rozdział artykułu Józefa Schnaidera poświęcony 
jest obrzędom rodzinnym mieszkańców Peczeniżyna. Pierw-
szym z nich są chrzciny. Nowo narodzone dziecko jest naj-
pierw chrzczone wodą przez kobietę w czasie porodu, która 
nadaje mu imię wybrane przez rodziców. Zwykle ojciec wy-
biera imię dla syna, matka – dla córki. Do cerkwi dziecko nio-
sło się do chrztu w dniu, w którym się urodziło. Kiedy dziecko 
przyszło na świat wieczorem – niosło się do cerkwi następnego 
dnia. Po powrocie z cerkwi kumowie, kumy i kilku zaproszo-
nych gości schodziło się na chrestyny18. Tydzień później były 
rodyny19, na które oprócz kumów i rodziny schodziły się nie-
proszone kobiety. Czasami zapraszano na takie uroczystości 
muzyków, organizowano tańce. Dwa tygodnie po rodynach 
nastąpił obrzęd wywodu. Był to starożytny zwyczaj huculski, 
kiedy matka, która urodziła dziecko, szła uroczyście do cerkwi 
po raz pierwszy po porodzie. Teraz Huculi nie przestrzegają 
tego zwyczaju i częstokroć w ogóle o nim zapomnieli.

Józef Schnaider najbardziej zwraca uwagę na opis hucul-
skiego obrzędu weselnego, który zawsze trwał trzy dni. We-
sele zaczynało się wzruszającą ceremonią proszczie i bła-
hosławieństwo od rodziców i rodziny, któremu towarzyszył 
tradycyjny refren – łatkają z udziałem starosty, drużbów oraz 
wszystkich gości:

„Oj błahosłowyż, Boże, i otec i maty
Swojemu detiaty do posahu sidaty”20.
Następnie pan młody z drużbą na koniach, panna młoda 

z drużkami pieszo (osobno) szli do wioski, aby prosić gości 
na wesele. Kiedy państwo młodzi wracają ze wsi, wychodzą 
do nich muzycy i goście weselni, częstują ich wódką, krzyczą 
„Vivat!” i strzelają z pistoletów. Następnie starosta, biorąc za 
chusty państwa młodych, których Huculi nazywali knieżem 
i kniehynią, prowadził ich do domu, okrążał z nimi trzy razy 
stół i sadzał ich do kolacji. Około północy rozpoczynał się 
rytuał obdarowywania państwa młodych przez rodzinę i go-
ści, zwany poczesne. Autor opisuje go w następujący sposób: 
„Młody z młodą, drużbą i drużkami siadają za stołem, na któ-
rym stoi półmisek z żytem, nakryty chustką, a na niej jeszcze 
garść żyta. Wówczas młody prosi rodzinę do wódki; każdy, 
wziąwszy przez chustkę kieliszek, wypija wódkę, a następnie 
przez chustkę wrzuca pieniądze na półmisek z żytem... Po po-
czesnym, matka, wlawszy do zebranych pieniędzy trochę wód-
ki, związuje chustkę razem z żytem i pieniędzmi, a namazaw-
szy nią młodego po twarzy, mówi: »Abys takij choroszyj, jak si 
hroszi«; tak samo robi z młodą i z gośćmi, poczem tańczą jesz-
cze trochę na dworze i rozchodzą się na nocleg do domów”21.

Drugiego dnia pan młody z drużbami i muzykantami siadają 
na bryczkę, młoda z drużkami – na drugą bryczkę i jadą do cer-
kwi, gdzie odbywa się rytuał winczynie. Po ślubie, jeśli wesele 
jest wspólne, pan młody siada z panną młodą na jedną bryczkę 

i wracają do domu panny młodej. Kiedy wesele odbywa się 
osobno – młoda wraca jedną bryczką, a młody drugą, każdy do 
siebie, gdzie czekają na nich gości weselni. Wieczorem tego 
dnia odbywa się obrzęd zabrania knieżem do swojego domu 
kniehyni. Wtedy matka panny młodej zawija weretą22 podusz-
kę i kilka weret, które wynoszą na bryczkę. Następnie starosta 
prosi o proszczie, dziękuje ojcu za wychowanie panny młodej 
i po pożegnaniu wyprowadza na podwórze pannę młodą, któ-
rą drużba, biorąc na ręce, wsadza na bryczkę. Synowa, przy-
bywając do domu pana młodego, rozdaje dary rodzinie pana 
młodego. 

Trzeciego dnia rano krewni pana młodego przychodzili na 
zwodyny. W tym samym czasie pan młody był wyprowadzany 
do komory23, a panna młoda sadzała się wśród chaty na ław-
ce przykrytej weretą, pod którą była konewka z wodą, boche-
nek chleba, nóż i siekiera. Koło młodej sadzili dwie mołodyci 
i przykrywali ich trzech weretami, aby nie można było ich roz-
różnić. Młody, który zostawał wprowadzony do domu, musiał 
poznać swoją żonę, kładąc na głowę monetę, odsłaniając twarz 
i całując. Jeśli nie poznał żony, śmiali się z niego i żartowa-
li. Zabawa weselna trzeciego dnia trwała do ciemnej nocy, po 
czym goście rozchodzili się, śpiewając.

Osobliwy był huculski obrzęd pogrzebowy w Peczeniży-
nie, opisany przez Józefa Schnaidera. Pierwszego wieczo-
ru „do zmarłego” schodzili się mężczyźni i kobiety, chłopcy 
i dziewczęta, gdzie zwykle siedzieli do późna w nocy. Aby 
dusza zmarłego nie smuciła się i szybciej upływał czas, mło-
dzież bawiła się w proczochana i perstincie. Drugiego wieczo-
ru przychodził diak24 i czytał sawtyr (psałtyr), po czym mło-
dzież ponownie organizowała zabawy jak poprzedniego dnia. 
Trzeciego dnia, kiedy ciało było wynoszone z chaty, ksiądz 
czytał Ewangelię, wygłaszał przemówienie, a następnie prosił 
o proszczie. Po pogrzebie ludzie szli na obiad do domu zmarłe-
go. „Tam, na zastawionym stole stoi w misce potrawa, podob-
na do kuti, zgotowanej z przenicy, miodem słodzonej, a zwa-
na »koływo«. Przed obiadem każdy z gości musi tej potrawy 
trzy razy skosztować, bo »chto kilko zeren zjist, tilko hrichiw 
z nebiszczyka zdojme«”25. Przez cały rok bliska rodzina nosi 
żałobę po zmarłym.

Wśród innych zwyczajów i obrzędów, szczegółowo opisa-
nych w artykule Lud Peczeniżyński, należy wymienić jeszcze 
m.in. sobótkę (świąteczne ognisko), która odbywała się sześć 
razy w roku; wieczornice, które trwały cały adwent (pełypiw-
ku); tłoka; widprawa za panszczynu itp. W części Wierzenia, 
gusła, przesądy i sny autor opowiada o postaciach huculskiej 
demonologii, wśród których są: niauki, stratczie, potopłynyk, 
misiecznyk, wowkun, upyr, czarownicy i czarownice, wid’my, 
wróżbici i wróżki, prymiwnykie i prymiwci itp.

Kolejną publikacją Józefa Schnaidera, która porusza tema-
tykę huculską, jest opublikowana w czasopiśmie „Lud” seria 
artykułów Z kraju Hucułów26. Zawiera ona również ogrom 
wiedzy dla współczesnych badaczy. Autor nakreśla w nich 
m.in. cechy położenia geograficznego i historycznej prze-
szłości wysokogórskiej osady huculskiej – Tatarowa, w której 
przez pewien czas mieszkał i założył oddział Towarzystwa Lu-
doznawczego w 1899 roku.

Ciekawie opisane są legendy o pochodzeniu nazwy tej wsi, 
zwyczaje, odzież ludności miejscowej, dialekt, budynki (cha-
ty), pożywienie jej mieszkańców. Wszystkie te elementy uję-
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te zostały w aspekcie komparatystycznym. Następnie Józef 
Schnaider opisuje comiesięczny kalendarz huculski, cechy 
wszystkich świąt i zwyczajów huculskich, obrzędów, przesą-
dów z nimi związanych. Wśród istnego folkloru pieśniowego 
autor podaje kolędy dla pana, dziewczyny i chłopca, a także 
opowiada o wykonywaniu rzadkich autentycznych kolęd dla 
bogacza, średnio zamożnego, biednego i wdowy. Warto zwró-
cić uwagę na ciekawe opisy rodzinnych obrzędów Hucułów: 
chrzcin, wesel, pogrzebów, ale także – wzmianki o ziołach i le-
kach, które Huculi wykorzystywali do leczenia różnych chorób. 

Strona z czasopisma „Lud” (Tom VII, 1901, s. 259–260). 
Słowniczek w artykule J. Schnaidera Z kraju Hucułów

W części Wierzenia, gusła, przesądy autor zauważa, że 
Huculi mają bardzo silną wiarę w istoty nadprzyrodzone. 
J. Schnaider podaje ciekawe informacje na temat huculskich 
legend, opowiadań, gadek, przysłów, zagadek, a także pieśni 
huculskie, w szczególności ballady o słynnym bohaterze lu-
dowym Oleksie Doboszu Oj popid haj zełeneńkij, publikuje 
słowniczek huculski.

Badacz z pasją pisał o poezji huculskiej, która „tchnie prze-
szłością, wiekami minionych lat”27 i z przykrością zauważył, 
że krótki pobyt w Tatarowie nie pozwolił mu zebrać więcej 
„pięknych podań i baśni huculskich, tych skarbów ukrytych, 
tych popiołów, w których dzieje wiekami zamglone tleją jesz-
cze jakby iskry”28. Później autor opublikował także inne arty-
kuły o tematyce huculskiej Baśń o trzech braciach, dwóch mą-
drych, a jednym głupim29 i Jeszcze o Hucułach tatarowskich30, 
które były uzupełnieniem pracy Z kraju Hucułów.

Historyk i etnograf pochodzenia austriackiego Raimund 
Fryderyk Kaindl, który urodził się i spędził większość swo-
jego życia w Czerniowcach na Bukowinie, opublikował arty-

kuł Pasterstwo i wierzenie pasterskie u Hucułów31. W artykule 
opisał życie gospodarcze Hucułów bukowińskich, architek-
turę, obrzędy i wierzenia. Szczególną uwagę zwrócił na rolę 
tradycji pasterstwa górskiego w życiu wiejskich Hucułów, 
wierzenia ludowe i wierzenia związane ze zwierzętami. Rai-
mund Kaindl podkreśla, że bydło dla Hucuła ma największą 
wartość i ilustruje tę myśl takimi faktami. W Boże Narodzenie 
i Wielkanoc Huculi starają się podawać świąteczne jedzenie 
dla zwierząt, podobnie jak dla ludzi. Rodzice chrzestni często 
dają swojemu chrześniakowi małe jagnięta, cielęta, prosięta. 
Rodzice mogą dawać krowy, owce swoim dzieciom (młodej 
parze małżeńskiej) podczas wesela. W swoich testamentach 
Huculi, oprócz majątku nieruchomego, przekazują bydło 
krewnym, przyjaciołom, a nawet księdzu. 

Na bogaty huculski folklor pieśniowy i muzyczny zwró-
cili uwagę badacze: Stanisław Zdziarski (1878–1928), Adolf 
Chybiński (1880–1952), Karol Maszkowski (1868–1938). 
Szczególnej uwadze tradycje folklorystyczne na Huculszczyź-
nie w czasopiśmie „MAAE” opisuje slawista i folklorysta 
S. Zdziarski w artykule Pokucie. Uzupełnienie dawniej ogło-
szonego dzieła ś. p. Oskara Kolberga z rękopisów pozgon-
nych32. Należy tu zauważyć, że na początku XX wieku niektó-
rzy badacze przypisywali część Huculszczyzny sąsiadującemu 
regionowi etnograficznemu Pokuciu, który ma wiele podob-
nych tradycji i obrzędów. Autor zebrał unikalne przykłady 
folkloru huculskiego we wsiach Kosmacz, Ispas, Brusturów 
w powiecie kołomyjskim. Wśród nich zanotował opowieści 
Chłop w niebie, O Żydach; pieśni i kołomyjki Pieśń o Kaniow-
skim, Pieśń o wójcie, Miłość, V Poły v Ternopoły, Seji nocy 
o piunocy, Małżeństwo, Zdrada, Ciołovik na roboki, ta ja sama 
doma, Zabójstwo, Pryjsiou Ekiu do Buvoji, Śmierć, Opryszki, 
Ta na pański carynońci otava dzelena, Śpivajte łcginyki po-
kyvste vescłi, Żołnierska, Pijacka, Drobne piosnki, Spivanki 
pidsko Сyski. Tom VIII czasopisma „Lud” z 1905 roku w dzia-
le Kronika informował o „Związku naukowo literackim”, na 
którym wysłuchano wystąpienia malarza i pedagoga, członka 
Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana K. Maszkowskiego 
O  kolędnikach  na  Hucułach. K. Maszkowski, żyjąc przez 
osiem lat w Żabiu, bardzo dobrze zapoznał się ze „społeczeń-
stwem huculskim, nie tkniętem jeszcze naszą cywilizacyą”33. 
Redaktorzy czasopisma wskazują, że K. Maszkowski „wziął 
się więc z prawdziwem zamiłowaniem do opisania owego 
niezwykle ciekawego i »bajecznie kolorowego« społeczeń-
stwa”34. Badacz przedstawił życie Hucułów „nie jako muze-
alnego okazu, ale jako żywego człowieka, żyjącego jeszcze 
w braterskiej zgodzie z naturą”35. O kolędowaniu Karol Masz-
kowski powiedział tak: „śpiewy ich cechuje niezwykle żywa 
wyobraźnia i szczególnie malarska wrażliwość”36. Nawiasem 
mówiąc, ostatnio tradycje kolędowania w rejonie werchowiń-
skim obwodu iwanofrankiwskiego zostały wpisane na listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy.

Na stronach wydawnictw krajoznawczych można znaleźć 
publikacje o tradycjach muzycznych Huculszczyzny. Etno-
graf i pedagog A. Chybiński w artykule Instrumenty muzyczne 
ludu polskiego na Podhalu37 w czasopiśmie „PMAAE” do-
konuje porównania instrumentów muzycznych mieszkańców 
Podhala i Huculszczyzny, zwraca się uwaga na podobieństwo 
i różnice poszczególnych instrumentów wymienionych regio-
nów. Autor wspomina m.in. o takich huculskich instrumentach 
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muzycznych, jak trąbita, róg, skrzypce, mih, fujara, donców-
ka, duda. Autor zaznacza, że „na Huculszczyźnie grywa nie-
kiedy zespół »trąbit«, nawet jako akompanjament do śpiewu 
lub do gry na innych instrumentach”38.

 
Ludowe instrumenty muzyczne na stronach czasopisma 
„PMAAE” (Tom III, 1924, s. 59, 143, 147) w artykule 
A. Chybińskiego Instrumenty muzyczne ludu polskiego 

na Podhalu

Popularna i wykwintna była i pozostaje sztuka dekoracyjna 
i stosowana Huculszczyzny, w szczególności pisankarstwo. 
Czeski badacz Franciszek Krček (1869–1916) w eseju Pisanki 
w Galicyi39 opisuje zwyczaje pisarskie szczególnie na Hucul-
szczyźnie. W badaniu podano spis korespondentów z dołącze-
niem miejscowości – powiatów, w których należy jeszcze dalej 
badać tradycje pisankowe, w szczególności z regionu hucul-
skiego – powiaty kosowski i kołomyjski (miejscowości: Kras-
noila, Hołowy, Jasienów, Jaworów, Perechrestne, Sokołówka, 
Żabie, Kosmacz, Krzyworównia, Brustury, Polauki, Ustrzyki, 
Podhajczyki i okolice, Ostrowiec, Kornicz). Informacje od lo-
kalnych korespondentów pomogły Krčekowi przedstawić opis 
sposobów malowania pisanek, ich rodzaje, symbolikę i prze-
znaczenie. Opisano zwyczaje, zabawy i wierzenia związane 
z pisankami, znaczenie wzorów itp. Autor ocenia znaczenie 
pracy mistrzów pisankarzy i ogólnie sztuki dekoracyjnej i sto-
sowanej ówczesnej Galicji. Należy zauważyć, że tradycja hu-
culskiej pisanki jest obecnie wpisana na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego Ukrainy.

Niektóre publikacje wydawnictw krajoznawczych poświę-
cone były demonologicznym wyobrażeniom i wierzeniom Hu-
cułów, podkreślaniu ścisłego związku ich życia i kultury z ota-
czającym środowiskiem górskim, ścisłej harmonii z przyro‑

dą. Tak więc czasopismo „ZWAK” w 1881 roku opublikowało 
artykuł pedagoga i folklorysty Bronisława Gustawicza (1852–
1917) Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzi-
nie przyrody40. Znajdują się tu interesujące informacje na te-
mat wierzeń i przesądów huculskich związanych z płazami, 
w szczególności żmijami, wężami i salamandrami. Autor pi-
sze, że „salamandra u Hucułów w Kołomyjskiem zowie się 
sełemezdrą. Kto ją przestąpi, tego ukąsi. Z tego zaś ukąszenia 
tylko tym sposobem wyleczyć się można, że się policzy ćwierć 
ziarnek maku”41 (zapisano w miejscowości Berezów). Opisana 
jest także legenda o młodym Hucule i wężu, która zapisana jest 
w powiecie Kołomyjskim: „Pewien chłop jechał drogą. Gadzi-
na zaplątana między gałęziami na wysokiem drzewie prosiła 
go, aby ją rozplątał i uratował. Chłop wylazł na drzewo, a gdy 
ją odplątał, uwiesiła mu się gadzina na szyi, okręciła kilka razy 
i już go odtąd puścić nie chciała. Nikt nie potrafił ją odplątać, 
bo gadzina groziła ukąszeniem. Chłop chodził po świecie, za-
sięgał rady lekarzy, ale wszystko nadaremno. Gadzina wrastała 
się w szyję coraz głębiej i już jej tylko głowę było widać. Ja-
dąc raz konno, przydybał dwunastu pasterzy, którym trzynasty 
wójt przewodził. Pasterze kazali mu zaczekać, a że dziarskich 
chłopców każdy słuchać musiał, więc i chłop ów zatrzymał 
się na ich rozkaz. Po zapytaniu pasterzy, skądby jechał i co 
on zacz, opowiedział im całe zdarzenie. Pasterze postanowili 
osądzić sprawę. Przedewszystkiem kazali zleść chłopu z ko-
nia, a gadzinie z szyi. Gadzina położyła się na ziemi i zwróco-
na ku chłopu strzegła go pilnie oczami, aby jej przypadkiem 
nie uciekł, siadłszy na koń, i gotową była rzucić się na niego. 
Pasterze jednak skorzystali z tej sposobności i posiekali ją”42.

Nieco później na stronach miesięcznika „Wisła” opubliko-
wano artykuł etnografa Erazma Majewskiego (1858–1922) 
Wąż w mowie, pojęciach i praktykach ludu naszego43. Autor 
wspomina w niej także o wierzeniach i zwyczajach huculskich 
dotyczących płazów, zauważając, że „Huculi zatrzymali od 
Borusów dawny szacunek dla największego ich bożyszcza, 
tj. Gadów. Dziś żaden Hucul nie uderzy gadziny... We środę 
między Wielkanocą a Zielonemi Świątkami Huculi cały dzień 
poszczą... na intencję, by Bóg bydło ich chronił od ukąsze-
nia gadzin”44. Analizując powyższe publikacje B. Gustawicza 
i E. Majewskiego, można wnioskować o szczególnej uwadze 
i swoistych zwyczajach Hucułów wobec gadów, pochodzą-
cych być może jeszcze z czasów pogańskich.

Dr D. Wierzbicki w artykule opublikowanym w czasopiśmie 
„ZWAK” Meteorologia ludowa czyli Zdania i Przysłowia ludu 
naszego, służące do przepowiadania stanu pogody45 zwraca 
uwagę na ludowe przesądy huculskie dotyczące zjawisk po-
godowych, podając autentyczne nazwy huculskie wielu roślin 
karpackich i opisując tradycje ludowe związane ze światem ro-
ślinnym Huculszczyzny. W szczególności w legendzie o czar-
nym bzie czytamy: „Według mniemania Hucułów w krzaku 
bzowym w pobliżu domu się znajdującym przemieszkuje Dido 
czyli Diduch. Jest to poczciwy, uczynny duch stróż domowy. 
Jest on karłowaty, niezgrabnej postaci, ledwie na jednę piędź 
wysoki z dużą głową, o długich włosach i siwej brodzie. Jest 
usposobienia sarkastyczno -dobrodusznego”46. 

Badania E. Kolbuszowskiego Rośliny w wierzeniach ludu47 
ukazują rolę świata roślin w wierzeniach mieszkańców Hu-
culszczyzny i sąsiedniego Pokucia, szacunek i uwielbienie dla 
drzew, kwiatów, wszystkich roślin przez mieszkańców gór.
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Co ciekawe, badacze Huculszczyzny, podróżując po tym 
regionie, zauważyli gościnność, dobroduszność i życzliwość 
ludności lokalnej. W artykule współpracownika miesięcznika 
„Wisła” Juljana Turczyńskiego Wycieczka w głębie Tatr48 moż-
na znaleźć ciekawe porównanie zachowań górali tatrzańskich 
i huculskich: „górale tatrzańscy znacznie różnią od hucułów. 
Bo gdy ci przyjmują obcego bez żądania zapłaty wszystkiem, 
co mają, a nieraz nie chcą nawet żadnego przyjmować wyna-
grodzenia, to przeciwnie górale tatrzańscy dybią tylko na to, 
ażeby z każdego kroku gościa i każdej jego potrzeby skorzy-
stać, za co sobie każą płacić we dwójnasób”49.

Podsumowując powyższy przegląd materiału, należy za-
uważyć, że publikacje w czasopismach etnograficznych i kra-
joznawczych z przełomu XIX i XX wieku wykazały znaczne 
zainteresowanie badaczy tradycjami, obrzędami, zwyczajami, 
kulturą, historią, życiem codziennym, folklorem mieszkańców 
Huculszczyzny. Część prac charakteryzowała się komplekso-
wym opisem zjawisk kulturowych, etnograficznych i folklory-
stycznych, interesującą poezją obrzędową, demonologicznymi 
wyobrażeniami i wierzeniami Hucułów, ich legendami, po-
daniami, bajkami, zagadkami, przysłowiami, przesądami itp. 
Materiały krajoznawczo -etnograficzne polskich badaczy miały 
i mają do dziś istotny wpływ na rozwój działalności badawczej 
i wydawniczej we współczesnej Ukrainie, której efektem jest 
wypracowanie nowego kierunku naukowego i dyscypliny dy-
daktycznej – huculszczyznoznawstwa.
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Łucja Kondratowicz ‑Miliszkiewicz

Gruzowie i ich zagroda z Brzezin  

w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Przeniesienie w roku 1975 Muzeum Wsi Lubelskiej z Kali-
nowszczyzny, przy staromiejskiej dzielnicy Lublina – terenu 
kulturowo uwarunkowanego sąsiedztwem cmentarza żydow-
skiego, do podmiejskiej dzielnicy Sławin stworzyło przed 
muzealnikami perspektywę naturalnego i kompleksowego wy-
rażenia ekspozycją skansenowską dziedzictwa wsi, dworów 
ziemiańskich i miasteczek Lubelszczyzny. Tu, na obszarze 
27 hektarów, włączając w to do dziś istniejące prowizorycz-
ne zaplecze, morfologicznie oddającym składniki krajobra-
zów głównych subregionów Lubelszczyzny, można już było, 
pracą dobrze ukierunkowaną przez studia zagospodarowania 
przestrzennego, przedstawić na wysoczyźnie fragmenty wsi 
Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, dwór ziemiański na wzgór-
ku, a tuż przy krawędzi skarpy lokować miasteczko. W doli-
nie Czechówki zaplanowano wsie Podlasia i Nadbuża, zaś by 
uformować ekspozycje nadwiślańskiego przysiółka, spiętrzo-
no Czechówkę i wokół tej muzealnej Wisły zbudowano wieś 
z 6 zagrodami złożonymi z chałup, budynków inwentarskich 
i stodół przeniesionych do skansenu z lubelskiego Powiśla. 
Obiekty wytypowane w terenie do translokacji zestawił w stu-
dium z 1962 roku prof. Roman Reinfuss (1910–1998), a listę 
tę potem uzupełniali dyrektorzy Muzeum, Jan Górak (1914–
2005) i od kwietnia 1975 do 1985 roku Ryszard Królikowski 
(1931–1991). 

To opowieść o jednej z zagród wyszukanych w terenie, 
translokowanych i posadowionych w skansenie, wyposażo-
nych i udostępnionych ekspozycyjnie 16 września 2020 roku – 
chałupie i stodole ze wsi Brzeziny położonej w ziemi stęży-
ckiej. To jednocześnie refleksja muzealnika. Czy i w jakim 
zakresie możliwe jest dziś jeszcze odwzorowanie gospodar-
stwa historycznych mieszkańców wsi i polskiego miasteczka 
sprzed blisko półtora wieku? Wiedza i pamięć o ówczesnym 
życiu codziennym domowników – Jakubie i Agnieszce Gru-
zów oraz ich sześciorgu dzieci, postaci udokumentowanych 
i rozpoznanych w parafialnych zapisach urodzeń, ślubów 
i zgonów – w kolejnych pokoleniach zanikła do tego stopnia, 
że brak informacji o ich meblach, odzieży, naczyniach, narzę-
dziach. O tym, co składało się na codzienność lat 1900–1939, 
ekspozycyjnie wyobrażoną już w muzealnych wsiach Wyżyna 
Lubelska i Roztocze, wiemy dzięki wywiadom z ówczesnymi 
mieszkańcami zagród, świadkami ówczesnych wydarzeń. 

Jak doszło do tego, że dla zagrody z Brzezin muzealnicy 
40 lat temu ustanowili czasookres ekspozycji na początek lat 
80. XIX wieku? W Muzeum pracował wówczas wspaniały ze-
spół specjalistów, ale przy tym i pasjonatów, wspieranych wie-
dzą i autorytetem konsultantów, profesorów – wspominanego 
tu już etnografa Romana Reinfussa i architekta Wojciecha Ka-
linowskiego (1919–1992). Wprawdzie różnorodność architek-

tury dawnej wsi i miasteczka nadal była głównym kryterium 
doboru obiektów, ale tuż za kurtyną wyborów właściwych 
przykładów budownictwa toczyły się intensywne dyskusje 
muzeologiczne na temat sposobu odwzorowania przestrzeni 
historycznej – metody ekspozycji, sformułowania założeń, 
ustalenia czasookresów, czyli tego, co dziś otrzymuje gość na-
szego Muzeum. Dzięki owej refleksji muzealników wszystkie 
ekspozycje gospodarstw chłopskich wykonano metodą rodzin-
ną, czyli idiograficzną. Zasadą było pokazanie wytypowanego 
kadru z historii rodziny, zagrody czy też obiektu przemysłu 
ludowego z wybranego roku, a nawet z okresu jednej z dorocz-
nych prac gospodarskich. To dzięki tej metodzie duża część 
ekspozycji lubelskiego skansenu ma tak jak jednolity krajo-
braz kulturowy, z czego tak chętnie korzysta film oraz grupy 
rekonstrukcyjne i filmowa publicystyka historyczna. Dopiero 
obiekty o nieudokumentowanym, pierwotnym układzie wnętrz 
takie, jak plebania z Żeszczynki i dwór z Żyrzyna, jak również 
ekspozycje o tematyce żydowskiej w sektorze miasteczkowym 
zmusiły nas, wskutek braku relacji świadków, do zastosowania 
także metody modelowo -strukturalnej. 

Przed chałupą. Wizyta dziada proszalnego.  
Scenka odegrana 16 września 2020 r. podczas uroczystości 

otwarcia ekspozycji, fot. Krzysztof Wasilczyk

Metoda rodzinna opierała się na wywiadach z mieszkańcami 
lub sąsiadami translokowanych obiektów. Toteż horyzont chro-
nologiczny ekspozycji zagród w lubelskim skansenie zamykał 
się w latach 1900–1939. Wieku XIX już nie sięgał. Ekspozycja 
zagrody z Brzezin miała być tu wyjątkiem. W 1980 roku za-
łożono, że ukazany zostanie obraz życia codziennego rodziny 
chłopskiej na początku lat. 80. XIX wieku – kilkanaście lat 
po uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim w 1864 roku. 
Kadr z czasów odleglejszych od jakichkolwiek odwzorowa-
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nych dotychczas w Muzeum Wsi Lubelskiej. Starsze są tu 
tylko niektóre budynki. Oryginalne ruchomości z wyposaże-
nia gospodarstwa Jakuba i Agnieszki Gruzów nie zachowały 
się. Dla scenarzysty była to więc wyprawa w czasy, gdy życie 
i kulturę ludu opisywali Oskar Kolberg (1814–1890) i jego 
terenowi korespondenci, a artyści ukazywali je na obrazach 
albo utrwalali na rycinach publikowanych wówczas w czaso-
pismach, np. w „Kłosach” czy w „Tygodniku Ilustrowanym”. 
Ponieważ Jakub Gruza, gospodarz tej chałupy w całej 4 ćwier-
ci XIX wieku, umiera w 1905 roku, przyjęto, iż niektóre ar-
chaiczne sytuacje z przełomu XIX/XX wieku, zapamiętane 
w Brzezinach o jego zagrodzie, odnoszą się także do okresu 
wcześniejszego. Korespondują one z badaniami szczegółów 
architektury chałupy zbudowanej w 1789 roku, jak informu-
je data wyryta na belce, zwanej tramem, i stodoły z połowy 
XIX wieku oraz z pojedynczymi źródłami archiwalnymi, np. 
Spisem bydła rogatego we wsi we wsi Brzeziny z 1878 roku. 
W oborze wydzielonej w stodole Gruzowie trzymali 2 woły 
i 2 krowy, zaś w sieni chałupy, w miejscach wydzielonych de-
skowymi przegrodami pozostały inwentarz: 1 konia, świnie, 
kury i prawdopodobnie kaczki i gęsi. To ostatnie lata odwiecz-
nego, od niepamiętnych czasów, pomieszkiwania ludzi i zwie-
rząt pod jednym dachem. 

Stosunkowo najwięcej mówią źródła genealogiczne. Jakub 
Gruza i Agnieszka z Banych zawarli związek małżeński oko-
ło 1863 roku, a od uwłaszczenia w 1864 roku gospodarowali 
już na „swoim”. Małżeństwo to miało przynajmniej siedmio-
ro dzieci, a ich przypuszczalne lata urodzin określają metryki 
ślubu lub zgonów. Najstarsza Marianna – wychodząc za mąż 
w 1882 roku miała 19 lat. Michał – gdy żenił się w 1891 roku, 
miał 25 lat. Wojciech – gdy zawarł związek małżeński w 1892 
roku miał lat 24. Jan ożenił się w 1898 roku, mając 27 lat. Ka-
tarzyna wyszła za mąż w 1894 roku jako panna szesnastoletnia. 
Dwie córki zmarły wcześnie, Antonina w 1872 roku w wieku 
10 miesięcy, zaś Agnieszka w 1889 roku w wieku 8 lat. 

„Swoje” Gruzów to przeszło 32 morgowe gospodarstwo 
(morga, czyli 300 prętów, to miara rosyjska odpowiadająca 
około 0, 56 ha). Z ukazu 1864 roku był cały numer, tj. 18 mórg 
260 prętów i do tego 14 mórg za zrzeczenie się praw do ser-
witutów. Składało się na nie: pole uprawne (około 60% włas-
ności) oraz łąki, pastwiska, lasy i nieużytki w 10 kawałkach 
zwanymi „rolkami”, leżące w różnych częściach wsi Brzeziny. 
Korzystano także z pastwiska gromadzkiego. Ponieważ zie-
mia była licha, a to IV–VI klasy, przeważnie piaski i grunta 
podmokłe, gospodarstwo to możemy uznać za średniozamoż-
ne. Ziemię uprawiano w systemie trójpolowym. Orano przede 
wszystkim sochą, niektóre rolki radłem. Zboże żęto wyłącznie 
sierpem na kolanach. Rodzina pracowała wyłącznie na roli, 
nikt u Gruzów nie zajmował się choćby jakimś ludowym rze-
miosłem.

Ekspozycję obejścia tworzą chałupa, stodoła oraz studnia 
z żurawiem i piwnica jamowa. Siedlisko otocza płot żerdzio-
wy. Taka zagroda dwubudynkowa jest typowa dla średnio-
zamożnych gospodarstw pouwłaszczeniowych występujących 
na lubelskim Powiślu na przełomie XIX i XX wieku. Praw-
dopodobnie w tamtych czasach na podwórzu było zastoisko 
wodne, rodzaj stawiku, co mogło wiązać się z hodowlą kaczek 
i gęsi. Chałupa jest konstrukcji zrębowej, z dachem cztero-
spadowym krytym strzechą, szerokofrontowa, trójwnętrzna, 

z izbą położoną centralnie. Do chałupy prowadzi troje niskich 
drzwi, jedne do komory zaś do sieni dwoje, od frontu i od po-
dwórka. Komora ma podłogę deskową, izba i sień glinobitkę.

Urządzenia ogniowe w izbie, wybudowane z kamienia, po-
kazują archaiczny sposób posadowienia pieca chlebowego na 
rusztowaniu drewnianym, palenisko otwarte – nalepę i komin 
sztagowy z wypełnieniem z desek. Kapa nie ma szybra i za-
mykanie wylotu do kanału dymowego – świnki odbywa się za 
pomocą „baby” – wiązki słomy. Przy piecu jest szeroka ława – 
przyzba, gdzie sporządzano posiłki, przędzono nici na kądziel 
itp. Pod piecem przechowywano małe ilości pożywienia na 
bieżące potrzeby, zaś zimą na noc sadzano kury. 

Izbę oświetla odwzorowany tu kapturowy świecak z konop-
nego worka oblepionego gliną, z podwieszonym rusztem na 
smolne szczapy. Do niecenia ognia służy metalowe krzesiwko, 
krzemień i hubka. 

Świecak w izbie, fot. K. Wasilczyk

Wyrka, stół, półka na naczynia, ława do spożywania posił-
ków czy stołki do siedzenia są ciesielskim, nie stolarskim od-
wzorowaniem domowego, prostego meblarstwa. Na wyposa-
żeniu gospodarstwa jest sporo sprzętów samorodnych, naczyń 
klepkowych, dłubanych i słomianych, niewiele zaś przedmio-
tów z metalu. Wśród tkanin użytkowych dominują lniane, na 
pewno było też trochę konopnych. Odzież codzienna – zgrzeb-
ne koszule, portki, spódnice – zarzucone są na wieszadło w iz-
bie przytwierdzone do belek przy zapiecku. Ubrania świątecz-
ne przechowywane są w skrzyni i na wieszadle w komorze. 
Strawę gotuje się w glinianych garnkach na palenisku otwar-
tym – nalepie. Codzienne pożywienie stanowią polewki, bar-
szcze, żury, ziemniaki, kasze i chleb pieczony z żytniej mąki. 

Ekspozycja izby ukazuje wczesny okres kształtowania się 
decorum izby chłopskiej. Na ścianie wisi krzyżyk i kilka świę-
tych obrazów, jeden z zatkniętą palmą z Kwietnej Niedzieli. 
Na stole stoi pasyjka. 

W komorze są beczki słomiane na zboże, drewniana klep-
kowa na kwaszoną kapustę. faski i dzieżeczki na groch, kasze, 
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olej, słoninę, ser. Olej trzymany jest w drewnianej beczułce. 
Sery suszono latem, w piecu chlebowym lub na słońcu, w „sło-
miankach”. Drewniana półka zawieszona u powały chroni 
chleb przed gryzoniami. W komorze są także zioła – zbierane 
po polach pożyteczne rośliny przydatne w gospodarstwie. 

Ława w komorze – faski i dzieżeczki na groch, kasze,  
olej, słoninę, fot. K. Wasilczyk

Rzeczywiste historyczne wyposażenie wnętrz i otoczenia 
tej chałupy nie mogło być odtworzone i pozostanie tajemnicą 
dziejów. Z drugiej strony zbiory Muzeum Wsi Lubelskiej, gro-
madzone dopiero od początku lat 60. XX wieku, tylko w ogra-
niczonym zakresie mogły spełnić dwa warunki – pochodzić 
z Powiśla i z czasów nie późniejszych niż 4 ćw. XIX wieku. 
W tej sytuacji na wystawie zagrody z Brzezin pomieszczono 
dużo odwzorowań i rekonstrukcji a także wprowadzono za-
bytki, użyjmy tu terminu archaiczne, z innych subregionów 
Lubelszczyzny.

Wraz z udostępnieniem ekspozycji Muzeum wydało prze-
wodnik Zagroda z Brzezin w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. 
Podróż na wieś XIX-wieczną autorstwa Łucji Kondratowicz-
-Miliszkiewicz, Grzegorza Miliszkiewicza i Haliny Stachyry. 
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą zatytułowano 
Zagroda Gruzów z Brzezin. Rok 1881. Zagadnienia ekspozycji 
muzealnej. Drugą Zagroda z Brzezin – nowe perspektywy dla 
edukacji muzealnej. Celem publikacji jest prezentacja istoty 
i walorów, tej – jak ją określamy – kolbergowskiej zagrody, 
w kontekście różnorodnych związków z triadą ekspozycyjną 
wieś -dwór -miasteczko w lubelskim skansenie. Wydawnictwo 
to udostępniono także w formacie pdf na stronie internetowej 
Muzeum Wsi Lubelskiej. 

W ostatnich miesiącach prac nad budową ekspozycji, rów-
nolegle analizowaliśmy możliwości edukacyjne, które tworzy 
ta wczesno pouwłaszczeniowa zagroda. To nie tylko wyprawa 
w głąb czasów orki wołami i sochą, narzędzi samorodnych, 
glinianych naczyń do gotowania, światła ze świecaka i odgło-
sów zwierząt dobiegających do izby z sieni. To powiązanie 
rodziny wiejskiej z miasteczkiem i cotygodniowym targiem, 
kościołem, kuźnią, olejarnią, to możliwe do przedstawie-
nia pouwłaszczeniowe relacje włościanina „już na swoim” 
z dworem ziemiańskim. Mając przygotowane scenariusze za-
jęć edukacyjnych i projekt dobrze zaopatrzonej rekwizytorni, 
z otwartością i nadzieją czekamy na popandemiczny powrót 
przedszkolaków i uczniów do Muzeum. (Zob. 1 str. okładki)

MAREK MIODUSZEWSKI
Cóżeś mi to chłopcze zrobił

Cóżeś mi to chłopcze zrobił,
Żeś mi siebie w głowę nabił?
Czym ja biedna zawiniłam,
Że się tobą zachwyciłam?

Teraz nie ma dnia, ni nocy,
Bym nie była we twej mocy.
Matka krzyczy, ojciec łaje,
Bo nic mi się nie udaje.

Kiedy jestem obok ciebie,
To mi tako jako w niebie,
A kiedy cię pocałuję,
Miodu słodycz w gębie czuję.

Ja przy tobie czarowniku
Jak ta sarna w jakim wnyku.
Anim jadła, anim piła,
Tylko bym przy tobie była.

A ludziska niech gadają,
Niech se gęby wycierają,
Byleś tylko był tu blisko,
To i starczy mi za wszystko. 

EWA JOWIK
List do mieszczucha

Wychwalasz życie w miejskich pieleszach,
lecz choć wygoda kusi i mami,
to ja nie lubię, gdy się tłum miesza
z mymi krokami, z mymi myślami.

Tobie dzień cały dzwonią tramwaje,
smog na ulicach ludzi otula,
a u mnie brzęczy świerszcz – mały grajek
i nad łąkami mgła chodzi w tiulach.

Latem, gdy jedzie sznur samochodów,
to ci z upału asfalt się topi,
a dla mnie lipiec niesie woń miodu
i chłodną trawę kładzie pod stopy.

Zimą ci chodnik pokrywa breja,
języki soli obuwie liżą,
u mnie, choć czasem przyjdzie zawieja,
to biel się kładzie aż po horyzont.

Mnie świecą gwiazdy, tobie neony,
tobie gwar buczy, a mi trzmiel basem.
Zajrzyj koniecznie kiedyś w te strony,
może po drodze będzie ci czasem.
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Zmarły w kwietniu 1983 roku A. Oleszczuk1 był znanym 
zbieraczem podlaskiego folkloru. Część swoich zbiorów opub-
likował bądź to w licznych artykułach, bądź w takich książ-
kach, jak: Ludowe obrzędy weselne na Podlasiu, Lublin 1951, 
PTL i Pieśni ludowe z Podlasia, Wrocław 1965, PTL oraz – 
wydane już pośmiertnie Pieśni i obrzędy ludowe na Podlasiu, 
Lublin 1989, KAW.2

Obecnie udostępniamy czytelnikom grupę podlaskich pieś-
ni obrzędowych związanych ze żniwami. Teksty te pochodzą 
z rękopiśmiennego zbioru A. Oleszczuka o tytule Podlaskie 
pieśni żniwiarskie i dożynkowe opracowanego przez autora 
w 1956 roku. Zszywka ta o wymiarach 15 x 21 cm, licząca 
55 stron numerowanych i 2 nieliczbowane, zawiera 35 utwo-
rów pogrupowanych w czterech rozdziałach:

I – „Pieśni dawne”,
II – „Pieśni pańszczyźniano–folwarczne”,
III – „Pieśni o pracy żniwnej”, 
IV – „Pieśni współczesne”.
Część z nich (około 10 utworów) opublikował zbieracz we 

wspomnianych Pieśniach ludowych z Podlasia. Tutaj przed-
stawiamy dalszych 14 utworów, utrwalonych około 1936 
roku, tj. w okresie zbierania materiałów do pracy dyplomowej 
w Wolnej Wszechnicy Polskiej – Zboże i chleb w zwyczajach 
ludowych na Podlasiu, którą obronił w 1937 roku.

Język tych zapisów jest wyraźnie sprowadzony do postaci 
literackiej. Z kolei zasady dokumentacji strony muzycznej wy-
jaśnił sam zbieracz we wstępie do wspomnianego rękopisu:

„Notację muzyczną wprowadzam wg zasad ustalonych 
przez J. i M. Sobieskich z Sekcji Badania Muzyki Ludowej 
przy Państwowym Instytucie Sztuki.

W załączonym zbiorze bardzo wiele melodii nie da się spro-
wadzić do skal „dur” lub „moll”. Dlatego też znaki chroma-
tyczne umieszczam przy właściwej nucie w obrębie jednego 
taktu.

Tempo umieszczonych pieśni zostało zaznaczone w sekun-
dach zegarowych, jako czas trwania prześpiewu jednej zwrotki 
wraz z ew. repetycją.

Oznaczenie słowne, np. umiarkowanie, szeroko, śpiewnie – 
ma znaczenie raczej pomocnicze.” (s. 10)

Teksty do druku przygotował i wstępnym komentarzem 
opatrzył Jan Adamowski.

I

Mokrany Stare;
inf. P. Korneluk, ur. 1871 r.

1. Zachodźże słoneczko, niech nadchodzi wieczór, 
bo nam się tak kuczy3, jak tym małym dzieciom.

2. Bo te małe dzieci po drodze latają, 
A nam od roboty rączki nie ustają.

3. Robota na pańskim to każdemu kuczy, 
To zdrowie odbierze, rozumu nauczy.

II

Maliniki;
inf. C. Iwańczuk, ur. 1871 r.

1. A już słonuszko |: kryje się za las :|,4

a mnie młodziuchnej |: do domu już czas :|.

2. A już słonuszko |: za las skryło się :|, 
a ja młodziuchna |: narobiła się :|.

Jan Adamowski

Podlaskie pieśni żniwne i dożynkowe 

z rękopiśmiennych zbiorów  

Aleksandra Oleszczuka

Z ARCHIWUM FOLKLORU
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3. Już moje nóżki |: nachodziły się :|, 
moje rączeńki |: narobiły się :|.

4. A i główeńka |: nakłaniała się :|, 
a ja młodziuchna |: naschylała się :|.

5. A już oczeńki |: napatrzyły się :|, 
moje liczeńko |: opaliło się :|.

III 

Dubica;
inf. Ł. Petruczynik, ur. 1880 r. 

1. Czemu lesie stoisz w czerni, 
stoisz w czerni nie w zieleni? 
Czemu żeńcy tak powoli 
idą z pola zasmuceni?

2. Zasmuceni idziem z pola, 
oj, bo ciężka nasza dola. 
Słońce wschodzi – my już żniemy, 
a zachodzi – jeszcze żniemy.

IV 

Horodyszcze;
inf. J. Welik, ur. 1876 r.

1. Wereja5 w polu, wereja, wereja,
bo już się żytko nie chwieje, nie chwieje.

2. Bo już się dosyć nachwiało, nachwiało, 
kiedy na polu stojało, stojało.

3. Dożęła żytka dzieweczka, dzieweczka, 
do jasnego słoneczka, słoneczka.

4. Ile na niebie gwiazdeczek, gwiazdeczek, 
tyle na polu kopeczek, kopeczek. 

V 

Dobrzyniewo Duże;
inf. P. Jackowska, ur. 1883 r. 

1. Schylił się jawor zielony. 
Oj, jawor, jawor zielony.

2. Jego jabłuszka czerwone. 
Oj, jawor, jawor zielony.

3. Jego listeczki zielone. 
Oj, jawor, jawor zielony.

4. Nasze już plony skończone. 
Oj, jawor, jawor zielony.

VI 

Kolembrody;
inf. A. Romaniukowa, ur. 1860 r.

1. Już my żyteczko dożeli, dożeli 
i przepióreczkę złapali, złapali.

2. A ta przepiórka tak mała, tak mała, 
że pod miedzami biegała, biegała.

3. Pod naszą miedzą biegała, biegała 
i po kłoseczku zbierała, zbierała.

4. I po snopeczku składała, składała, 
Potem do domu zwoziła, zwoziła...
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VII 

Kornica;
inf. J. Ptaszyński, ur. 1891 r.

1. Nasza przepiórka tak mała, tak mała, 
pod naszą miedzą latała, latała.

2. Oj, pod tą miedzą, latała, latała 
i po kłoseczku zbierała, zbierała.

3. A gdy kłoseczki zebrała, zebrała, 
to snopy w mendle składała, składała.

4. A gdy już wszystko złożyła, złożyła, 
to do stodoły zwoziła, zwoziła.

5. Jadą kłoseczki od pola, od pola, 
aby wypełnić zapola, zapola.

VIII 

Maliniki;
inf. P. Kaliszuk, ur. 1872 r.

1. Oj, wyleć, wyleć raba przepiórko, 
już nie pójdziemy w to nasze pólko.

Zbiór niesiemy, zbiór, 
gospodarzowi w dom.

2. Oj, wyleć, wyleć jasny sokole, 
już nie pójdziemy na nasze pole.

Zbiór niesiemy, zbiór, 
gospodarzowi w dom.

3. Bodaj my zdrowo dziś pozbierali, 
na drugi roczek żniw doczekali.

Zbiór niesiemy, zbiór, 
Gospodarzowi w dom.

IX 

Pogorzałki;
inf. A. Kraszewska, ur. 1871 r. 

1. Dożeli żytka do odłogu, 
pójdziem do domu, chwała Bogu.

|: Plon żniemy, plon :|. 
Bodaj zdrowo plonowali,  
że tak roczek doczekali. 
|: Plon żniemy, plon :|.

2. Lataj nie lataj, siwy sokole, 
już nie pójdziemy na to pole.

Plon żniemy, plon itd.

3. Lataj nie lataj raba przepiórko, 
już nie pójdziemy w to czyste pólko.

Plon żniemy, plon itd.

X 

Pogorzałki;
inf. J. Kuleszowa, ur. 1865 r. 
[Melodia – jak nr 8.]

1. Otwieraj, panie, szeroko wrota, 
niesiem równiankę ze szczerego złota. 

Zbiór niesiemy, zbiór, 
gospodarzowi w dom.

2. U gospodarza trawa, murawa, 
a nasz gospodarz chodzi jak pawa.

Zbiór niesiemy, zbiór, 
gospodarzowi w dom.

3. Wy, gospodarzu, podumajcie, 
tu nam beczkę piwa dajcie.

Zbiór niesiemy, zbiór 
gospodarzowi w dom.

4. Dam ja dla was beczkę piwa, 
za wasze tak dobre żniwa.

Zbiór niesiemy, zbiór, 
gospodarzowi w dom.
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5. Nasza gospodyni w wielkim kłopocie, 
porozwieszała garnki po płocie.

Zbiór niesiemy, zbiór, 
gospodarzowi w dom.

XI 

Ryboły;
inf. M. Osypiuk, ur. 1861 r.

1. Dożeli żyta, dożniemy jarki, 
nie żałuj, panie, miodu, gorzałki.

Plon żyta, plon, 
ze wszystkich stron.

2. Dożeli żyta, dożniem pszenicy, 
nie żałuj, panie, perepelicy.6

Plon żyta, plon, 
ze wszystkich stron.

3. A w ogródeczku czerwone kwiatki, 
u naszej pani chorosze dziatki.

Plon żyta, plon, 
ze wszystkich stron.

4. A w ogródeczku czerwona róża, 
u naszego pana to pani hoża.

Plon żyta, plon, 
ze wszystkich stron.

XII 

Ryboły;
inf. M. Osipiukowa, ur. 1861 r. 

1. Pożeli żyto, zebrali kłosy, 
puścili głosy aż pod niebiosy.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

2. Pożeli żyto aż do granicy, 
nie żałuj, panie, wina szklanicy.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

3. Pożeli żyto jeszcze za rano, 
nie żałuj, panie, zarżnąć barana.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

4. Pożeli żyto, słońce nie zaszło, 
nie żałuj dla nas sera i masła.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron. 

5. A na dziedzińcu szare kogutki, 
nie żałuj, panie, dla żniejek wódki.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

6. Nie żałuj, panie, konia dryganta, 
ślij do Królewca po muzykanta.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

7. A na dziedzińcu małe kurczęta, 
pożeli żyto młode dziewczęta.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

8. A w ogródeczku kwitną goździczki, 
pożeli żyto same młodziczki.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron.

9. A w tym staweczku kwakają żaby, 
pożeli żytko i stare baby.

Plon żniemy, plon, 
ze wszystkich stron. 

XIII

Złotoria;
inf. M. Gawełko, ur. 1865 r.

1. Uściełaj, panie, stoły i ławy, 
bo idzie do cię gość niewiedały.

Plon mamy, plon, 
ze wszystkich stron.



30

2. Ej, wyjdzij, wyjdzie już pani nasza, 
bo niesiemy wieniec do lasa.

Plon mamy, plon, 
ze wszystkich stron.

3. Nie daj nam, panie, długo tu stoić, 
ej, bo nas będą nóżeńki boleć.

Plon mamy, plon, 
ze wszystkich stron.

4. Prosimy, panie, o politykę, 
o beczkę piwa i o muzykę.

Plon mamy, plon, 
ze wszystkich stron. 

XIV

Dobrzyniewo Duże;
inf. P. Jackowska, ur. 1883 r.

1. Zaściełaj, panie, stoły i ławy, 
idzie do ciebie gość niewiedały.

Plon niesiem, plon, 
Ze wszystkich stron.

2. Dożeli żytka, wygnali jeża, 
a nasza pani gruba jak dzieża.

Plon niesiem, plon itd.

3. Dożeli żytka, same ościompki7,
podaruj, panie, choć na pierścionki.

Plon niesiem, plon itd.

4. O widzisz, panie, stali się na słowie, 
że nie przynieśli śniegu na głowie.

Plon niesiem, plon itd.

5. Nie żałuj, pani, suchego syra, 
to będziesz miała ładnego syna.

Plon niesiem, plon itd.

6. U naszego gospodarza złoty podwórzec, 
z tegorocznych zbiorów będzie złota korzec.

Plon niesiem, plon itd.

7. Nasza gospodyni okrężne sprawi, 
naszej młodej parze Bóg pobłogosławi.

Plon niesiem, plon itd.

8. U gospodarza pijemy plon, 
a nasz gospodarz chodzi jak mlon.

Plon niesiem, plon itd.

9. A tam na polu stoją jelenie, 
naszej gospodyni krzywe golenie.

Plon niesiem, plon itd.

10. A nasz gospodarz w czerwonym kożuszku, 
wciąż na nas warczy, jak pies na łańcuszku.

Plon niesiem, plon itd.

Przypisy

1 Szczegółowszy biogram A. Oleszczuka z zob.: Jan Adamow-
ski, Podlaski folklorysta Aleksander Oleszczuk, „Literatura Ludowa” 
1984, s. 53–56.

2 Pełne zestawienie dorobku publikacyjnego A. Oleszczuka oraz 
spis pozostawionych materiałów rękopiśmiennych zawiera następują-
cy artykuł: Jan Adamowski, O życiu i działalności Aleksandra Olesz-
czuka (1900–1983), „Region Lubelski” 1986, t.1/3, s.199–205.

3 Nudzi się, przykrzy się [przypis A.O.]
4 Wariant tego tekstu, głównie natury fonetycznej, A. Oleszczuk 

zamieścił w swoim tomie Pieśni ludowe z Podlasia, Wrocław 1965, 
s.122. Tam też podano inną datę urodzenia informatorki.

5 Wereja, koza, broda, przepiórka – garść niezżętego zboża po 
ukończeniu żniw [przyp. A.O.]

6 Tu: poczęstunek dla żniwiarzy [przypis A.O.]
7 Resztki słomy, rżysko [przypis A.O.]

Okładka rękopiśmiennego zbioru  
Aleksandra Oleszczuka o tytule Podlaskie pieśni 

żniwiarskie i dożynkowe, fot. P. Onochin
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ROK JANA POCKA – 100- LECIE URODZIN

Zofia Tarasiewicz jest córką polskich reemigrantów z Buko-
winy, którzy w 1946 roku osiedlili się na Dolnym Śląsku nie-
opodal Lwówka Śląskiego w wiosce Zbylutów. Urodziła się 
w latach pięćdziesiątych XX stulecia. Obecnie należy do naj-
wybitniejszych wykonawczyń daw-
nych pieśni ludowych. Nasłuchała się 
ich w dzieciństwie od rodziców i wu-
jów. Jako młodzi ludzie często uczest-
niczyli oni w posiadach na zboczu 
góry zwanej Wieżą w bukowińskiej 
wiosce Dunawiec, leżącej wówczas 
na terytorium Rumunii. W pieśniach 
snuto opowieści o miłościach i rozsta-
niach, wojnach z Turkami i rekrutach 
zabieranych w Preszburgu (Pressburg/
obecnie Bratysława) do cesarskiego 
wojska. Wiele z pieśni dotyczyło re-
alnych zdarzeń z życia mieszkańców 
wsi. Budziły wspomnienia i powodo-
wały zadumę nad zawiłościami losu. 
Najstarsi opowiadali o czasach, gdy 
trzeba było karczować bukowe lasy, 
aby zyskać miejsce na pobudowanie 
gospodarstw. Ich przodkowie przy-
byli tam przeszło sto lat wcześniej 
z czadeckiej ojcowizny na pograniczu 
polsko -czesko -słowackim położonej 
w dorzeczu rzeki Kisucy. Cesarski 
rząd poczynił intensywne starania 
w celu zasiedlenia bukowińskiego od-
ludzia. Oprócz Polaków zamieszkali 
tam w zgodnym przez lata sąsiedz-
twie Rumuni, Czesi, Słowacy, Rusini, 
Niemcy, Madziarzy, Ormianie i Żydzi. Górale czadeccy uro-
dzeni jeszcze przed wojną do dziś potrafią porozumiewać się 
w dwóch, a nawet trzech językach. Niektórzy opowiadali jak 
w dzieciństwie byli poddanymi austriackiego cesarza, dorasta-
li w Rumunii, a teraz starzeją się w Polsce.1

Powojenny porządek polityczny podzielił bukową krainę na 
sowiecką część północną i rumuńską południową. Polacy z po-
łożonego na północy Dunawca jednomyślnie podjęli w 1946 
roku decyzję o opuszczeniu Bukowiny i wyjeździe do Polski. 
Spodziewali się, że pozostając, narażeni będą na prześladowa-
nia ze strony władzy sowieckiej za narodowość i wyznanie. 

Jak każda emigracja, także i ta przyniosła ze sobą liczne utru-
dzenia. Górali czadeckich osiedlono w rozproszeniu na terenie 
kilku województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopol-
skiego. Dla rodziny Zofii podróż w nieznane zakończyła się 

w wiosce Chmielno nieopodal Lwów-
ka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Tutaj 
właśnie i w sąsiednim Zbylutowie za-
mieszkała część polskich rodzin przy-
byłych z bukowińskiego Dunawca.

Kiedy w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia Zofia była małą 
dziewczynką, lubiła szczególnie to-
warzystwo dziadka Michała Irskiego 
(zmarł w 1980 roku) ze Zbylutowa, 
który uczył ją pamiętanych ze swej 
młodości pieśni. Pozwalał bawić się 
błyszczącym Krzyżem Niepodległo-
ści otrzymanym od marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Służył jako jego 
ordynans, gdy formowano polskie 
oddziały na Bukowinie i towarzy-
szył mu podczas bitewnych zmagań. 
Dużo opowiadał wnuczce o dawnych 
dziejach. Po I wojnie wolał pozostać 
ze swoimi w Dunawcu, niż jechać 
do Warszawy, mimo, że Marszałek 
nalegał. Mieszkając już po II wojnie 
na Dolnym Śląsku, nie raz z goryczą 
przyznawał, że nie o taką Polskę wal-
czył. Do końca życia pozostał wiel-
kim autorytetem we wsi i wzorem 
polskiego patrioty. 

Artystka ze Zbylutowa wspomina 
do dziś postać dziadka i jego braci, którzy śpiewali często przy 
spotkaniach rodzinnych. Jeden ze stryjów – Kuba Bożyk był 
gawędziarzem i kiedy przyjeżdżał, razem z jej ojcem Bolesła-
wem Delusem (właściwie Delostem) robili kosze z wikliny, 
śpiewając przy tym godzinami. Starała się jak najwięcej za-
pamiętywać. Na stole pojawiała się często bukowińska mama-
łyga – placek z kukurydzianej mąki krojony na części nitką. 
Polewano go olejem z dodatkiem roztartego czosnku. Były też 
pampuszki – tak nazywano kiedyś pączki.2

Zofia śpiewała z dziadkiem Michałem, śpiewała z rodzica-
mi. Razem z matką Anną i Ojcem brała udział w widowiskach 

Henryk Dumin

Zofia Tarasiewicz – śpiewaczka i popularyzatorka 

dziedzictwa górali czadeckich

SYLWETKI

Zofia Tarasiewicz jako laureatka I nagrody 
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym, fot. H. Dumin
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obrzędowych, które organizowano w pobliskim Zbylutowie. 
Odbywało się to z inicjatywy członków miejscowego zespo-
łu śpiewaczego nazwanego na pamiątkę opuszczonej wioski 
Dunawcem. Chodziło o to, aby nie zapomnieć o dawnych tra-
dycjach, mimo zmiany miejsca pobytu i upływającego czasu. 
Zabiegali o to urodzeni jeszcze na Bukowinie tacy ludzie jak 
Honorata Lechocka (urodzona w 1906 roku), która zawsze 
lubiła tańczyć i śpiewać i jeden tylko powiew wystarczył, by 
ruszyła w tany. Była jak wiatr... Podczas nagrań dla progra-
mu „Swojskie klimaty” pilnowała zgodności każdego gestu 
w tańcu jeliń, by było tak jak dawniej. A miała wtedy prawie 
dziewięćdziesiąt lat. – wspomina Zofia. Honorata mawiała: 
W głowie to ja mam ciągle szesnaście lat, chociaż ciało już 
dużo starsze. Strażnikami tradycji byli też Maria i Hieronim 
Najdewscy – nieżyjący rodzice obecnej kierowniczki zespo-
łu – Jadwigi Puszkarz oraz Teresa Drozdek – do dziś potrafiąca 
ze szklanych koralików wyrabiać misterne dziordany – naszyj-
niki do odświętnych strojów kobiecych. Wszyscy oni to moi 
mistrzowie życia – przyznaje Zofia.

Po Dunawcu położonemu na terenie obecnej Ukrainy nie-
wiele pozostało. Śpiewaczka dwukrotnie odwiedziła teren ro-
dzinnej wsi – w 1999 i 2000 roku. Zapamiętała wzruszające 
spotkanie z dawną ziemią – zdziczałe drzewa owocowe, śla-
dy piwnic, stare studnie i zarosłe ścieżki znane z opowieści 
matki. Domy okoliczna ludność zdążyła rozebrać na materiał 
budowlany. Z minionego świata pozostały pieśni. Wspólnota 
górali czadeckich ocaliła je z lat emigracji. Są świadectwem 
przebytych dróg. 

Zofia zaprezentowała je jako solistka w konkursach Ogól-
nopolskich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym w 1996 i 2001 roku. Jury przyznało jej wtedy 
dwukrotnie najwyższą nagrodę – Basztę. Za drugim razem sen-
sacją okazało się wykonanie pradawnej pieśni Jeliń. W mię-
dzyczasie – w 1997 roku uczestniczyła w najstarszym w Eu-
ropie festiwalu muzycznym Teesside International Eisteddfod 
w Middlesbrough w Wielkiej Brytanii, podczas którego wzięła 
również udział w sesji nagraniowej dla rozgłośni BBC. Na 52. 
Festiwalu w Kazimierzu w 2018 roku wykonała kolejne buko-
wińskie śpiwanki wydobyte z nieprzebranego skarbca pamięci. 
Po raz kolejny doceniono jej wykonawczy kunszt, przyznając 
pierwszą nagrodę w kategorii solistów. 

W 2019 roku śpiewaczkę zaproszono do udziału w 54. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans we wrocław-
skim Narodowym Forum Muzyki. W cyklu koncertów poświę-
conych ludowej muzyce dawnej pt. Pieśni z lasów i pól Zofia 
Tarasiewicz zaśpiewała o rekrucie idącym do cesarskiego woj-
ska, o dziewczynie -sierocie wydawanej za mąż i o kobiecie 
marzącej o powrocie jej młodych roczków. Śpiewali je kiedyś 
jej bliscy na zboczu góry zwanej Wieżą na dawnej Bukowinie, 
którzy tam właśnie swoje młode roczki zostawili.

Artystka od czterech dekad związana jest z Bolesławcem, 
gdzie zamieszkuje z najbliższą rodziną. Zapraszana jest na 
festiwale tradycji i przez muzea. Kolekcje jej bukowińskich 
pisanek przechowują: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
i Schlesisch -Oberlausitzer Dorfmuseum w Markersdorf w nie-
mieckiej Saksonii. Tradycyjne bukowińskie wypieki chlebo-
we prezentowała w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. 
Współpracowała przy realizacji wystawy muzealnej Pamiątki 
Wędrówki (1999, 2000 r.) w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej 

Górze i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu prezentującej 
portrety pierwszych dolnośląskich osiedleńców i pamiątkowe 
przedmioty zabrane przez nich w trakcie powojennych prze-
siedleń. Niektóre z nich przekazano potem jeleniogórskiemu 
muzeum jak np. nieużywane od dziesiątek lat stare żarna czy 
czesadła do lnu, które kiedyś miały przydać się na nowej ziemi. 

Zofia Tarasiewicz, fot. H. Dumin

Zofia Tarasiewicz pozostaje jedną z pierwszych śpiewaczek 
wywodzących się z górali czadeckich, które swoją indywidu-
alnością i wysokim poziomem wokalnym zwróciły uwagę na 
bogate zasoby dawnego repertuaru pieśniowego przechowy-
wane w pamięci tej grupy. W jej repertuarze znajdują się licz-
ne pieśni rekruckie, sieroce, zalotne oraz ballady. Na uwagę 
zasługuje w nich oryginalny styl wykonawczy, który stanowi 
kontynuację oryginalnej tradycji wywiedzionej z czadeckiej 
ojcowizny, poprzez Bukowinę aż na Dolny Śląsk. Dokumenta-
cja pieśni Zofii Tarasiewicz znajduje się w archiwach Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Muzeum Kar-
konoskiego. Niektóre z Jej pieśni opublikowane zostały w zna-
nej serii fonograficznej Muzyka Źródeł (tom 26) II Programu 
Polskiego Radia. Śpiewaczka nie ustaje w poszukiwaniach 
innych pieśni, których dotąd nie śpiewała, pozostających na-
dal w pamięci rodzin polskich reemigrantów z Bukowiny. Jest 
przekonana, że ma w tym dziele dużo do zrobienia.

Przypisy

1 Opowieść Teresy Drozdek ze Zbylutowa (gm. Lwówek Ślą-
ski) powojennej reemigrantki z wioski Dunawiec w północnej części 
Bukowiny przybyłej na Dolny Śląsk w 1946 r.; notacja z dnia 7 VII 
2020 r.

2 Wspomnienia Zofii Tarasiewicz o rodzinnej historii zanoto-
wano w latach 2000–2020 w Jej rodzinnym Chmielnie, Zbylutowie 
(gm. Lwówek Śląski) oraz w Bolesławcu, gdzie aktualnie zamiesz-
kuje.
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Andrzej Sar 

Antoni Bednarz –  

potomek rodu muzykantów

Podhorce – niewielka wieś w gminie i powiecie Tomaszów 
Lubelski, w województwie lubelskim. Położona jest w ob-
szarze wschodniego Roztocza – regionu bogatego kulturowo 
w nieprzebrane wytwory folkloru muzycznego – dziedzictwa 
sygnowanego postaciami wielkich śpie-
waczek takich, jak Joanna Rachańska 
z Łubcza, Marianna Gumiela z Sumina, 
Aniela Gmoch z Bełżca, Karolina Ła-
gowska z Paar czy Janina Kowalczuk 
z Grabowicy. Wywodzi się stąd także 
wiele zespołów śpiewaczych oraz liczni 
muzykanci, grający m.in. w kapelach: 
Władysława Kurczaby z Klekacza, Jana 
Kimaka z Woli Gródeckiej czy wresz-
cie Bednarzy z Nowej Wsi. Tu właśnie, 
większość swego życia spędził Antoni 
Bednarz – ważne i niezastąpione „ogni-
wo” słynnej kapeli rodzinnej Bednarzy. 

Urodził się 12 stycznia 1929 roku, 
w Nowej Wsi koło Tomaszowa Lubel-
skiego. Rodzina Bednarzy wywodzi-
ła się z Galicji, z okolic miejscowości 
Nienadówka (położonej między Leżaj-
skiem a Rzeszowem). Ojciec Antonie-
go – Józef, miał sześciu braci. Wszyscy 
byli zdolnymi rzemieślnikami (szewc, 
dekarz, ślusarz, kowal, stolarz), a czte-
rech z nich muzykowało w kapelach – 
co warte podkreślenia, na własnoręcznie 
wykonanych instrumentach (skrzypcach, fletach, bębenkach). 
Jednak to stryj Ignacy (najmłodszy z całej siódemki, urodzony 
w 1908 roku), wywarł największy wpływ na muzyczny roz-
wój Antoniego i nie sposób nie wspomnieć go przy tej okazji. 
To Ignacy właśnie, w latach trzydziestych, założył pierwszą 
rodzinną Kapelę Braci Bednarzy. Początkowo był skrzypkiem 
samoukiem grającym ze słuchu, a dopiero z czasem dane mu 
było poznać nuty. Wówczas sam zaczął tworzyć melodie. Na-
uczył się także grać na innych instrumentach, w tym również 
na organach. Dzięki temu, przez długie lata pełnił funkcję or-
ganisty w kościele parafialnym w Podhorcach. „W tym czasie 
wolne chwile poświęcał na edukację muzyczną miejscowych 
dzieci, a po II wojnie światowej prowadził w Nowej Wsi kółko 
teatralne i chór mieszany”.1

„W latach 1925–1930, w Nowej Wsi istniało aż 6 kapel 
o zróżnicowanym składzie. Antoni Bednarz podaje, że w jed-
nym ze składów grało około 8 osób, m.in. Józef Baryła z We-
rehań na barytonie, Józef Tys na klarnecie, a jego syn na basie. 
Na skrzypcach grał Ignacy Bednarz, a na flecie – Franciszek 

Niedzielski. [...] Początkowo Antoni „chodził” tylko z bęb-
nem. Tuż po II wojnie światowej w składzie kapeli prócz nie-
go był jeszcze skrzypek – Jasiek Typek z Przewłoki. Po kilku 
latach dołączył do nich m.in. Antoni Zajma z Chorążanki, tak 

więc kapela liczyła zmiennie 3–4 oso-
by.”2 

Następnie Antoni zaczął grać na 
flecie. Stało się tak za sprawą innego 
flecisty – Bolesława Depko – stola-
rza z Nowej Wsi, który przez wiele lat 
muzykował w kapeli z Ignacym. Za 
wykonanie drobnych prac kowalskich 
Depko uczył Antoniego gry na flecie. 
Ważnym etapem w muzykowaniu An-
toniego był zakup fabrycznego fletu 
na 6 klapek po muzykancie Francisz-
ku Niedzielskim. Dotychczasowe flety 
były wykonywane własnoręcznie, a ich 
początki sięgają dzieciństwa Antoniego 
i wiążą się z faktem posiadania przez 
jego ojca – Józefa dobrze prosperującej 
kuźni. „Dzięki zrobionemu przez Józefa 
wiertłu korytkowemu, które umożliwia-
ło bezpieczne drążenie drewna, zaczęto 
wyrabiać flety. Jak wspominał Antoni, 
jego ojciec sam także grywał na tak wy-
konanym instrumencie. Proces wyrobu 
instrumentów opierał się na metodzie 
prób i błędów. Należało wykonać kilka 

egzemplarzy, z których czasami tylko jeden spełniał podstawo-
we wymogi gry.”3 

Na flecie na początku grywał w kapeli z Władysławem Kur-
czabą – skrzypkiem z sąsiedztwa, bębnistą Antonim Balem 
i bratem Antoniego – Stanisławem, który uczył się bębnienia 
od tego poprzedniego. Kapela w takim składzie muzykowa-
ła po okolicznych wioskach do lat pięćdziesiątych XX wieku, 
kiedy to Antoni się ożenił.4 Wówczas przeprowadził się do 
wsi Podhorce. Tam zbudował kuźnię, na wyposażenie której 
ojciec przekazał mu część własnych narzędzi. Prowadził nie-
wielkie gospodarstwo rolne i zajął się pracą w zakładzie, gdzie 
naprawiał maszyny i narzędzia rolnicze oraz świadczył usługi 
kowalsko -ślusarskie dla ludności, a następnie również insta-
lacje c.o. i wodno -kanalizacyjne. Od około 1970 roku firma 
rozpoczęła produkcję wodnych pieców. Był to pierwszy zakład 
produkujący kotły centralnego ogrzewania w tej części kraju. 
W 1994 roku zakład przekazał synowi Adamowi, który roz-
wijając i unowocześniając produkcję i technologię, prowadzi 
rodzinny interes do dzisiaj.5 

Antoni Bednarz, fot. ze zbiorów 
rodzinnych Antoniego Bednarza
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Przerwa w muzykowaniu trwała u Antoniego kilkanaście 
lat. Powrót do grania, był inicjatywą stryja Ignacego i miał 
bezpośredni związek z ogłoszeniem eliminacji do Festiwalu 
w Kazimierzu. Wówczas zrodził się pomysł wspólnego gra-
nia – Ignacy na skrzypcach, Antoni na bębnie. W Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 
wzięli udział dopiero w 1975 roku, zdobywając od razu I miej-
sce, co było dla nich wielkim zaskoczeniem i otworzyło dro-
gę do regularnego grania. Grę Ignacego cechowała biegłość 
i zmysł improwizatorski, natomiast Antoni posiadał znakomite 
poczucie rytmu i wyczucie nieregularności tempa. W repertu-
arze kapeli były polki, oberki, marsze, walce oraz typowe dla 
tego regionu suwaki – forma taneczna typu oberkowego, jed-
nak w nieco wolniejszym tempie (według klasyfikacji Jadwigi 
Sobieskiej) jako taniec przeznaczony zasadniczo dla starszych 
gości weselnych6. 

Po tym czasie Antoni powrócił do gry na flecie a bębnem 
zajął się Żelisław Bednarz. Następnie Kapela Bednarzy gry-
wała w większych, zmieniających się składach (na przykład 
w 1979 roku skład rodzinnej grupy stanowili: Ignacy Bed-
narz – I skrzypce, Stanisław Kamiński – II skrzypce, Antoni 
Bednarz – flet, Bolesław Bednarz – akordeon, Mieczysław 
Bielecki – kontrabas, Żelisław Bednarz – bęben i Krystyna 
Bednarz – śpiewaczka). Grywali z różnych okazji: przy ob-
chodach uroczystości kościelnych, lokalnych wydarzeń, do-
żynek, pogrzebów, świąt państwowych, a nawet przy okazji 
uroczystości powitalnych dygnitarzy państwowych7 oraz 
podczas imprez kulturalnych organizowanych m.in. przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach, który wspierał ich 
działalność. W uznaniu za całokształt działalności i poziom 
artystyczny w 1979 roku kapela została uhonorowana Nagro-
dą im. Oskara Kolberga. Na kazimierskim festiwalu wystąpili 
jeszcze: w 1982 roku – zajmując I miejsce, w 1988 roku – zaj-
mując II miejsce jako kapela z Typina, w składzie: Antoni Bed-
narz – bęben i Mieczysław Bielecki – skrzypce, w 1991 roku, 
zdobywając wyróżnienie i po raz ostatni w 1996 roku (wów-
czas w składzie: Mieczysław Bielecki – skrzypce, Antoni Bed-
narz – flet, Władysław Szymczuk – skrzypce sekund, Henryk 
Czop – kontrabas i Stanisław Bednarz – bęben). Kapela zdoby-
wała nagrody, biorąc udział także w innych wydarzeniach kul-
turalnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Niebawem Antoni zaprzestał gry na flecie, co było bezpo-
średnią przyczyną jego problemów zdrowotnych z płucami. 
Jednak wiedziony silną potrzebą zachowania i wykonywania 
repertuaru będącego dziedzictwem kapeli, rozpoczął grę na 
skrzypcach, co w wieku ponad siedemdziesięciu lat nie było 
zadaniem łatwym. Ta determinacja zaowocowała jednak zało-
żeniem kapeli, która funkcjonowała jeszcze długie lata.

Bracia Bednarze zgodnie potwierdzali, że osiągnięcia kapeli 
zawdzięczają głównie Ignacemu, który z racji talentu, umiejęt-
ności i doświadczenia był niewątpliwym autorytetem. Jednak 
wszelkie funkcje organizacyjne – organizacja wyjazdów, prób, 
przygotowania do występów, prowadzenie korespondencji 
itp. – pełnił Antoni. U niego w domu odbywały się próby, tam 
też przechowywano stroje, instrumenty, zeszyty nutowe z od-
ręcznie zapisywanym repertuarem. 

„Antoni Bednarz zmarł 5 marca 2019 roku, po długiej i cięż-
kiej chorobie i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym 
w Tomaszowie Lubelskim. Wychował dwóch synów Adama 

i Lucjana, córkę Irenę. Był znanym społecznikiem zasłużonym 
dla lokalnej społeczności Nowej Wsi, myśliwym i kolekcjone-
rem instrumentów muzycznych.”8

O ile wraz ze śmiercią Ignacego Bednarza (1980 r.) dato-
wano koniec istnienia „Kapeli Braci Bednarzy” z Nowej Wsi, 
o tyle odejście Antoniego z pewnością stanowi cezurę w jej 
dalszej działalności. Zamyka bowiem okres, w którym Anto-
ni – niestrudzony kontynuator wielopokoleniowej tradycji – 
dokładał wielu starań o zachowanie tradycyjnego repertuaru 
i pielęgnowanie poprawności stylu wykonawczego. Gromadził 
nagrania, pamiątki, przechowywał instrumenty, na których 
grano. Sam także je wyrabiał (głównie bębny). Zbierał i ku-
pował te po właścicielach, którzy już nie żyli, naprawiał je 
i rekonstruował, dzięki czemu mogły ponownie wejść w obieg 
do muzycznego wykorzystania. Czy znajdzie się ktoś, kto Go 
zastąpi? 

Przypisy

1 Z. Koter, A. Kusto, Sylwetki wybranych instrumentalistów, [w:] 
L. Bielawski (red.), Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materia-
ły, t. 4, Lubelskie, cz. VI, Muzyka instrumentalna, red. J. Bartmiński, 
Lublin 2011, s. 84.

2 Tamże, s. 82.
3 Z. Koter, A. Kusto, Instrumenty muzyczne w prywatnych zbio-

rach muzyków ludowych na Lubelszczyźnie. Z badań nad tradycją 
muzyczną regionu, „Annales UMCS”, sec. L, 2010, vol. VIII, z. 1, 
s. 113.

4 Z. Koter, A. Kusto, Sylwetki wybranych instrumentalistów, 
dz. cyt., s. 82.

5 Za: http://www.batgaz.pl/firma/o -nas (dostęp: 30.11.2020).
6 Z. Koter, A. Kusto, Repertuar, [w:] J. Bartmiński (red.), Lubel-

skie cz. VI – Muzyka instrumentalna, dz. cyt., s. 257–258.
7 A. Kusto, Muzykowanie przejazdowe w tradycyjnej obrzędo-

wości wiejskiej na Lubelszczyźnie, „Annales UMCS”, sec. L, 2012, 
vol. X, z. 1, s. 174.

8 H. Welcz, Antoni Bednarz – flecista i skrzypek z Nowej Wsi, 
„Rocznik Tomaszowski”, 8/2019, s. 367.

Kapela Braci Bednarzy, od lewej: Antoni Bednarz –  
flet poprzeczny, Stanisław Kamiński – skrzypce sekund, 
Zelisław Bednarz – bęben, Krystyna Bednarz – solistka, 

Ignacy Bednarz – skrzypce, Bolesław Bednarz – akordeon, 
Mieczysław Bednarz – kontrabas, fot. ze zbiorów 

rodzinnych Antoniego Bednarza
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Paweł Onochin

Ryszard Rabeszko – laureat  

Dorocznej Nagrody Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego

Ryszard Rabeszko – twórca ludowy, wiceprezes Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w Lublinie znalazł się w gronie 
tegorocznych laureatów dorocznej Nagrody Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę otrzymał w kategorii 
twórczość ludowa. To wielka satysfakcja dla całego naszego 
środowiska – twórców ludowych, przyjaciół i współpracowni-
ków skupionych wokół ogólnopolskiej 
organizacji o 52-leniej historii.

Wyróżnienie przyznawane jest od 
1997 roku artystom, twórcom i ani-
matorom kultury za całokształt ich 
działalności oraz za wybitne osiągnię-
cia w danym roku w reprezentowanej 
przez nich dziedzinie. To prestiżowa 
nagroda pozwala Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego podkre-
ślić najważniejsze nurty i zjawiska, 
pojawiające się w polskiej kulturze, 
poprzez uhonorowanie osób, które je 
tworzą i reprezentują. Na liście lau-
reatów Dorocznych Nagród Ministra 
2020 znalazło się 21 osób i dwie insty-
tucje. Wśród nich są m.in. aktorzy Ka-
tarzyna Łaniewska i Wiesław Gołas, 
dyrygent Kazimierz Kord, rzeźbiarz 
i performer Jacek Adamas, reżyserka 
Maria Dłużewska, kompozytor Michał 
Lorenc oraz pisarz Wojciech Wencel. 
Tegoroczna edycja nagród jest wyjąt-
kowa – po raz pierwszy od kilkunastu 
lat nie towarzyszy jej uroczysta gala 
z udziałem nagrodzonych z przyczyn 
pandemicznych, co nie umniejsza jej 
doniosłemu znaczeniu i prestiżowi.

Ryszard Rabeszko to postać wielowymiarowa, osobowość 
twórcza o zdecydowanych poglądach, popartych wiedzą i wie-
loletnią praktyką rzeczywistego działania na rzecz ochrony 
kultury ludowej, która stała się jego życiową misją. To praw-
dziwa indywidualność, którą trudno opisać w kilku zdaniach, 
ale każdy kto miał możliwość współpracy z Ryszardem Ra-
beszko nie posiada wątpliwości, że spotkał osobę zaangażowa-
ną i kompetentną – pasjonata, dla którego dziedzictwo i współ-
czesność regionalnej kultury polskiej wsi są priorytetami jego 
bezinteresownej aktywności. 

Ryszard Rabeszko1 pochodzi z rodziny wiejskiego kowa-
la – rolnika, osiadłego po 1945 roku w Rodowie na Powiślu 
Kwidzyńskim. To rodzina o tradycjach niepodległościowych 
i patriotycznych. Jego dziadek był legionistą uczestniczącym 
w wojnie polsko -bolszewickiej 1920 roku. 

W 1975 roku po uzyskaniu wykształcenia technicznego 
i służbie wojskowej powrócił na wieś 
i objął po rodzicach nieduże gospodar-
stwo rolne. Jako rolnik angażował się 
w życie swojego regionu i już wtedy 
dał się poznać jako postać nietuzinko-
wa, dysponująca doskonałym wyczu-
ciem, kiedy jego głos może być istotny 
i jak zgłaszać problemy społeczności 
wiejskiej. Szczególnie poświęcał się 
działalności kulturalnej. We włas-
nej wsi przewodniczył Społecznemu 
Komitetowi Budowy Szkoły, działał 
w Polskim Stronnictwie Ludowym. 
Przez kilka lat organizował w Rodo-
wie plenery rzeźbiarskie i malarskie 
dla plastyków amatorów i profesjo-
nalistów, tworząc w krajobrazie wsi 
unikalną artystyczną kompozycję. 
Zaangażował się również w wyposa-
żenie szkoły w artystyczne eksponaty 
o regionalnym charakterze, które do 
dzisiaj są jej ozdobą.

Swoją przygodę z ludowym rzeź-
biarstwem rozpoczął w 1973 roku. 
Pierwszymi pracami starał się ukazać 
codzienne, pracowite życie polskiej 
wsi. Z czasem zaczął poszerzać ich 

tematykę, nadając im charakterystyczny styl. Rzeźby stawały 
się bogatsze w treści i w formie. Nadal była to rzeźba figural-
na, ale postacie nabierały symboliki i plastycznej wyobraźni. 
Trudno jest pomylić prace artysty z innymi twórcami. Anioły, 
diabły, postacie świętych posiadają strukturę masywnej i poli-
chromowanej bryły o zdecydowanych cięciach. Z czasem po-
jawiają się w twórczości artysty kapliczki, urzekająco archa-
iczne, mniej lub bardziej zdobne, ale nadal zachowujące swoją 
indywidualną specyfikę. 

W 1976 roku zdał egzamin w cechu czeladniczym w zakre-
sie rzeźby i snycerstwa. Od 1978 roku uczestniczy w kierma-
szach i plenerach nawiązujących do tradycji sztuki ludowej 

Ryszard Rabeszko podczas Targów Sztuki 
Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą, 2015 r., 

fot. P. Onochin
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na Powiślu Kwidzyńskim. Od 1980 roku bierze udział w re-
gionalnych i ogólnopolskich konkursach sztuki ludowej uzy-
skując nagrody i wyróżnienia w dziadzinie rzeźby figuralnej 
o tematyce sakralnej i historycznej. 

W 1984 roku zostaje członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, organizacji z którą do dnia dzisiejszego w najwyż-
szym stopniu się identyfikuje. W latach 1993–2001 pełnił funk-
cję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, a od 2001 do 2009 funkcję prezesa, był również 
wieloletnim przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Przez te wszystkie lata do dnia dzisiejszego konsekwentnie 
wykorzystuje swoje olbrzymie doświadczenie i wiedzę repre-
zentując twórców na wszystkich możliwych szczeblach i ko-
misjach resortowych. Nigdy nie poprzestawał na formalnych 
i urzędowych ograniczeniach, pomaga i wspiera twórców 
w najszerszym wymiarze, upominając się o należne im miejsce 
w polityce kulturalnej kraju. 

Od 1985 roku działał w Scenie Ludowej jako członek Za-
rządu Krajowego Klubu Twórców Ludowych Wsi, szczególnie 
angażując się w organizacje Ogólnopolskiego Przeglądu Ka-
baretów Wiejskich oraz Ogólnopolskiego Festiwalu „Dziecko 
w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim, z którym do dnia 
dzisiejszego łączy go bliska współpraca. 

Jako prezes ZG STL zrealizował bardzo ambitny dwuto-
mowy projekt wydawniczy dr. Aleksandra Błachowskiego 
pt. Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej (2004 r.). 
Z tym wybitnym etnologiem Ryszard Rabeszko nawiązał przy-
jacielskie relacje, podkreślając jego wielki wpływ na własne 
postrzeganie kultury polskiej wsi, traktując Aleksandra Bła-
chowskiego jak mistrza i mentora.

Ryszard Rabeszko jest wielki orędownikiem Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Targów Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, przy każdej okazji podkre-
ślający ich integralność i apelując o zachowanie autentycznego 
charakteru tych niezwykłych imprez. Po raz pierwszy uczest-
nikiem kazimierskiej imprezy był w roku 1987 i tak to wspo-
minał z nostalgią: Doskonale pamiętam podróż pociągiem do 
Puław, potem drogę do Kazimierza i ten niepowtarzalny kli-
mat, który temu towarzyszył. Najmilej wspominam te tłumy 
ludzi, które przyjeżdżały tu z całej Polski i szczelnie wypeł-
niały kazimierski rynek. Byli to jednak zupełnie inni nabywcy 
niż teraz. Przyjeżdżali tu prawdziwi kolekcjonerzy, pasjonaci 
rękodzieła. Dla nas, twórców, najbardziej wzruszające były te 
momenty, gdy kupujący szukali tych, którzy odeszli. Pamiętam 
bardzo dobrze chwile, jak zastanawiali się nad tym, kto ich 
zastąpi, kto zajmie ich miejsce, kogo teraz nobilitować. Były to 
więc także spotkania w jakimś sensie upamiętniające i składa-
jące hołd nieżyjącym twórcom, pełne interesujących rozmów, 
dyskusji i wspomnień.2

Z troską wnioskuje o większą medialną popularyzację i pro-
mocję tego przedsięwzięcia, ukazywanie jego wyjątkowości 
i konieczność przygotowania wydawnictw dokumentujących 
festiwalowe i targowe dokonania.3 Po części udało się zreali-
zować powyższe postulaty. Kilka lat później wydane zostały 
dwa jubileuszowe wydawnictwa: Muzyka najbliższa ziemi…50 
lat Ogólnopolskiego Festiwalu kapel i śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą (Lublin 2016) i 50 lat Targów Sztuki 
Ludowej w Kazimierzu Dolnym – wydawnictwo jubileuszowe 
(Lublin, 2017)

Ryszard Rabeszko jest nie tylko obserwatorem tych zdarzeń, 
ale czynnym ich uczestnikiem, czy to w roli twórcy prezentu-
jącego swój kunszt rzeźbiarski, czy żywiołowego uczestnika 
festiwalowego seminarium. Nie jest przesadą twierdzenie, że 
to jeden z największych „przyjaciół” tego wyjątkowego święta 
tradycyjnej sztuki, rękodzieła oraz folkloru i trudno sobie wy-
obrazić kazimierski Festiwal i Targi bez jego udziału.

Rzeźby autorstwa Ryszarda Rabeszki, fot. P. Onochin

W latach 2017–2018 był aktywnym uczestnikiem Ogólno-
polskich Konferencji Kultury zainicjowanej przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbywały się w kil-
ku miastach Polski, a Ryszard Rabeszko, jako jeden z nielicz-
nych ekspertów, uczestniczył w prawie wszystkich panelach 
dyskusyjnych, mając wymierny wpływ na projekt ustawy 
o statusie artysty zawodowego. 

W 2019 roku został członkiem Rady Programowej Narodo-
wego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi powstałego w wy-
niku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Ocza-
powskiego w Warszawie na podstawie Zarządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja nawiązuje do tradycji 
Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez pre-
zydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku i ma za zadanie 
wspierać i chronić dziedzictwo kulturowe mieszkańców ob-
szarów wiejskich w Polsce.

Serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego i jakże zasłużo-
nego wyróżnienia, popartego zaangażowaniem, pracowitością 
oraz talentem i wyrażamy nadzieję na dalszą aktywność a Sto-
warzyszenie Twórców Ludowych z wdzięcznością spożytkuje 
wyżej wymienione zdolności i predyspozycje. Życzymy rea-
lizacji wszelkich inicjatyw, w tym zamierzonego odnowienia 
ojcowskiej kuźni i odrestaurowania narzędzi, którymi posługi-
wał się w codziennej swojej pracy.

Przypisy

1 Informacje zawarte w tekście pochodzą z teczki personalnej 
Ryszarda Rabeszki, członka rzeczywistego Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, która znajduje się w Archiwum STL w Lublinie.

2 Ryszard Rabeszko, O Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym, „Twórczość Ludowa”, 2012, nr 1–2, s. 5 (opracowanie Ka-
tarzyna Kraczoń).

3 Tamże, s. 5.
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Donat Niewiadomski 

„Pozostanę... w strofach wierszy” 

Barbara Krajewska (1928–2020) – in memoriam

Barbara Krajewska – jedna z najbardziej cenionych współ-
czesnych pisarek ludowych – zmarła 10 czerwca 2020 roku 
w Iwanach, w środę, tuż przed świętem Bożego Ciała i 92. 
rocznicą swoich narodzin. Pochowana została na cmentarzu 
w Janowcu Kościelnym. 

Urodziła się 17 czerwca 1928 roku we wsi Górowo -Trząski 
(Trzaski), położonej w pow. mławskim. Pochodziła z rodziny 
chłopskiej o rodowodzie szlacheckim, 
herbu Trzaska. Rodzicami jej byli Urszula 
z domu Dunajska i rolnik znad Orzyca – 
Karol Chmielewski, który wyemigrował 
za chlebem do Stanów Zjednoczonych, 
a następnie jako żarliwy patriota wstąpił 
w 1918 roku we Francji do „błękitnej ar-
mii” Józefa Hallera. Służył w 12. kompa-
nii ochotniczej.

Przyszła pisarka przed II wojną świa-
tową ukończyła cztery klasy szkoły po-
wszechnej, a kolejne lata edukacji na 
poziomie podstawowym uzupełniała 
w trakcie okupacji niemieckiej na tajnych 
kompletach, prowadzonych m.in. przez 
jej starszą siostrę Janinę. W 1942 roku 
Niemcy wywieźli Chmielewskich w oko-
lice Królewca (wieś Rosen), skąd udało 
im się wrócić wiosną 1945 roku.

Po wojnie Barbara Chmielewska kon-
tynuowała naukę w szkole podstawowej 
w Zembrzusu, a później w Janowie, gdzie ukończyła siódmą 
klasę. W 1946 roku wyszła za mąż. Z mężem Ildefonsem Kra-
jewskim (1924–1993) prowadziła we wsi Iwany (gm. Janowiec 
Kościelny, woj. olsztyńskie, obecnie warmińsko -mazurskie) 
gospodarstwo rolne. Wychowali synów Jana i Sławomira oraz 
córkę Jadwigę. Pani Barbara doczekała się dziesięciorga wnu-
ków i szesnaściorga prawnuków. 

Początki pisarstwa Barbary Krajewskiej sięgają lat II wojny 
światowej, kiedy dokumentowała w postaci wierszowanych 
przekazów przebieg tragicznych wydarzeń okupacyjnych 
w swojej okolicy i na przymusowych robotach. Opisywała 
martyrologię Polaków i okrucieństwo faszystów niemieckich. 
Debiutowała w latach sześćdziesiątych na łamach prasy ol-
sztyńskiej. Potem publikowała w wielu gazetach i czasopis-
mach, almanachach ciechanowskich i ogólnopolskich oraz 
w poszczególnych rocznikach „Ciechanowskich Zeszytów 
Literackich”. 

Wiersze jej weszły w skład licznych antologii, edycji po-
konkursowych i albumów poetycko -plastycznych. Biogram 
i wybór liryków znalazły się w Minisłowniku biograficznym 

polskich współczesnych poetów religijnych, oprac. E. Prze-
bieracz, Gliwice 1994, 1998, 2002, a wiersz W czasie żniw 
Grupa Edukacyjna zamieściła w podręczniku gimnazjalnym 
Klucze do kultury (Kielce 2009). Informacje o autorce i jej 
utwory można też spotkać w książkach Alfreda Borkowskie-
go: Klub Pracy Twórczej 1968–1992 (Ciechanów 1992) oraz 
Ludzie pióra Mazowsza Ciechanowskiego (Ciechanów 2005). 

Ponadto, w opracowaniu Z dziejów Gminy 
Janowiec Kościelny (Janowiec Kościelny 
2012), okolicznościowym wydawnictwie 
Moje miejsce na Ziemi. Gmina Janowiec 
Kościelny (bmrw) oraz w edycji Druga 
dekada. Literacka Ziemia Ciechanowska, 
redakcja, wstęp i oprac. T. Kaczorowska 
(Ciechanów 2017). 

Rangę pisarstwa Barbary Krajewskiej 
poświadczają edycje indywidualne jej 
twórczości: Nie jestem samotna, wybór 
A. Liszewski, Ciechanów 1991; Zagony 
słów, wstęp i wybór H. Zarębska, Mława, 
brw; Nad błękitną miedzą Orzyca, redak-
cja Z. Mirowski, Ciechanów 1993; Aż po 
uspokojenie nieba, wybór, oprac. i wstęp 
D. Niewiadomski, Lublin 1994; Ojczysta 
tęcza, wybór, oprac. i wstęp D. Niewia-
domski, Lublin 1998; Może doczekam 
malinowych żniw, redakcja Z. Mirowski, 
Ciechanów 2000; Zagony ziemi, Warsza-

wa 2002; Gwiazdy liczą kłosy, wybór, oprac. i wstęp D. Nie-
wiadomski, Lublin 2007; Uśmiecha się do mnie łąka, wybór, 
oprac. i wstęp D. Niewiadomski, Lublin 2009; Na gościńcu 
przeszłości, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, Lublin 2011; 
Modlitwa za polską ziemię, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, 
Lublin 2013; Ziarna miłości, wstęp D. Niewiadomski, Lub-
lin 2016; Wznoszę serce do Boga, wstęp i redakcja D. Nie-
wiadomski, Lublin 2018; Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
wstęp i redakcja D. Niewiadomski, Lublin 2020.

O życiu i twórczości Barbary Krajewskiej m.in. pisali: 
G. Roszko, O poezji Barbary Krajewskiej, „Poezja Dzisiaj” 
2000, nr 11–12; D. Niewiadomski, Barbara Krajewska – pi-
sarka ziemi mazowieckiej, „Twórczość Ludowa” 2009, nr 3–4; 
R. Juszkiewicz, O poetce znad Orzyca, w: „Ziemia Zawkrzeń-
ska”, t. 14, Mława 2010; A. A. Falenta, Bóg – Honor – Oj-
czyzna według Barbary Krajewskiej, w: Romantyczność, Cie-
chanów 2012 („Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 14); 
D. Niewiadomski, Modlitwa za polską ziemię, w: Bolesław 
Biegas – artysta i literat, Ciechanów 2014 („Ciech. Zeszyty 
Lit.”, nr 16) i Poetyckie „ziarna miłości” Barbary Krajew-

Barbara Krajewska  
fot. archiwum rodzinne poetki
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skiej, w: Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicy-
sta, Ciechanów 2016 („Ciech. Zeszyty Lit.”, nr 18).

Pisarka wykazywała się ogromną aktywnością społeczną. 
Należała do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę Niemiecką. Współpracowała z Miejskim Domem 
Kultury w Mławie, Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie (wcześniej WDK), Stowarzyszeniem Twór-
ców Nieprofesjonalnych „Krzewnia” w Ciechanowie, tamtej-
szym Stowarzyszeniem Pracy Twórczej i Stowarzyszeniem 
Miłośników Kultury w Krasnem. Należała do Klubu Pracy 
Twórczej i Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana” 
w Ciechanowie. Od 1990 roku była członkiem ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2000 roku wstą-
piła do Związku Literatów Polskich. Została również przyjęta 
do Stowarzyszenia Autorów Polskich i Związku Literatów na 
Mazowszu. Uczestniczyła w przedsięwzięciach Bractwa Lite-
rackiego Białego Pasterza w Krakowie i Forum Kobiet Katoli-
ckich w Warszawie. Przybywała na warsztaty literackie i „bie-
siady” poetyckie w Burkacie, Ciechanowie, Gołotczyźnie, 
Nidzicy i Opinogórze. Bliska jej była Ciechanowska Jesień 
Poezji. Angażowała się w lokalne uroczystości patriotyczno-
-religijne, głównie gminne i szkolne (dożynki, Święto Niepod-
ległości, dzień patrona szkoły, dzień weterana, wigilia senio-
ra). Systematycznie pojawiała się na corocznym Seminarium 
Historycznym „Rodowód – Tożsamość – Tradycje Gminy Ja-
nowiec Kościelny”. 

Była czternastokrotną laureatką organizowanego przez STL 
prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. 
Jana Pocka; po raz ostatni w 2020 roku, kiedy przyznano jej 
II nagrodę. Nagradzano ją także w ogólnopolskich konkur-
sach poetyckich: „O Laur Opina” w Ciechanowie -Opinogórze 
i „Szukamy talentów wsi” w Wąglanach. Ponadto, w konkur-
sie literackim Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ciecha-
nowie oraz w Turnieju Poetyckim „O Laur Posła Prawdy”, 
ogłaszanym w ramach Poetyckiej Wiosny im. Aleksandra 
Świętochowskiego w Ciechanowie -Gołotczyźnie. Tom Na 
gościńcu przeszłości Związek Literatów na Mazowszu uznał 
za Książkę Roku 2011 i przyznał poetce nagrodę pn. „Złote 
pióro”. Wielkim zaszczytem okazała się Nagroda im. Oska-
ra Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” (2014). PCKiS 
w Ciechanowie uhonorowało z kolei autorkę statuetką Marii 
Konopnickiej (2015). 

Światopogląd Barbary Krajewskiej został ukształtowany na 
fundamencie wartości religijnych, patriotycznych, rodzinnych 
oraz na osnowie etosu chłopskiego, co znalazło wyraz w jej 
wierszach, „opowieściach” wierszowanych oraz w przekazach 
epigramatycznych, głównie sentencjach, maksymach i frasz-
kach.

W wierszach o tematyce rodzinnej autorka opowiada się za 
jednością rodową, budowaną przede wszystkim dzięki mocy 
płynącej z wiary katolickiej. Wyrazem troski o rodzinę, uzna-
wanej za źródło szczęścia indywidualnego i fundament ładu 
społecznego, są poetyckie wskazania moralne dla najbliższych. 
Wzruszają poza tym nostalgiczne strofy poświęcone zmarłym 
rodzicom, których Krajewska przedstawia jako troskliwych 
opiekunów oraz krzewicieli pobożności i patriotyzmu.

Z hymniczno -modlitewnych liryków religijnych wyłania się 
wizerunek Boga teistycznego, kochającego i mądrego, który 
tchnął życie w świat i zaangażował się w jego istnienie, panuje 

nad materią i duchem. Uwielbieniu żywionemu dla Stwórcy 
towarzyszy apologia natury, pojmowanej jako znak materialny 
potęgi nadprzyrodzonej, dzieło nieskończenie piękne i dobre. 
Wiersze religijne mówią też o stałej obecności Boga w życiu 
pisarki – osoby głęboko wierzącej, uczestniczącej w prakty-
kach liturgicznych Kościoła, uznającej bez zastrzeżeń prawdy 
chrześcijaństwa i ufnie przyjmującej patronat Matki Boskiej. 

Sporo wierszy, zwłaszcza z ostatniego okresu twórczości, 
traktuje o starości, zdrowiu, przemijaniu i pośmiertnym losie 
człowieka. Mają one zarówno piętno osobiste, jak i zakrój uni-
wersalny. W skorelowanych ze stanami przyrody rozmyśla-
niach nad przemijaniem autorka uświadamia sobie i bliźnim 
nieodwracalność procesu starzenia. Nie boi się pisać o fizycz-
nych stronach sędziwego wieku, którym przeciwstawia ener-
gię duchową. Dowodzi także, że jesień życia może być piękna, 
gdy człowiek zaakceptuje ten stan, znajduje oparcie w rodzinie 
i religii oraz egzystuje w znanym od dzieciństwa świecie.

Osobiste relacje między człowiekiem a Bogiem są szcze-
gólnie widoczne w lirykach eschatologicznych, w których au-
torka postrzega ziemskie istnienie jako pielgrzymkę wiodącą 
do Stwórcy. Uznaje swą skończoność doczesną i uważa, że 
należy być zawsze przygotowanym na przejście do wieczno-
ści. Trwogę uwarunkowaną koniecznością fizycznego odejścia 
tłumi przeświadczeniem o Bożej miłości i miłosierdziu oraz 
przekonaniem o znaczeniu wstawiennictwa Maryi. 

Ważne miejsce w dorobku Barbary Krajewskiej zajmują 
wiersze autotematyczne, ukazujące rodowód, źródła, isto-
tę i rolę podjętego pisarstwa. Poetka utrzymuje, że dany jej 
dar tworzenia ma pochodzenie nadprzyrodzone. Jest łaską 
otrzymaną od Boga. Źródła ziemskich inspiracji tkwią z kolei 
w naturze i osobistych przeżyciach, a powstające utwory wy-
rażają głównie emocje i upowszechniają wyznawane wartości. 
W pierwszym rzędzie szerzą elementarne prawdy moralne, 
wychowują w duchu katolickim i kształtują patriotyzm. Dzięki 
dokonaniom literackim można również pozyskać ludzkie ser-
ca, przezwyciężając w ten sposób doczesność. 

W wielu utworach dochodzi do regionalizacji tematyki, za-
znacza się kult ziemi rodzinnej – „małej ojczyzny”, utożsamia-
nej z obszarem macierzystej wioski, gminy i parafii. Tę dobrze 
znaną przestrzeń, przyjazną i swojską, poetka przedstawia 
w arkadyjskich barwach. Sądzi bowiem, że znalazła się w naj-
lepszym miejscu na świecie, gdzie pod wspólnym niebem żyją 
zgodnie dobrzy ludzie. Opiekuje się nimi Bóg, a harmonia spo-
łeczna wynika z przyjętej religii, relacji familiarnych i tradycji 
historyczno -kulturowej. 

Także o Polsce – „wielkiej ojczyźnie” pisarka wypowiada 
się z rzadko spotykaną pasją. Ojczyznę widzi jako byt „żywy”, 
zbiorowość zamieszkującą własne terytorium, zespoloną wię-
zami krwi, wiarą, tradycją narodową i rodzinną, gotową do po-
święcenia życia za swój kraj. W takiej sytuacji patriotyzm staje 
się warunkiem istnienia społeczeństwa i państwa. Ważne jest 
też upowszechnianie bohaterskich dokonań, zwłaszcza takich 
jak wskrzesiciela ojczyzny Józefa Piłsudskiego. 

W poezji Barbary Krajewskiej pojawiają się również wier-
sze upamiętniające Jana Pawła II. W porównaniu do podob-
nych tekstów innych pisarzy ludowych utwory te są bardziej 
zróżnicowane artystycznie i bogatsze treściowo, chociaż i w 
nich przeważa wybitnie pozytywne formowanie portretu Pa-
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pieża, uwarunkowane polskim dziedzictwem religijno-patrio-
tycznym i misyjnym charakterem posługi Ojca Świętego. 

Refleksje nad współczesnym światem doprowadzają poetkę 
do wniosku, że zmierza on ku autodestrukcji, w stronę rozpadu 
tradycyjnej kultury i etyki oraz negowania jakości narodowych 
i religijnych. Z tym wypaczonym liberalizmem, permisywi-
zmem i chaosem autorka zdecydowanie się nie godzi i prze-
ciwstawia przejawom zła wartości chrześcijańskie. 

Autonomiczne przedstawienia przyrody są nieliczne i jawią 
się najczęściej przez pryzmat pór roku oraz właściwych dla 
danego czasu prac gospodarczych. Wśród równie nielicznych 
obrazów agrarnych zwraca uwagę pradawne wyobrażenie zie-
mi matki – opiekuńczej, płodnej materii, powołanej do biolo-
gicznego utrzymywania życia. Z zespołu zajęć chłopskich wy-
eksponowane zostają żniwa, a spośród postaci rolnik – oracz 
i siewca.

Powstające w ostatnich kilkunastu latach wierszowane 
„opowieści” należy postrzegać jako pewną odmianę przeka-
zów narracyjnych, gdyż mają wyraźnie zaznaczonego narra-
tora i zarysowaną fabułę. Wiarygodność tych z reguły kroni-
karskich i upamiętniających relacji wynika z uczestniczenia 
pisarki w prezentowanych wydarzeniach. W wymiarze histo-
rycznym teksty te ukazują los Polaków wypędzonych przez III 
Rzeszę Niemiecką z ojcowizny i skazanych na przymusowe 
roboty dla okupanta. Prócz tego spotykamy opisy bestialskich 
zachowań żandarmerii niemieckiej z Janowca Kościelnego. 

Z kolei, współczesności dotyczą autobiograficzne przekazy 
z ważnych uroczystości rodzinnych, m.in. urodzin poetki czy 
chrztu kolejnego prawnuka. O bieżących sprawach traktują 
też „opowieści”, dokumentujące przebieg aktualnych przed-
sięwzięć gminnych (dożynki, spotkania historyczne, działania 
domu seniora) i szkolnych (jubileusze, inauguracje roku szkol-
nego, obchody Święta Niepodległości). Te zanurzone w pol-
skości i lokalności zapisy wzmacniają jedność środowiskową, 
budują pozytywny wizerunek „małej” i „dużej” ojczyzny”, 
sprzyjają krzewieniu wiedzy historycznej i kształtowaniu po-
staw obywatelskich. Poświadczają mocne zespolenie patrioty-
zmu i katolicyzmu, a w aspekcie czysto pragmatycznym popu-
laryzują regionalne inicjatywy. 

Wszechobecny w twórczości Barbary Krajewskiej żywioł 
moralizujący znajduje najpełniejszy wyraz w utworach epi-
gramatycznych, odznaczających się zwięzłością stylistyczną, 
klarownością przesłania i dużą perswazyjnością, co gatun-
kowo zbliża je do maksym i sentencji. W mniejszym stopniu 
pojawiają się natomiast charakterystyczne dla fraszek ujęcia 
anegdotyczne, satyryczne i treści obyczajowe. 

Podjęte rozważania pozwalają na wydzielenie trzech pod-
stawowych kręgów tematycznych, dotyczących religii, oj-
czyzny i uniwersalnych prawd moralnych. W epigramatyce 
religijnej dominuje wizja Boga – kreatora wspaniałego świata 
i prawodawcy, ojca miłosiernego. A do człowieka, jako isto-
ty obdarzonej przez Stwórcę wolną wolą, należy wybór dro-
gi skutkującej niebem lub piekłem. Dlatego poetka potępia 
kategorycznie grzech i powiadamia o warunkach zbawienia, 
upatrując je w prawym życiu i czystym sumieniu. Podkreśla 
też doniosłość przebaczania, nawrócenia, wartość cierpienia 
i patronatu Maryi. Słowem, dowodzi słuszności etyki chrześ-
cijańskiej. Ponadto, w tekstach o zakroju modlitewnym zwra-
ca się do Boga w sprawach doczesnych i wiekuistych. Prosi 

o błogosławieństwo dla rodziny i ojczyzny, pokój na świecie 
i łaskę ostatecznego rozgrzeszenia. 

Znamienne okazuje się dogłębne zespolenie rodzimych 
dziejów z religią katolicką, uczynienie Boga i Matki Boskiej 
patronami Polski, gwarantami jej wolności i pomyślności 
w ramach nadprzyrodzonej opieki. Autorka odwołuje się też 
do ugruntowanego w naszej tradycji wyobrażenia Matki Pol-
ski, występuje w obronie tożsamości narodowej, a antypolskie 
zachowania uznaje za wyrastający z dziedzictwa targowicy 
ciężki grzech. Uczestniczenie w aktualnych wydarzeniach po-
litycznych uważa za obowiązek obywatelski. Potępia ateizm 
i kosmopolityzm Boli ją zachwalanie antywartości, szczegól-
nie „prawa” do aborcji i eutanazji. Ujemne skutki zapocząt-
kowanych w 1990 roku przeobrażeń gospodarczo -ustrojowych 
łączy z postanowieniami „okrągłego stołu”. 

Refleksja nad mediami przeradza się w gwałtowny protest 
przeciwko ich funkcjonowaniu. W opinii pisarki większość 
mass mediów emituje programy na niskim poziomie mery-
torycznym, szerzy negatywne emocje, bazuje na kłamstwie, 
niszczy tradycję, oddala od Boga i religii, epatuje wynatu-
rzeniami, zaburzając psychikę i wypaczając świadomość od-
biorców. A przeciwstawić im można jedynie opierające się na 
prawdzie i rzetelnej wiedzy media katolickie. Należy też usta-
lać prawdziwe sensy wypowiedzi, demaskować słowa zdradli-
we, kryjące zło pod atrakcyjną powłoką.

W uniwersalnej perspektywie aksjologicznej zarysowuje 
się w tej epigramatyce swoisty kodeks etyczny, nadający sens 
i harmonię ludzkiej egzystencji. Autorka ukazuje warunki ży-
cia godziwego. Ceni prawdę, uczciwość, pracowitość, poboż-
ność, miłość, zgodę i mądrość. Darzy szacunkiem ludzi star-
szych i rodziny wielopokoleniowe, żywi kult przodków. Mówi 
o odpowiedzialności rodziców i nauczycieli za wychowanie 
młodzieży w duchu użyteczności społecznej. 

Proza Barbary Krajewskiej skupia się niemal wyłącznie na 
wydarzeniach z okresu II wojny światowej. W krótkich opo-
wieściach wspomnieniowych autorka -narratorka przedstawia 
poszczególne epizody wojenne, w których uczestniczyła lub 
była świadkiem. Przekazy te pełnią po części rolę kroniki ro-
dzinnej, ale ze względu na reprezentatywność dla doświad-
czenia okupacyjnego stanowią ważny przyczynek do historii 
zniewolenia Polaków przez agresora niemieckiego. Wypadki 
dziejowe jawią się przy tym z punktu widzenia ludności cy-
wilnej oraz w perspektywie charakterystycznej dla świadomo-
ści dziecka. Reminiscencje z lat II wojny spotykamy ponadto 
w tekstach balladowych. 

Co ciekawe, pisarka ogłaszała też pieśni patriotyczno-
-żołnierskie i religijne, czerpniąc w tym zakresie z repertuaru 
domowego babci i ojca oraz z lokalnej tradycji ustnej. W do-
datku, na podstawie własnej wiedzy, relacji najbliższych i do-
stępnych dokumentów opracowała dzieje swojej rodziny, a ze-
brany materiał udostępniła w książce Na gościńcu przeszłości.

W sumie, twórczość Barbary Krajewskiej promieniuje życz-
liwością i serdecznością. Przenika je umiłowanie Boga, ojczy-
zny, rodziny, wiara w człowieka i przekonanie o nadrzędności 
dobra. Autorka wskazuje na konieczność przestrzegania etyki 
chrześcijańskiej, piętnuje obojętność wobec spraw publicz-
nych i uświadamia znaczenie dziedzictwa narodowego. Jest 
wyczulona na piękno wiejskiej natury. W wielu tekstach widać 
odniesienia autobiograficzne i zanurzenie w realiach regional-
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nych, więź z macierzystą pobożańską krainą. Liryki wyróżnia 
olbrzymia duchowość i szczerość wypowiedzi, epigramaty re-
fleksyjność i przenikliwość myślowa. Talent, wieloletnia prak-
tyka i znaczna świadomość estetyczna sprawiły, że spotykamy 
się przy tym z utworami sprawnymi artystycznie, spójnymi 
stylistycznie, nasyconymi oryginalną metaforyką. Autorka 
całkowicie panowała nad słowem, poszukując odpowiednich 
kształtów dla niesionych przez nie znaczeń. 

Barbara Krajewska do końca ziemskiego życia była litera-
cko aktywna. W latach 2016–2020 wydała trzy tomy swojej 
twórczości. Materiały do ostatnego otrzymałem w listopadzie 
i grudniu 2019 roku. Wspólnie ustaliliśmy symboliczny tytuł 
Kluczem modlitwy otwieram dzień i zasady doboru tekstów. 
Na okładce postanowiliśmy zamieścić współczesną fotografię 
kapliczki w Krajewie, ufundowanej przez rodzinę Chmielew-
skich po II wojnie światowej jako wotum za szczęśliwy powrót 
do domu z niemieckiej „niewoli” w Prusach Wschodnich. 

Niestety, z powodu pandemii druk uległ pewnemu opóż-
nieniu i publikacja dotarła do Janowca Kościelnego w dniu 
9 czerwca obecnego roku. Zgodnie z życzeniem autorki cały 
nakład skierowano do tamtejszej gminy. Pisarkę oczywiście 
powiadomiono o nadejściu przesyłki, którą miano dostarczyć 
następnego dnia lub po święcie Bożego Ciała. Ale w środę 
przed południem Barbara Krajewska zmarła i swojej ostatniej 
książki już nie zobaczyła.

W dniu 12 czerwca 2020 roku, w piątek, odbył się w Ja-
nowcu Kościelnym uroczysty pogrzeb. Rozpoczętą w połu-
dnie mszę świętą w kościele parafii pw. św. Jana Chrzcicie-
la sprawował ks. proboszcz Jacek Lubiński. W wypełnionej 
wiernymi świątyni wygłosił wzruszającą homilię, recytował 
wiersze zmarłej i nadał jej symboliczny tytuł „ambasadorki 
janowieckiej kultury”. W imieniu pisarzy mazowieckich po-
żegnała z kolei Panią Barbarę wielka admiratorka jej twórczo-
ści – Teresa Kaczorowska. I tak Barbara Krajewska wyruszyła 
w drogę do wrót nieba.

WIERSZE  
BARBARY KRAJEWSKIEJ

Moje wiersze

Ja sama wierszy nie piszę –
pisze je za mnie strażniczka pól
ślubna grusza na miedzy
gdy krząta się na niej
bursztynowa orkiestra pszczół
gromadząc lek na nasze zbolałe serca
Ja sama wierszy nie piszę –
piszą je za mnie sędziwe kłosy
co pną się do słońca
by po żniwach głód 
nie pęczniał na naszych stołach
Ja sama wierszy nie piszę –
pisze je śliwa pod moim oknem
co dzwoni dziecinnymi grzechotkami
a w jej złocistej koronie
skrzydlata orkiestra intonuje

donośny hymn na cześć Stwórcy
Ja sama wierszy nie piszę –
pisze je za mnie sędziwy 
kasztan na moim podwórzu
świadek chwil radosnych i smutnych
Ja sama wierszy nie piszę –
pisze je za mnie przydrożna wierzba
co rozpostartymi zielonymi rękoma
wskazuje drogę pędzącym w dal podróżnym
Ja sama wierszy nie piszę –
pisze je nocna cisza w mojej uśpionej wiosce
a wiatr na skrzydłach roznosi 
po janowieckich polach 

Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
Lublin 2020, s. 21.

Mój wiersz

Pytasz po co ja piszę
Pan Bóg mi tak każe 
On mi zsyła myśli
a pióro jest w mojej dłoni
jak jabłka na jabłoni
Mój wiersz rodzi się w sercu
tam zaprzyjaźnia się z myślą
i podaje dłoń śnieżnej kartce 
Mój wiersz pomagał mi 
pielić buraki i grabić siano
by rzeka mleka nie ustała
Z moim wierszem podążałam
w pole z radością
jak do kwiatów pszczoła
Teraz mój wiersz koi 
każdy smutek i osusza łzy
Teraz mój wiersz idzie ze mną 
do świątyni w Janowcu
gdzie będziemy prosić Boga
o łaski doczesne i szczęśliwą
drogę do wrót nieba

Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
Lublin 2020, s. 22.

Na naszej ziemi

W Janowcu Kościelnym piękna świątynia
i kościelne wieże do nieba wiodące
Matka Boska z Dzieciątkiem ich strzeże
Na nizinach rolnicy pługiem kroją role
a chór skrzydlaty śpiewa 
Stwórcy Najwyższemu na chwałę
Wszystkie kapliczki ładnie odnowione
w powodzi kwiatów od wiosny toną
osnute majową pieśnią i modlitwą gorącą
Bezmiar tu czaru i radości
bezmiar gwiazd na niebie
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zapach chleba wokół się rozsiewa
deszcz nam ziemię skrapla
chmura przed żarem słońca osłania
Księżyc pielgrzym spaceruje 
po rozgwieżdżonym nocnym niebie
i liczy kłosy na pszenicznym zagonie
A wszystko to Bóg stworzył
dla mnie – dla nas i dla ciebie

Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
Lublin 2020, s. 23.

Jesteś ze mną

Gdy opuszczam kolebkę snu
z krzyżem Chrystusa na piersi – 
jesteś ze mną
Gdy modlę się do Najświętszej Panienki
czuwającej w złotej koronie
na śnieżnej ścianie – 
jesteś ze mną 
Gdy skrzypią drzwi sieni
a na ramieniu ślubnej gruszy
skrzydlata orkiestra
wznosi hymn dla Stwórcy – 
jesteś ze mną
Gdy depczę cienie przydrożnych drzew
na kamiennej wstędze
zmierzając do janowieckiej świątyni – 
jesteś ze mną
Gdy na klęczkach dziękuję
Matce Najświętszej
za wszelkie dary życia doczesnego – 
jesteś ze mną 

Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
Lublin 2020, s. 41.

Pójdę do Pana 

Ja też pójdę...
Tylko obrządek w obejściu sprawię
sprawdzę dom i ogród
i pójdę jak w każde święto
święconą wodą uczynić znak krzyża
Zegnę obolałe kolana 
przed Najświętszym Sakramentem
pokłonię się Matce Boskiej 
promieniującej z cudownego 
obrazu na ołtarzu
i wraz z wiernymi z rąk kapłana
spożyję chleb życia wiecznego
Gorliwie zmówię modlitwę
dziękując Wszechmocnemu Bogu
za swoje kulawe zdrowie
za zdrowie moich ukochanych dzieci
wnuków i prawnuków

i za wszystkich bliskich
których kocham miłością mych przodków
kocham tak jak kwiaty cieszą się słońcem
jak głodny raduje się chlebem

Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
Lublin 2020, s. 43.

Żal mi będzie

Gdy przyjdzie rozstanie
żal mi będzie
przodków moich pola
przetykanego kłosami
pachnącego chleba
i ptasich chórów
kipiących radością
Żal mi będzie
kościoła w Janowcu
co wskazuje cel naszej
ziemskiej wędrówki
Żal mi będzie
serdecznych przyjaciół
z którymi wymieniam 
kwiaty pogodnych słów
i dzięki którym życie 
staje się słoneczne
Ale ja cała nie umrę
pozostanę w duszach bliźnich
w strofach wierszy
i na kartach książek
A ty ziemio janowiecka
jak matka rodzona
przytul mnie do swego łona
i utul na wieki

Kluczem modlitwy otwieram dzień, 
Lublin 2020, s. 45.

Tomik poetycki Barbary Krajewskiej, Lublin, 2020
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Donat Niewiadomski

„Dziękuję Boże za przeżytą noc” 

Pamięci Alfredy Magdziak (1926–2020)

W dniu 17 sierpnia 2020 roku zmarła w Zamościu Alfreda 
Regina Magdziak – zasłużona twórczyni ludowa, znana w krę-
gach kulturalnych Lubelszczyzny, doceniana w skali ogólno-
polskiej i poza granicami kraju.

Urodziła się 22 października 1926 roku w Dubience, w pow. 
hrubieszowskim, w rodzinie chłopskiej 
o tradycjach patriotycznych. Ojcem jej 
był Jan Kiciak (ur. 1898), który w 1923 
roku ożenił się z mieszkanką Bystrak – 
Józefą Szulakiewicz (ur. 1904). W 1916 
roku jako ochotnik wstąpił do Legionów 
Piłsudskiego. Walczył pod dowódz-
twem generała Józefa Hallera i samego 
Marszałka, m.in. pod Kostiuchnówką. 
Do domu powrócił w 1922 roku i zajął 
się rzemiosłem. Był też utalentowanym 
muzykiem i śpiewakiem. W 1928 roku 
kupił gospodarstwo rolne w Kolonii 
Bystraki na Wołyniu i przeprowadził się 
tam z rodziną.

Przyszła poetka dzieciństwo i mło-
dość spędziła zatem w położonej tuż 
za Bugiem (naprzeciwko Dubienki) ro-
dzinnej wsi matki. Do 1939 roku ukoń-
czyła pięć klas szkoły powszechnej. Po 
wybuchu II wojny światowej znalazła 
się z rodziną na terenach zajętych przez 
Armię Czerwoną. Wiosną 1940 roku 
Sowieci przesiedlili ich ze strefy przy-
granicznej sto kilometrów na wschód, 
do wsi Jasiniec (gm. Kisielin, pow. 
Horochów) na gospodarstwo poniemieckie. Tam, w niedzielę 
o wschodzie słońca, 29 sierpnia 1943 roku podczas ludobój-
czych „czystek” etnicznych, ukraińscy nacjonaliści łopatami, 
widłami i kolbami karabinów zamordowali na jej oczach ojca 
i dwie młodsze siostry – dwunastoletnią Paulinę i piętnasto-
letnią Irenę, która przeżyła wcześniej masakrę w Kisielinie1. 
Alfreda, matka, starsza siostra z sześciomiesięczną córeczką 
i szwagier ocaleli wprost cudem. Siostra schowała się u byłego 
adoratora – Ukraińca, który nie wydał jej upowcom2. Nieba-
wem, uratowana z pogromu Alfreda dotarła do placówki samo-
obrony Armii Krajowej w Bielinie k. Włodzimierza. Została 
sanitariuszką i łączniczką (ps. „Irka”) w oddziale Władysła-
wa Cieślińskiego3. Po wielu miesiącach, po ataku lotniczym 
Niemców na Bielin, tułała się w wołyńskich lasach, aż prze-
prawiła się w Uściługu przez Bug i w maju 1944 roku dołączy-
ła do rodziny w Dubience4.

Wiosną 1945 roku osiedliła się z matką w pobliskim Zagór-
niku. W dniu 4 stycznia 1947 roku zawarła w Dubience zwią-
zek małżeński z Józefem Magdziakiem. Początkowo mieszkali 
u rodziców męża w sąsiedniej Kolonii Lipniki. Potem przej-
ściowo w Polanowicach (pow. kluczborski) oraz w Cicho-

bórzu i Dziekanowie na terenie pow. 
hrubieszowskiego, gdzie mąż zatrudnił 
się w przedsiębiorstwach rolnych (RSP, 
PGR). W listopadzie 1955 roku prze-
prowadzili się do Sitańca k. Zamościa, 
gdzie Alfreda ponad dziesięć lat prowa-
dziła punkt biblioteczny, a Józef praco-
wał w Zamojskiej Fabryce Mebli i grał 
w zakładowej orkiestrze. W Sitańcu wy-
budowali wymarzony dom i wychowali 
dwoje dzieci W 1966 roku Magdziako-
wa uzupełniła wykształcenie do pełnego 
podstawowego w szkole wieczorowej 
w Zamościu. W 1993 roku Magdzia-
kowie przenieśli się do Zamościa. Tu 
w 2002 roku zmarł mąż, a pisarka pod 
opieką córki i wnuczki spędziła resztę 
życia.

Wiersze Alfreda Magdziak układała 
od najmłodszych lat, m.in. „chodząc za 
krowami”, a o tej pasji wiedział tylko 
ojciec. Podczas okupacji niemieckiej 
zaczęły powstawać utwory oddające 
osobiste przeżycia autorki, dotyczące 
przeważnie śmierci ojca i sióstr oraz 
dzieciństwa wołyńskiego. Po wojnie 

poezja ta stawała się coraz bardziej zróżnicowana tematycznie 
i gatunkowo. 

Alfreda Magdziak debiutowała lirykiem dziękczynnym za 
urodzenie syna w „Rycerzu Niepokalanej” (1947). I po wielu 
latach, niejako po raz wtóry, w 1968 roku na łamach „Sztan-
daru Ludu” (dodatek „Kultura i Życie”). Jest m.in. autorką 
wierszy osobistych i refleksyjnych, satyr, fraszek, aforyzmów, 
utworów dla dzieci, prozy pamiętnikarskiej, opowiadań, opo-
wieści wierzeniowych, gawęd, legend, podań. Rejestrowała 
tradycyjne wierzenia i zwyczaje ludowe oraz przekazy folk-
lorystyczne (pieśni, przysłowia, porzekadła), wykonywała 
pisanki, wycinanki, pająki i zabawki choinkowe. Współpra-
cowała z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, dla którego 
pisała wiersze okolicznościowe, skecze i piosenki. Występo-
wała z mężem w zamojskim chórze „Kombatant”, powołano 
ją do Wojewódzkiej Rady Kobiet w Zamościu. W 1969 roku 
została współzałożycielką Klubu Twórców Ludowych w Za-

Alfreda Magdziak w siedzibie ZG STL 
w Lublinie, 1996 r., fot. Archiwum STL 
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mościu. Od 1970 roku należała do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, współuczestniczyła też w powołaniu Oddziału 
Zamojskiego STL. Przystąpiła do Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego oraz Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

Drukowała w wielu gazetach i czasopismach oraz w niemal 
trzydziestu antologiach i wydawnictwach pokonkursowych. 
Opublikowała zbiory autorskie: Śpiewana tęsknota, wybór 
i posłowie S. Weremczuk, Lublin 1976; Na brzegu lasu, wy-
bór, oprac. i posłowie A. Śledziewski, Warszawa 1989; Lilio-
we dzwoneczki, wybór, oprac. i wstęp M. H. Górska, Zamość 
1992; Tęsknię za Wołynierm, oprac. W. Dębski, bmw, 1992 [na 
prawach maszynopisu]; Roześmiany księżyc, Zamość 1996; 
Tęczowe krople rosy, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadom-
ski, Lublin 1996; To moja wołyńska sprawa, red. M. Sawicka, 
Opalenica 1996; W cieniu polnych grusz. Ginące zwyczaje, 
obrzędy, rzemiosła, red. M. Sawicka, bmw, 1996; Rok obrzę-
dowy mojego regionu. Ginące obrzędy, zwyczaje, wierzenia 
i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południowo-
-wschodniej Lubelszczyźnie, wybór, oprac. i wstęp D. Niewia-
domski, Lublin 2003. 

W 1967 roku „Przyjaciółka” wydrukowała fragmenty jej 
pamiętnika, a znacznie obszerniejszą partię wspomnień poda-
no w periodyku Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regional-
nych w Lublinie (1996)5. Wielokrotnie opisywała też tragedię 
wołyńską, m.in. w tekście Wspomnienie czerwonych nocy, 
„Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1991, nr 3, 4; w ramach 
książki Włodzimierza Sławosza Dębskiego W kręgu kościoła 
kisielińskiego... (Lublin 1994) oraz w publikacji Anny Herbich 
Dziewczyny z Wołynia (rozdz. Alfreda. Wspomnienie magicz-
nego Wołynia, Kraków 2018)6. 

Była m.in. wielokrotną laureatką prestiżowych konkursów, 
zwłaszcza Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana 
Pocka oraz Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskie-
go. Nagradzano ją także w Konkursie Ludowej Poezji Reli-
gijnej Kurii Diecezjalnej w Lublinie oraz w organizowanym 
przez STL ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza. W kon-
kursie „Sztuka ludowa południowej Lubelszczyzny”, rozpisa-
nym przez Muzeum Regionalne w Biłgoraju, otrzymała II na-
grodę (1974). W ogłoszonym m.in. przez STL konkursie „Rok 
obrzędowy w moich wspomnieniach” przypadła jej I nagroda 
(1977). Ponadto została doceniona w konkursie satyrycznym 
„Zwyczaje i obrzędy wiejskie na wesoło” (WDK w Zamościu, 
1995).

Otrzymała m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1974), 
odznakę „Zasłużony działacz kultury” (1974), Nagrodę Arty-
styczną im. J. Pocka (1980), Order Serca Matkom Wsi (1980), 
Krzyż Partyzancki (1982), odznakę „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Zamojskiego” (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1983), Nagrodę im. Oskara Kolberga (2001). 
W 1977 roku Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich 
przyznał jej Laur Poetycki im. Józefa Czechowicza za tomik 
Śpiewana tęsknota. Bardzo też ceniła wyróżnienia pochodzące 
z kręgu jej „małej ojczyzny”: Medal Stanisława Buczyńskiego 
przyznany przez TRH i medal z okazji 400-lecia Dubienki7. 

O życiu i twórczości autorki m.in. pisali: R. Rosiak, Wiersze 
moje jak parcianka chłopska, „Kurier Lubelski” 1975, nr 121; 
A. Klaczyński, Alfreda Magdziak. Poetka ludowa z Sitańca, 
„Sztandar Ludu” 1977, nr 223; D. Niewiadomski, Wiersze wy-

brane Alfredy Magdziakowej, „Biuletyn Informacyjny STL” 
1977, nr 14; H. Kozicka, Poeci i pisarze ludowi. Alfreda Mag-
dziak, „Chłopska Droga” 1982, nr 61; R. Rosiak, Garść psze-
nicznych kłosów z pola Ci przyniosę, „Tygodnik Zamojski” 
1982, nr 16; S. Aleksandrowicz, Droga do domu, „Twórczość 
Ludowa” 1989, nr 2; D. Niewiadomski, Święta i zwyczaje do-
roczne w poezji Afredy Magdziakowej, „Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny” 1989, nr 4; H. Górska, Pługiem i piórem, tamże, 
1990, nr 3; A. Kościuk, Nadbużańskie wspomnienia Alfredy 
Magdziakowej, „Twórczość Ludowa” 2007, nr 3–4; D. Nie-
wiadomski, „Ziemio... razem śpiewałyśmy słońcu hymn”. 
Życie i twórczość Alfredy Magdziak, tamże, 2012, nr 3–4; 
A. Kościuk -Jarosz, Pożywienie przedwojenne w relacjach ust-
nych Alfredy Magdziak (pożywienie powszednie i niedzielne), 
tamże, 2018, nr 3–4. 

Sylwetkę artystki i jej dorobek zaprezentowano też w folde-
rze Alfreda Magdziak. Poetka ludowa z Sitańca, oprac. M. H. 
Górska, Zamość 1986 [format leporello]; ponadto w katalo-
gu wystawy Chłopscy pisarze Lubelszczyzny, wybór i oprac. 
S. Aleksandrowicz, wstęp D. Niewiadomski, Lublin 1995; 
w publikacji Kto jest kim na Zamojszczyźnie, Zamość 1998 
oraz w Katalogu Laureatów Nagrody imienia Oskara Kolber-
ga, cz. 2, Przysucha 2006.

Lirykę Alfredy Magdziak określa w dużym stopniu tematy-
ka historyczna. Poetka ukazuje wpływ II wojny światowej na 
życie Polaków zamieszkujących Wołyń. Spotykamy zwłasz-
cza literackie świadectwa sowieckich zesłań na Syberię, nie-
mieckich obław, ukraińskich mordów i działań powołanych do 
samoobrony grup partyzanckich. Z tych w dużej mierze au-
tobiograficznych przekazów wyłania się obraz krwawej ziemi 
ukraińskiej. Widzimy też, że tamte zdarzenia uwarunkowały 
na zawsze psychikę ocalonych, stając się osobistą, a w szer-
szym wymiarze narodową traumą. 

Jako swoista przeciwwaga dla wierszy „wołyńskich” poja-
wiają się natomiast liryki związane z „drugą” krainą młodości 
autorki, umiejscowioną po wojnie w Zagórniku i najbliższej 
okolicy. Tam pisarka odnalazła swoje miejsce na ziemi, a prze-
strzeń ta nabrała w jej utworach barw arkadyjskich. Zarysował 
się również dobitnie kult wsi i przeświadczenie, że jest ona na-
jodpowiedniejszym obszarem egzystencji, źródłem szczęścia. 

Świat wyobraźni literackiej Alfredy Magdziak współtwo-
rzy nadto natura, pojmowana jako całość ludzkiego otoczenia. 
Przedstawienia natury, głównie drzew, ciał astralnych i zja-
wisk atmosferycznych są niezwykle plastyczne i zmysłowe, 
a na domiar sakralizowane i personifikowane. Jawią się z re-
guły w postaciach właściwych dla pór roku i poza czystą opi-
sowością służą kreowaniu refleksji osobistych. Ogromnemu 
zauroczeniu przyrodą towarzyszy przy tym poczucie jej szcze-
gólnego zespolenia, niemal utożsamienia, z człowiekiem. 

W lirykach osobistych zaznacza się olbrzymia subtelność 
w wyrażaniu uczuć miłosnych. Zwracają także uwagę wier-
sze refleksyjne, ukazujące wartość życia i traktujące o kresie 
doczesnej egzystencji. Wśród tekstów religijnych wyróżniają 
się bożonarodzeniowe, rezurekcyjne, maryjne, „papieskie”, 
hymniczne i modlitewne. W wiejskiej przestrzeni rozgrywa 
się „akcja” pogodnych, humorystycznych utworów dla dzie-
ci. Portrety zwierząt i impresyjne obrazy przyrody korespon-
dują z właściwościami wyobraźni młodego odbiorcy. Liczne 
zdrobnienia sprzyjają tkliwemu przekazywaniu treści, co wi-
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dać zwłaszcza w kołysankach. W refleksyjno -moralizujących 
fraszkach można dostrzec rozważania nad kondycją człowie-
ka, doniosłością pracy, siłą miłości oraz istotą dobra zmagają-
cego się ze złem i grzechem.

W wielu wierszach uzewnętrznia się pasja „etnograficzna”, 
a teksty tego rodzaju mają dużą rangę poznawczą. Są zbudo-
wane na osnowie obrzędów dorocznych i rodzinnych, zwycza-
jów i wierzeń ludowych, nawiązują do roku kościelnego i zajęć 
gospodarskich. W sumie, powiadamiają o różnych przejawach 
ludowej kultury duchowej i materialnej: wróżbach andrzej-
kowych, dniu wigilijnym, herodach, święcie Matki Boskiej 
Gromnicznej, kusakach, wielkopostnych piątkach, kraszeniu 
jajek, majówkach, majeniu krów, świętojańskiej nocy, dniu 
Matki Boskiej Zielnej, chrzcinach, weselu, pogrzebie, prakty-
kach leczniczych, dożynkach, omłotach, kiszeniu kapusty, ole-
jarniach, zolniku i balii. Forma wierszowana zwiększa nośność 
informacyjną tych opisowo -dokumentacyjnych przekazów 
a poza tym poświadczają one istnienie spójni między autorską 
literaturą ludową i jej macierzystym podglebiem kulturowym.

W prozie wyróżniają się opowieści wierzeniowe, przyjmu-
jące przeważnie kształt relacji o niesamowitym wydarzeniu. 
Pisarka operuje w tym przypadku poetyką grozy i często sięga 
do folklorystycznych przekazów demonicznych, którym nada-
je postać literacką. Niektóre teksty wydają się z kolei bliskie 
konwencji bajki fantastycznej. Nie brak również opowieści 
obyczajowo -moralizujących, anegdotycznych i opowiadań 
kreacyjnych, będących wprawdzie efektem wyobraźni twór-
czej, ale i tak odnoszących się do wiejskiej egzystencji8. 

Jako pewien ewenement we współczesnej literaturze ludo-
wej należy postrzegać wymieniony wcześniej dokument etno-
graficzno-osobisty Rok obrzędowy mojego regionu, w którym 
Alfreda Magdziak opublikowała zarejestrowane przez siebie 
wierzenia, obyczaje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, przyśpiewki, 
przysłowia, porzekadła i przepowiednie dawnej wsi polskiej. 
Opisała też chłopskie prace, pokarmy i ginące rzemiosła wiej-
skie, utrwaliła tradycyjną ludową mentalność i tryb życia co-
dziennego. Jest to materiał autentyczny, o olbrzymiej wartości 
merytorycznej, zaczerpnięty z autopsji, pochodzący z „we-
wnątrz” chłopskiego środowiska, charakterystyczny przede 
wszystkim dla pierwszej połowy XX wieku, a rodowodowo 
sięgający XIX wieku. Zgromadzony został w nadbużańskich 
wioskach południowo -wschodniej Lubelszczyzny i sąsiadują-
cego z nimi Wołynia, z którymi pisarka była związana rodzin-
nie, czyli głównie w miejscowościach z okolic Dubienki (Skry-
hiczyn, Zagórnik, Lipniki) oraz w Bystrakach na Wołyniu. 

Kontakt z panią Alfredą Magdziak utrzymywałem od 1977 
roku, kiedy na łamach „Biuletynu Informacyjnego STL” (nr 
14) ogłosiłem recenzję z tomiku Śpiewana tęsknota. Był to jej 
debiut książkowy, a moja pierwsza publikacja. Niebawem ode-
brałem serdeczny list z podziękowaniami od poetki, a zawarta 
znajomość przetrwała próbę czasu. Dlatego nie zdziwiłem się, 
gdy przed kilkoma miesiącami dotarła do mnie z Zamościa 
przesyłka pocztowa, w której – oprócz skierowanych do mnie 
słów – znalazły się 34 wiersze i fotografia autorki. List został 
napisany 10 lutego 2020 roku, a wiersze powstawały od lipca 
poprzedniego roku. Alfreda Magdziak m.in. powiadamiała:

Postanowiłam wysłać Panu, jako długoletniemu prawdziwe-
mu przyjacielowi, kilkadziesiąt wierszy, które napisałam już 

prawie w 93. roku życia. Chcę się tym rzecz jasna pochwalić, 
jaka to jestem dzielna po dziewięćdziesiątce. Jakie te wiersze 
są, to są, ale wciąż piszę. Wzrok coraz słabszy, lecz pomaga 
mi silna lupa. A bezsenne noce i samotność to najlepsza wena. 
Sprzyja mi nadal. Wprawdzie „samochwała w kącie stała”, ale 
niech tam. W jesieni ubiegłego roku obchodziłam urodziny. 
Z tej okazji otrzymałam dużo kwiatów. Szkoda pani Heleny 
Bojarczuk9, odeszła do Boga, którego wielbiła całym sercem. 
Serdecznie pozdrawiam Pana i Pańskich najbliższych!

Wśród nadesłanych w lutym utworów wyraźnie wyodręb-
niają się wiersze „wołyńskie”, traktujące o tragedii Polaków na 
tamtych terenach w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej. 
Przekazy te można rozpatrywać według następstwa przypomi-
nanych wypadków: wkroczenia Armii Czerwonej we wrześniu 
1939 roku, wybuchu wojny niemiecko -sowieckiej w czerwcu 
1941 roku oraz ludobójczej akcji nacjonalistów ukraińskich 
przeciwko mieszkającej na Wołyniu ludności polskiej. Autor-
ka eksponuje m.in. męczeństwo Polaków i przytacza szereg 
przykładów okrucieństwa ukraińskich sąsiadów. Zgrozę budzą 
bestialskie sposoby mordowania. W wymiarze teraźniejszym 
zaznacza się natomiast olbrzymia tęsknota za utraconą wołyń-
ską krainą dzieciństwa i młodości.

W pozostałych utworach pochodzących z „ostatnich” mie-
sięcy w jeszcze większym stopniu przejawia się żywioł au-
tobiograficzny. Niektóre dotyczą codziennego życia. Mówią 
o samotności w czterech ścianach pokoju, skazaniu z powodu 
wieku i chorób na nieustanny pobyt w domu, gdzie „atrakcją” 
okazuje się wyjście o kulach na balkon. Ważne jest też okno 
miejskiego bloku, umożliwiające ogląd rzeczywistości ze-
wnętrznej. W okiennej perspektywie komponują się składniki 
świata poetki: pejzaż uliczny i pobliskie drzewa. Są one stale 
obecne i nic nie zmieni tej sytuacji, stąd wyrażone w utworze 
Kwitną akacje przeświadczenie: Przy ulicy Ciepłej w Zamoś-
ciu // będę z wami zawsze // ja i słońce // od rana do wieczora. 

Ulubione drzewa koją zarazem samotność, postrzegane są 
jako nieodłączne „towarzyszki” egzystencji, a nawet przyja-
ciółki. Z kolei w wierszowanej pobudce Wstawaj Alfredo! wy-
wołany przez słońce świt zachęca do życia, do wszczynania 
powszednich czynności: 

Wczesny świt zapukał do mojego okna, 
wstawaj już Alfredo, wyjdź z ciepłego łóżka. 
Nie wyjdę, nie wyjdę, za wczesna godzina 
i po co mam wstawać, mieszkam przecież sama.
Chociaż jesteś sama, wstań, rozruszaj kości, 
zmów poranny pacierz, posłuchaj wiadomości. 
Dziękuję ci za radę troskliwy poranku, 
wstaję, chociaż z trudem, tyle lat mam wszak na karku.

Utwór o charakterystycznym tytule Samotność nie jest zła 
spełnia rolę swoistego autopocieszenia, ponieważ pisarka 
wskazuje na dobre strony tego stanu, głównie na dowolność 
wyboru domowych zachowań. A radość z każdego przeżytego 
dnia wprost promieniuje z wiersza powitalnego Dzień dobry!, 
skierowanego po przebudzeniu do Boga, Jezusa, Maryi, świę-
tych Pańskich, rodziny i całego świata. 

Podobnie jak u innych pisarzy ludowych z „przedwojenne-
go” pokolenia zarysowuje się dobitnie w „ostatnich” lirykach 
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motyw starości. Alfreda Magdziak odnotowuje u siebie zacho-
dzące z wiekiem zmiany fizyczne i psychiczne, np. w Drodze 
życia wyznaje: Teraz nie idę, lecz człapię // nogi bolą, w piersi 
brak tchu // któregoś dnia będzie meta // pożegnam cię drogo 
w tym dniu. Uświadamia także bliźnim, szczególnie młodym, 
potrzeby starego, schorowanego człowieka, który przypomina 
dziecko i tak jak ono wymaga pielęgnacji, uśmiechu i życz-
liwości. Co więcej, wskutek odniesień najwyższego rzędu 
poddaje starość waloryzacji. Bieli na skroniach przypisuje 
świętość, gdyż wedle niej ma ona rodowód Boski – pochodzi 
wprost z nieba: 

Czy widziałeś jak obłoki 
wdzięcznie płyną po błękicie 
Biel i błękit połączone
to kolory z nieba wzięte 
Bławaty i lny kwitnące
obdarował Bóg błękitem
Biel dostały wiśniowe sady
rumiany i dziewicze lilie
jarzębiny i jaśminy
Biel Bóg też podarował
każdemu na stare lata
Pamiętajmy więc że ta 
biel na skroniach święta
(Błękit i biel)

Refleksje nad starością współbrzmią ze zróżnicowany-
mi tematycznie i gatunkowo wierszami religijnymi. Wśród 
nich spotykamy wyznania wiary, w których poetka akceptu-
je wartości religii chrześcijańskiej i uznaje Niewidzialne za 
Istniejące. Widzimy też treści teistyczne, sprowadzające się 
do podkreślania doskonałości Stwórcy i jego dzieła. W na-
der osobistych lirykach modlitewno -dziękczynnych domi-
nuje wdzięczność za każdy przeżyty dzień i prośby do Boga 
o dalszą opiekę za pośrednictwem Anioła Stróża. W równie 
osobistych przekazach eschatologicznych autorka zdaje się 
na wolę Pana, pragnie zbawienia, a dla doczesnych szczątków 
snu wiecznego w przyjaznej Matce Ziemi. Bliskie jest jej rów-
nież przesłanie siostry Faustyny, uświadamiającej wagę miło-
sierdzia Bożego. Intencji moralizatorskiej służy odstraszający 
wizerunek czyśćca. Polonizacja wiary dokonuje się w ramach 
ugruntowanego rodzimą tradycją oddania ojczyzny pod patro-
nat Matki Boskiej Częstochowskiej oraz w wykreowanej sce-
nie mszy świętej, celebrowanej w niebie przez Jana Pawła II, 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszkę 
i polskich świętych.

Duża uczuciowość promieniuje z liryków rodzinno-wspo-
mnieniowych, w których Alfreda Magdziak przypomina 
w rzewnej tonacji zmarłego męża i mocą wyobraźni ożywia 
całą rodzinę, uczestniczącą jak to bywało w rytualnie spra-
wowanych sianokosach i żniwach. W wierszach opisowych 
wyróżniają się obrazy dobrze pisarce znanych krajobrazów 
nadbużańskich, wzbudzających zachwyt nad pięknem świata. 
Paradoksalne wydaje się przy tym, że tak kochającej naturę 
osobie przyszło ostatnie kilkanaście lat spędzić w miejskim 
pejzażu i zamkniętej przestrzeni osiedlowego bloku. Z drugiej 
strony, po zgoła cudownym ocaleniu z wołyńskiego pogromu, 

wolą Opatrzności otrzymała długie życie. Do późna mogła 
tworzyć i być świadkiem historii. 

Przypisy

1 Atak na kościół w Kisielinie miał miejsce 11 lipca 1943 roku. 
Wiernych zaatakowano po sumie. Irena ukryła się wtedy w pomiesz-
czeniach plebanii. Według wspomnień Alfredy Magdziak była to 
dziewczyna „szczupła, wysoka, z długimi, wijącymi się włosami 
blond, splecionymi w gruby warkocz”. Z kolei, „najmłodsza [...] Pau-
lina nosiła krótkie włosy. Obie miały niebieskie oczy jak niebo u skło-
nu dnia”. Były „pełne radości życia nawet w tym okropnym czasie 
przepełnionym strachem”. Wg: W. S. Dębski, Było sobie miasteczko. 
Opowieść wołyńska, przedmowa D. Niewiadomski, red. D. Kapusta, 
Lublin 2006, s. 528–529; tam także informacje o rodzinie Kiciaków, 
s. 185–186, 424. 

2 W dniach 28–31 sierpnia 1943 roku UPA (zbrojne „ramię” 
OUN -B) napadła na ok. 90 polskich miejscowości. Szacuje się, że 
na terenie pow. horochowskiego zginęło w lipcu i sierpniu 1943 roku 
ponad 3300 Polaków, a w samym Jasińcu od 18 do 26 na mieszka-
jące tam wówczas 32 osoby narodowości polskiej. W tamtym roku 
szefem, tzw. referentem kierownictwa krajowego, OUN-B w pow. 
horochowskim był Walerian Bondarczuk („Herodij”). W okolicy Ki-
sielina działała głównie, stacjonująca w Moczułkach, sotnia moczul-
ska Petro Własiuka. W. S. Dębski, op. cit., s. 159–160, 471–475, 517; 
W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. 1939–1945, Warsza-
wa 2000, passim; W. Filar, Wydarzenia wołyńskie 1939–1944, Toruń 
2009, passim. 

3 Bielina bronił oddział liczący ok. 200 ludzi pod dowództwem 
Jana Wyszomirskiego (ps. „Mirek”). W okolicy operował wspoma-
gający placówkę oddział Władysława Cieślińskiego (ps. „Piotruś”, 
wzgl. „Mały Piotruś”).

4 A. Herbich, Dziewczyny z Wołynia, Znak Horyzont, Kraków 
2018, s. 94–95; ta wersja, z wyraźniejszym zaznaczeniem uczest-
niczenia w walkach 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, także w: 
S. Aleksandrowicz, Droga do domu, „Twórczość Ludowa” 1989, 
nr 2, s. 13; W. S. Dębski, op. cit., s. 487–489. Ale według wcześniej-
szej relacji autorki już w jesieni 1943 roku przybyła do Dubiernki; 
zob. A. Magdziak, Garść wspomnień z życia mojego i moich najbliż-
szych, nota od wydawcy i opracowanie D. Niewiadomski, „Region 
Lubelski” 1991–1993 [druk 1996], nr 5(7), s. 199–200. Ewentualne 
wyjaśnienie rozbieżności: A. Herbich, op. cit., s. 94.

5 A. Magdziak, Garść wspomnień..., op. cit., s. 197–209.
6 W książce A. Herbich znajduje się także rozdział: Zofia. 

Dziewczynka z czereśniowego sadu, zawierający wspomnienia Zofii 
Szwal – wieloletniej współpracowniczki Zarządu Głównego STL 
i Oddziału Zamojskiego STL, wchodzącej m.in. w skład Rady Na-
ukowej Stowarzyszenia.

7 Dubienka – obecnie wieś gminna w pow. chełmskim (wcześniej 
w pow. hrubieszowskim), w 1531 roku odnotowana w formie Dub-
na, lokowana jako miasto królewskie w 1588 roku, prawa miejskie 
utraciła w 1945, aktualnie liczy ok. 1000 mieszkańców; w jej okolicy 
T. Kościuszko stoczył bitwę z wojskami rosyjskimi w 1792 roku.

8 Wiersze Alfredy Magdziak są dostępne w wymienionych w tej 
prezentacji indywidualnych edycjach autorki; fraszki w antologii Zol-
nik, wybór i wstęp S. Aleksandrowicz, Lublin 1990; proza w antolo-
giach: Drzewo życia. Antologia prozy ludowej Zamojszczyzny, zebrał, 
oprac., wstępem i notami biograf. autorów opatrzył D. Niewiadom-
ski, Lublin 1997; Pobożnych diabeł kusił. Antologia nadnaturalnej 
prozy ludowej, zebrał, oprac., wstępem i notami biograf. autorów opa-
trzył D. Niewiadomski, Lublin 1998.

9 Helena Bojarczuk – polonistka, regionalistka, wieloletnia dy-
rektor Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie, zm. w grudniu 
2019 roku.
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ROK JANA POCKA – 100- LECIE URODZIN

Rok 2020 był dla Stowarzyszenia Twórców Ludowych ro-
kiem pożegnań wybitnych twórców zasłużonych dla organiza-
cji, którzy przez wiele lat swojej działalności bardzo aktywnie 
i z wielkim zaangażowaniem kultywowali tradycyjną kulturę 
swoich regionów. Pożegnaliśmy ich z wielkim żalem i w poczu-
ciu ogromnej straty. Pozostaną w naszej pamięci jako artyści 
pełni pasji, wnoszący wielki wkład w osiągnięcia współczesnej 
sztuki ludowej i rękodzieła.

Leszek Kiejda (1958–2020)

Leszek Kiejda – garncarz z Rejowca Fabrycznego, czło-
nek Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 2002 roku, sty-
pendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
współpracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. 
Prowadził aktywną działalność edukacyjną poprzez pokazy 
i warsztaty, przekazując następcom swoją wiedzę. We włas-
nym warsztacie w Pawłowie wykonywał mistrzowską cera-
mikę. Wielokrotny laureat Przeglądów Twórczości Ludowej 
w Krasnymstawie. Specjalizował się w siwakach i naczyniach 
glazurowanych. Jego śmierć jest wielką stratą dla środowiska 
ludowych garncarzy. 

Leszek Kiejda podczas Targów Sztuki Ludowej  
w Kazimierzu Dolnym, 2015, fot. P. Onochin

Mieczysław Kamieniarz (1934–2020)

Mieczysław Kamieniarz był wyjątkowo uzdolnionym twór-
cą ludowym z Koniakowa, rzeźbiarzem specjalizującym się 
w wykonywaniu masek obrzędowych. Do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych należał od 1992 roku. Przez wiele lat 
pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Beskidzkiego Stowa-

rzyszenia Twórców Ludowych. Był bardzo szanowanym i ce-
nionym twórcą, znaną postacią w środowisku, laureatem wielu 
nagród i wyróżnień. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi 
w 2001 roku. Prowadził z wielkim powodzeniem izbę twórczą 
w Koniakowie jako miejsce promocji regionalnej kultury, którą 
utworzył ze swoją żoną ś.p. Heleną Kamieniarz – wybitną ko-
ronczarką. Odeszła postać bardzo zasłużona dla kultury trady-
cyjnej regionu, której dorobek i osiągnięcia na stałe wpisały się 
w pejzaż artystyczny Beskidu Śląskiego (zob. str. 3 okładki).

Stanisław Kwaśny (1942–2020)

Stanisław Kwaśny był beskidzkim mistrzem rzeźbiarstwa, 
członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1997 roku 
i bardzo aktywnym działaczem STL. Przez kilka lat pełnił 
funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w Lublinie, a następnie członka 
Zarządu Głównego. Za osiągnięcia artystyczne oraz pracę 
na rzecz popularyzacji rzeźby ludowej w 2005 roku odzna-
czono twórcę Złotym Krzyżem Zasługi. Był także laureatem 
Nagrody im. Władysława Orkana przyznanej w 2008 roku. 
Podsumowaniem osiągnięć twórcy była Nagroda im. Oskara 
Kolberga, którą został uhonorowany w 2016 roku. Specjali-
zował się w rzeźbie w drewnie, kamieniu, a także w plastyce 
obrzędową związanej z Bożym Narodzeniem. 

Stanisław Kwaśny z kapliczką  
własnego autorstwa, 2006, fot. P. Onochin

Laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach na sztukę 
ludową, m.in.: w Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę 
w Bielsku -Białej, Konkursie i Wystawie Ludowej Sztuki Re-
ligijnej w Kielcach, Międzynarodowym Konkursie „Szopki, 
stajenki, betlejemki” w Bielsku -Białej, w konkursie „Święci 
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i patroni” w Chorzowie, „Patroni naszych kościołów” w Stry-
szawie, „Świat Aniołów” w Suchej Beskidzkiej, Międzynaro-
dowym Konkursie „Patroni Europy” w Bielsku -Białej, Mię-
dzynarodowym Konkursie na Stroje i Rekwizyty Obrzędowe 
w Bielsku -Białej i wielu innych.

Prace Stanisława Kwaśnego znajdują się w wielu kolek-
cjach w kraju i za granicą np. w Niemczech, Austrii, Szwajca-
rii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Izraelu, Tanzanii, Meksyku, 
Japonii, na Alasce, w Stanach Zjednoczonych. Przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wilkowicach twórca prowadził war-
sztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Rzeźby figuralne wykonane przez artystę wyrażały pogodę 
ducha, były radosne, pełne życia i kolorów, wyzwalały w od-
biorcach bardzo pozytywne emocje i takim zapamiętamy na 
zawsze Stanisława Kwaśnego. 

Piotr Szałkowski (1938–2020)

Piotr Szałkowski, kontynuator tradycji podlaskiej rzeźby 
ludowej z Sokółki. Wykonywał rzeźby figuralne, stosując wy-
razistą kolorystykę i płaskorzeźby w naturalnych barwach bez 
polichromii. Mniejsze rzeźby pokrywał polichromią. Specja-
lizował się w tematyce sakralnej, wykonywał także kapliczki 
o charakterze wotywnym, które zdobią okoliczne wzgórza. 

Obecna w jego twórczości była także tematyka świecka, 
ukazująca życie i obyczaje wiejskie oraz postacie historyczne, 
postaci legendarne znane z tekstów folklorystycznych, a także 
mieszkańcy okolic Sokółki ukazani przy tradycyjnych zaję-
ciach. 

Piotr Szałkowski, 2009, fot. Arch. STL

Prowadził pracownię rzeźbiarską usytuowaną na szlaku 
podlaskiego rękodzieła ludowego, którą odwiedzali turyści 
i odbiorcy sztuki ludowej z całej Polski.

Od 1988 roku był członkiem STL, w latach 1993–2001 peł-
nił funkcję prezesa Oddziału Białostockiego. 

Był częstym uczestnikiem plenerów rzeźbiarskich w kraju 
i poza jego granicami, m.in. w Austrii i na Litwie oraz konkur-

sów, przeglądów i wystaw sztuki amatorskiej i ludowej, na któ-
rych zdobywał liczne nagrody. Został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1998), odznaką Zasłużony Działacz Kultury 
(1996) i Złotą Odznaką – Zasłużony Białostocczyźnie (1997).

Piotr Szałkowski był postacią bardzo cenioną we własnym 
środowisku lokalnym oraz w gronie twórców ludowych a jego 
wrażliwość artystyczną kształtowały wiejskie środowisko i ro-
dzimy folklor. 

Opracował: Paweł Onochin 

ANNA MARIA KOBYLIŃSKA
Opowiedz mi...

gdy światła witryn migoczą na wilgoci bruku
a reflektory samochodów tną przestrzeń ulicy
zasłońmy żaluzje w niewyspanych oknach 
usiądźmy w ciszy wieczoru

opowiedz mi o naszej wsi...

melodią głosu niech popłyną
bielutkie brzozy nakrapiane liśćmi
które otulają wątłymi cieniami ścieżkę
w głąb lasu tuż za przystrojonym
wstążkami przydrożnym krzyżem

niech zaraz rozbłyśnie modre jezioro leśne
w nim olchy i jesiony jakby na szkle malowane
sójka niech zakrzyczy na wysokiej gałęzi
a za zwisającymi szyszkami chmielu
i zakątkiem czeremch gdzie graliśmy w chowanego
niech zaszumią bystrzyce bezimiennego strumienia
i otworzy się płowa przestrzeń pola

w twoim głosie niech zakołyszą się
ciężkie kłosy zbóż i łany traw
na łące rozkwitną chabry i gorczyce
a nasturcje w przydomowych ogrodach

ktoś uśmiechnie się serdecznie
jak wieś ciepłem południa
zaprosi nas do izby pod pajączka z bibuły
a stary pies zaszczeka jakby rozpoznał
znajome twarze

zaskrzypi wytarta deska progu
z zachwytem zajrzymy w zacisze domu
jak zdziwiony żuraw
co nagle znalazł w studni słońce

przez chwilę będziemy patrzeć
na fotografie w sepii
posadzeni w chacie jak wierzby na polu
w swoim miejscu na Ziemi
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PROZA

Była se roz jedna Hanka w Kolebak przy Zywcu. A była tako 
śporno, ze kieby nie warkoce i kiecka, to by kozdy myśloł, ze 
to haśnik, a nie dziyewce. Po drzewak łaziła, na smrekak sie 
kolebała, na byku jeździła, kozdom stodołe i sope znoła jak 
swojom kiesyń. Z chłopcyskami goniła coły dziyń.

A jak przichodziła nazod do chyza, to wyglondała jak nie-
scenscie. Warkoce potargane, trowa lebo siano we włosak, 
gembusia corno, a najgorzej to było z kieckom. Co dziyń 
w kiecce dziura tako wyrwano, co wyglondała jak cyfra sie-
dym. Bez to mama Hanki jom siódemom nazywoła i co dziyń, 
jak dziyewce do chałpy wracało, sie pytoła:

– I co Hanka? Zaś siódema wyrwano.
A Hanka ino głowe spuscała, bo cóz miała gadać, kiej sió-

dema była.
Matka wzdychała i cerowała, i raniem kiecka juz sie do 

ubranio nadowała. A wiecorem zaś Hanka z siódemom wracała 
i zaś trza było kiecke śtrykować. A jak w kiecce było więcej łat 
kiej materiału, to matka syła nowom. Ale przi Hance to sybko 
sło. To potym kupowała sukna wiencyj, coby łaty robić z taki-
go somego materiału co kiecka, To sie tak w uocy nie rzucały. 
Fartuski jyj mama tyz syła, ale nic to nie doło, bo dwie sióde-
my były wyrwane: w kiecce i fartusku.

Co za kasyrownik – mysli se matka, ale przijdzie zima, to 
bydzie spokój.

A kaz hań! Kiedy una nowet w zimie umioła siódeme wy-
rwać!

Przisła wiosna, potym lato i zaś siódema za siódemom. 
Mama w końcu nie wytrzimała i jak Hance kiecke cerowała, to 
mówi do swojego chłopa:

– Ni ma rady, trza iś do kowola i kiecke z blachy wykuć!

A Hanka siedziała z nimi w cornej izbie i syćko słysoła, 
i tak sie tej kiecki z blachy wystrasyła, ze w nocy spać ni mo-
gła. Coły cos mysloła, jak jom ta kiecka bydzie gniotła i jak 
sie z niej inni bydom śmioć. A jak rano przi śniadaniu uojciec 
pedzioł, ze zojdzie bez połednie do kowola na grape, to sie 
jaz Hance corno przed uocami zrobiło. Nawyt tygo śniadania 
ni mogła dojeś. Potym ani jyj sie nie kciało po stodole gonić, 
ani na gołenziak kolebać. Tako była uostrozno, ze siódemy nie 
wyrwała, ale i tak sie do chałpy boła iś. Boła sie, ze ta kiecka 
z blachy juz hań bydzie na niom cekać.

– I co Hanka? Siódema wyrwano? – pyto sie matka.
– Nie, dzisiok ni ma siódemy.
Cisa sie w izbie zrobiła, bo takik dziwów jesce w chałpie nie 

widzieli, coby Hanka bez siódemy przisła. Siadła po cichu do 
stołu i wiecerze jadła.

– A skońcyłeś u tygo Józka? – pyto sie baba chłopa.
– Ady nie skońcyłem. Jutro jesce bydziemy robić.
– A dyć miałeś iś do kowola.
– Jak skońcem, to pójdem. Ady na razie kiecka z blachy nie-

potrzebna.
– Tyz prowda.
Jak to Hanka usłysała, to se pomysloła, ze jak nie bydzie 

siódemy, to uojciec do kowola nie pójdzie. I tak uwazała, ze 
nastypnego dnia tyz siódemy nie wyrwała. I tak jej sie to długo 
udawało, jaz uojce uo kowolu przestali godać. uOcywiście to nie 
było tak, ze kiecki nie potargała, ale jak potargała, to pieronem 
cerowała, łatke śtrykowała i jak sie mama uo siódeme pytoła, 
to Hanka mówiła, ze siódemy ni ma i pokazywała caluśkom 
kiecke.

BOŻENA TARŁOWSKA

Hanka

ELŻBIETA WÓJTOWICZ

O Świąty Katarzynie*

Babcia Petrunela cąsto uodwiedzali córko Heleno, chociaz 
nie mieskali zbyt blisko. Byli bardzo poboznu niewiastu, wiąc 
kiedy mieli sposobność, uopowiadali wnukom uo świątych 
i przykazywali modlitwo do nich, a najwiący do swojego pa-
truna. Najmłodso Kasia siadywała blisko nich i słuchała z za-

partom tchom. Mówili, wedle imiun starsych braci, uo Świą-
tom Froncisku – bidoku ratujuncom z Chrystusom Kościół 
i Świątom Antuniom – wielkom kaznodziei, którego słuchały 
nawet ryby. Kasia niecirpliwie cekała zawse na uopowieść uo 
swoi patrunce – Świąty Katarzynie.



49

Adom i Ewa mieli w raju dobrze, ale dali się skusić diabłowi 
na jabko. Przez to złąmali jedno jedyne przykozanie jakie mie-
li. Pon Bóg wygnoł ik z raju i pedzioł wyraźnie:

– W pocie coła bedzies robiuł na kawołek chleba, a zięmia 
uosty i ciyrnie rodzić ci bedzie.

Zeby upiyc chlyb, trza mieć mułkę, a wceśni zboze. Zeby 
mieć zboze, trza zauorać pole, zeskrudlić, wsioć zboze i zaw-
lyc. Trza tys wycyścić z kwostów. Na chlyb nolepi nadaje się 
zyto i psęnica. Downi dodawali jesce mułki z cetru (dzisiejsy 
orkis).

Próc uprawy do zebranio zbozo potrzebne jes Boze błogo-
sławieństwo. Nasi uojcowie uo tym zawse bocyli. Pod piyrsą 
skibę wkładali gorz święcąnygo zielo, poświęcąnygo w Mat-
kę Boską Zielną. We Wielki Piątek na rogak stajonek wbijali 
krzyzyki, robiąne z kyciek poświęconyk w Palmową Niedzie-
lę. Miały zapewniać lepse urodzaje. Na wiosnę prawie kozde 

uosiedle zamowiało Msą Świętą uo scęśliwe urodzaje i uochrąnę 
przed gradobicięm. 

Z kąńcem lipca i pocątkiem siyrpnia zacynały się zbiórki – 
cas radości, ale i cięskie roboty. Zboze zęto siyrpami, kładło 
się na robionyk powrósłak. Buła to przewoźnie babsko robota. 
Po zezęciu wiązało się w snopki i stawiało mędle (dziewięć 
snopków na stojąco wiąze się górąm za kłósie powrósłęm i na-
krywo dziesiątym snopkiem – kopiniokięm, ftóry chrąni przed 
zamoknięcięm). Drobne dziecka zbiyrały kłósia po ściyrni. Po 
tyźniu dobre pogody zwoząno zboze do stodoły. Młocka buła 
cepami. Plowy uod ziorka uodłącali przez uotwiyranie wrót na 
przestrzał. Robiuł się przeciąg i przy podrzucaniu zbozo suflą 
do góry wiater porywoł plowy a ziorka spodały na klepisko. 
Późni wesły w modę młynki na korbę.

Takie zboze, zeby zemleć, trza buło jesce dosusyć na słon-
ku. Jak tata zmełli w zarnak, to mama zarobiali zocynę. Jak 

STANISŁAW PTASZEK

Krąmka* chleba

Jak powiadali babcia, zyła w bardzo dawnych casach, 
w kraju uodległom uod nasego, co lezoł nad wielku rzyku. Była 
córku królewsku, ale uojciec uumar, gdy miała uosiemnaście lat. 
Pozostoł ji pałac i wielkie bogactwa. Mogła poślubić króle-
wica, zyć spokojnie i dostatnio, ale uuna była chrześcijonku 
wraźliwu na to, co sio dzieje dokoła. Mimo młodego wieku, 
wykozała sio duzu uodwago i sprzeciwiła sio somomu cesa-
rzowi, gdy ton uurzundził wielku rzeź zwierzunt w mieście na 
uofiaro do bozków.

Przybyła w uotoconiu swoich sług do świuntyni, gdzie to cy-
nił, a wraz z niom wielu chrześcijon. Tom stonona przed niom 
i postawiła mu zarzut złego i nierozumnego postąpowonia. 
Wytknona mu, ze jest w wielkim błądzie. Nie widzi, ze ton 
piąkny świat stworzuny jest przez prowdziwego Boga, a nie 
zodnych bozków i jomu nalezno jest ceść.

Cesarz był zdziwiuny postąpkom taki młody ponionki, a ni 
majunc argumontów na uodparcie przedkładonych przez niu 
racji, wezwoł najwiąksych mądrców i wyznacył jom wielku 
nagrodo za ich uobalonie. Tak sio jednak nie stało, bo mądrcy 
ni mogli podwazyć prowd Katarzyny, ze Chrystus jest pro-
wdziwom Bogom. W kuńcu zamilkli, bo ich somych tyz do 
tego przekunała. 

Zagniwony cesarz kozoł ich spolić wszystkich na miejskom 
placu i trwoł dali przy swojom. A bardzi jesce zdziwiuny ro-
zumom Katarzyny, uobiecoł ji miejsce w swojom pałacu uobok 
cesarzowy i posung ze złota jako hołd do ji mundrości i uurody. 
Ale Katarzyna z uuśmichom uodmówiła, twierdząc, ze do ni 
Bóg jest najwiaksom skarbom i nie potrzebuje zodnych hoł-
dów. Wtedy cesarz kozoł ju uobnazyć, uokrutnie wychłostać 
i wtruncić do wiązionio bez jedzonia i picia. A som wyjechoł 
na wiele dni z miasta.

Gdy wrócił i zastoł ju zywu, mniemoł, ze straznicy wiązion-
ni ju karmili. Nie uuwierzył w to, ze co rono do wiązionia przy-
lotoł gołumbek i przynosił pozywionie. Wpod w wielki gniw, 
kozoł przygotować ctery najezune kolcomy zelaznomy koła 
i poćwiartkować ciało Katarzyny. Gdy uuna z uuśmichom sła 
na mąki, pojawił sio jonioł z nieba i połumoł koła. Wszyscy 
widzunc to, wyznawali wiaro w Boga, nawet cesarzowo. Tylko 
jedon cesarz trwoł przy swojom. Kozoł zgładzić własnu ma-
łzunko, a Katarzyno jesce roz prosił, aby uoddała ceść bozkum, 
to wtedy zostonie poniu w jego pałacu. uOdpowiedziała, ze 
chce mieskać w Bozom pałacu, bo Bóg jest do ni najwazniejsy 
i nigdy tego nie uucyni. 

Cesarz rozkozoł ju ściunć, a wtedy przybyli joniołowie 
z nieba, zabrali ji ciało i pochowali w piąknom grobowcu na 
górze Synaj. Z tego grobowca po dziś dzioń spływo wunnu 
uolejek. Kto nawiedzo Ziomio Świątu, ton moze sio uo tym 
przekunać i pocuć najwsponialsy zapach. 

Kasia z zapartom tchom słuchała uopowieści babci Petrune-
li. Podziwiała wielku uodwago swoi patrunki wobec upartego 
i uokrutnego cesarza. W niektóre zdarzonio trudno było ji uu-
wierzyć, ale babcia pewno mówili prowdo. uObiecywała sobie 
być uodwaźniejsu, roztropnu, wiący sio modlić, aby chociaz 
uodrobinko być podobnu do swoi patrunki, któro była wielku 
świątu. 

* Katarzyna Aleksandryjska – żyła na przełomie III i IV wieku, za-
męczona z rozkazu Maksencjusza lub Maksymina, pochowana na gó-
rze Horeb (pd Synaj, Egipt), gdzie Bóg przez Mojżesza nadał ludziom 
Dekalog, Helena – matka Konstantyna Wielkiego kazała postawić koś-
ciół nad jej grobem (324 r.), w VI w. cesarz bizantyjski Justynian I ufun-
dował istniejący tam dotąd klasztor, kult świętej szerzyli zwł. benedyk-
tyni, m.in. w opactwie Monte Cassino i na Świętej Katarzynie (red.). 
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podrosła, dosypowali mułki, miysili i dali rosło – ze dwie go-
dziny. Łozpolali uogięń w piecu piekarskim suchym drewnęm. 
Jak buło dobrze napolone, ubiyrali ciasta z dziyski, formowali 
chlebek, uomywali wodąm po wiyrzku, przebijali trząnkiem ły-
ski, coby nie pękoł, i wsodzali na łopacie do pieca – jedęn za 
drugim, śtyry abo seś, w zalezności jaki kto mioł piec.

Byście wiedzieli, ze jak po przednówku mama piekli piyrsy 
ros, to dziecka cały cos sagańcowały kole mamy i nimogły się 
decekać, kiedy się upiece. A jak chleb wysadzili i uoziąbnął, 
kładli na stole, robili nad nim znak krzyza i kroili krąmecki, 
a te pochniały zmęcęnięm i niebęm. Krąmeckę nopiyrwy się 
całowało i dopiero ugryzało. A trza wom wiedzieć, ze na wsi 
posanowanie chleba buło naprowdę wielkie. Jakby, nie dej 
Boze, uokrusynka z chleba uleciała na zięmię, to się ją podno-
siuło i całowało przed zjedzęniem.

A wiecie, co to buł przednowek? Downiejsym i przedwo-
jęnnym pokoleniom to słowo buło dobrze znane. Buł to cos do 
nowyk zbiorów, kiej końcyły się zopasy z poprzedniego roku. 
Zazwycoj do syta jadło się chlyb na Święta Wielkanocne, a uod 
świąt ludzie przymiyrali głodęm. Ratowali się uoskrobinami 
z bogatsyk rodzin, psiorkami i zającąm kapustom. Susyli tys 
pyrz, tłukli go i dodawali do mułki. W casak pańscyźnianyk 
ślachta i kmiecie mieli dobrze, bo mieli nolepse pola i darmo-
wą robociznę. Chłopi zaś zyli w strasny nędzy, mieli ino zbyrki 
i młaki. Do tego panowie wyciągnęli pańscyzne do pięciu dni 
w tyźniu. Jak chłop robiuł pięć dni na pańskim, to kiedy mioł 
robić na swoim?

Buły tys tragedyje rodzinne. We wsi na pónoc uod Tornowa 
uociec robiuł we dworze. To buła podstawa utrzymanio rodzi-
ny. W latak trzydziestyk dziedzic zmniejsoł iloś robotników 
i kielku zwolniuł, ftym uojca dziewięciorga dziecek. uOciec ste 

straśne stropacyje, ze nie wyzywi tak duze rodziny, kiej dwoje 
buło na suzbie, a dwoje z mamąm posło na grzyby, pięciorgu 
nomłodsyk poderznął garła jak kokoskom. Som zgłosiuł się na 
policyję.

Na przednowkak panosuło się złodziejstwo, bo zarobić nie 
buło gdzie, bogatsi nie pozycyli, bo z cego ten biydok uoddo. 
Jak ześ nie ukrod, to lygoj i umiyroj z głodu. Sporo ludzi brało 
torbę i kij, i śli po prośbie po chałpak. Bocę se, ze tak tys buło 
za okupacyje miemieckie.

W sąsiedni wsi biydny rodzinie złodziyj wyrwoł skubel 
z kłódkom uod piwnice i zabroł reśtę zimnioków. W sąsieku 
nie mieli ani ziorka zbozo, na nieckak ani gorzci śruty, dostało 
im ino porę korpieli. Seściorga ludzi przymiyrało głodęm. No-
bardzi głodowałą mama. Prawie nic nie jadła, ino uopowiadałą, 
ze uona nimoze jeś, bo ją brzuch boli. Nostarsy syn, podro-
stek, straśnie lubioł mamę i zol mu je buło. Zauwozuł, ze na 
stająnku sąsiada schodzą zimnioki. Wziął garcowy kosycek, 
nawyrywoł połny i przyniós mamie, coby wyzdrowiała. Mama 
zdębiała – syn złodziyj! Pado, ze tegom wos nie ucyła. Ale nie 
wyśmigała go patykom, bo uon to zrobiuł z dobrygo serca. Do 
jedne ręki wziąła kosycek z wyrwanymi zimniokami, do dru-
gie syna za rękę i musioł iś, i przeprosić sąsiada. Sąsiad prasnął 
mu kozanie, ale przeprosiny przyjon. Posed do piwnice, przy-
niós i doł im dwie miarki zimnioków. Zaś chodockowi pedzioł:

– Boc se na całe zycie! Cudzo rzec – święto rzec! Tknąć się 
je nie godzi!

Bywojcie w dobrym zdrowiu. Niek Wom się darzy jak nole-
pi, a przy Wos i mnie! Hej!

* Zapis strony fonetycznej wg autora.

JANINA GONERA

Opowieść o domowiłach

Dawno, bo najstarsze babunie o tym bajają, w zakolu Łu-
życy była wieś kilka chałup licząca. Mieszkańcy wsi wiedli 
żywot spokojny i cichy, tylko rodzina Jordana różniła się od in-
nych. Bywało, że prędzej niż unosił się dym z komina, z chaty 
dobiegały krzyki i hałasy lub rozlegał się lament. Chłop żonę 
miał gospodarną, ale tak kłótliwą i pyskatą, że zwał ją Cierlicą. 
Córkę mieli urodną, ale tak złośliwą, że rodzony tatulo wołał 
na nią Siekierzyca. Jego samego tak złość rozpierała, że sąsie-
dzi go omijali i nazywali Wścieklicą. I trwali w tej niezgodzie 
bez opamiętania.

Przed nimi nawet pies podwórkowy Pilnuj uciekał, koń Si-
wek wierzgał ze strachu przed batem, a bocian Klekuś u sąsia-
da na topoli nowe gniazdo sobie splótł. Nawet wróble opuściły 
przytulne strzechy i gdzie indziej schronienia szukały.

Trwało tak całe lata. Rówieśnice Siekierzycy za mąż się wy-
dały, dzieci niańczyły, a ona nadal rutkę siała i w wianeczku 

chodziła. Ciążył jej ten wianeczek coraz bardziej, pod chustką 
go chowała i złośliwszą się stawała. Byli chętni do ożenku, bo 
choć już dawno z młódki wyrosła, to posażną była i wciąż uro-
dziwą. Ale przez te swary i kłótnie żadne swaty do małżeństwa 
nie mogły doprowadzić.

Zdarzyło się wszakże pewnego dnia, że krowina Łaciata 
pod kijem Siekierzycy gnana strachem z zagrody się wyrwała 
i trafiła do obejścia gospodarza Sulisa. Chłop poznał, czyje to 
bydlątko, a że cudzego nie był chciwy, Łaciatą właścicielowi 
odprowadził. W obejściu jednak nikogo nie zastał, bo gospo-
darze poszli krowiny szukać.

Przysiadł Sulis w podsieniu chaty, na gospodarza czeka, na 
drzwi i próg chaty popatruje. Widzi, że pod progiem mrowi się 
od domowiłów, które drepczą, podskakują, ze szczelin wyglą-
dają. W pośpiechu więc z podsienia uciekł, by który do cho-
daka mu nie wszedł i do jego chaty się nie dostał. Za płotem 
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doczekał się powrotu gospodarza. A ten ucieszony, że straty 
krowiny uniknął, nawet złym słowem na niego nie napadł. 

Sulis był życzliwy ludziom. Powiedział Wścieklicy, co zo-
baczył i jakie to zło w domu przetrzymuje. Doradził też, jak się 
owych służek pani Niezgody z obejścia pozbyć.

Czynność ta wszystkim dobrze znana,
Robota w milczeniu ma być wykonana.
Nabierz w usta ciasta kleistego,
By nie szepnąć słóweńka żadnego.
Na żar z drewna dębowego
Sypnij ziela z suszu ziela gorzkiego,
Dodaj sosnowych igieł i żywicy,
By dym był duszny, balsamiczny,
A gdy wypełni chatę po belki,
To wylezie z niej skrzat wszelki.
Niewiasty niech w podsieniu przed drzwiami
Grunt biją brzozowymi miotłami,
Potem wywarem z macierzanki i mięty
Wyszorują podłogę i wszystkie sprzęty.
Ty sam gliną z jajami zmieszaną
Pozalepiaj dziury i szpary.
A kiedy wszystko będzie zrobione,
To i milczenie będzie skończone. 

Pogwarzyli jeszcze chwilę, a na odchodnym Sulis jeszcze 
rzekł:

Bez tych skrzatów burzycieli
Życie ci się rozweseli.
Czar różnie ludziom życie ściele,
Kto wie, może jeszcze wyprawisz wesele.

Zamyślił się Jordan nad gadką Sulisa. W chacie powiedział 
wszystko, co usłyszał o domowiłach i weselu. Żona na to przy-
stać nie chciała, ale po namowach córki uległa. A ta, mając 
jeszcze nadzieję na zamęście, ochoczo wzięła się do przygo-
towań.

Nazajutrz poranek w chacie przywitała cisza, a gdy do-
mowiły poczuły dym, każdą szparką wyciskały się z chaty. 
W dodatku, na progu czekała je jeszcze bolesna miotlana chło-
sta. Obolałe, uciekały w popłochu na cienkich nóżkach, hen, 
w pola, byle jak najdalej od pogromu. 

Kiedy już ostatni skrzat uszedł w pola, chłop nagle przy-
pomniał sobie, że żona to z młodości ukochana Miłochna, 
a córka na chrzcielne imię ma Wszemiła. Do chaty wróciła 
miłość i zgoda. Miłochna niekiedy rada z kumoszkami poga-
dała, a chłop we wsi wyzbył się przezwiska Wścieklica i znów 
rodowym mianem był wołany. Powróciły pod strzechy wróble 
i rankiem wesołym świergotem witały gospodarzy. Wszemiła 
chodziła uśmiechnięta przy robocie i piosneczki sobie nuciła. 
Odmieniona, wreszcie swatów się doczekała, których przysłał 
Baldwin. 

Pannie chłopak się spodobał, zgodnie ogłoszono zrękowiny, 
a za trzy niedziele odbyło się wesele. Zaproszono całą wieś. 
Jordan mięsiwa i kołaczy nie żałował, pan młody gorzałeczkę 
często nalewał. Weselnicy cały tydzień się bawili, jedli, pili, 
śpiewali i przy skrzypeczkach tańcowali. Gody były tak hucz-
ne, bo dobrze znano wróżbę, że gdy na nich jadła zbywa, to 

młodym dostatnie życie przepowiada. I zgodnie ze zwyczajem 
Jordan jeszcze każdemu na odchodne gościnne dał, a starosta 
weselny butelczynę gorzałki dołożył. 

A wiosną młody Klecik (syn Klekusia) zajął ojcowskie sta-
re gniazdo na stodole uwite. Wszystkim dobrze się żyło. Ale 
czas nie próżnuje, ludzi pogania, a oni teraz inaczej budują 
swój świat. Dziś już nikt nie chce pamiętać o dawnych dzie-
jach i wierzeniach ludzi, którzy niegdyś nad Łużycą mieszkali. 
Nikt nie chce wiedzieć o tym, że dziś też po świecie wędruje 
pani Niezgoda i jej wierne służki – skrzaty domowiły: mata-
cze, krętacze, chciwcy, zazdrośnicy, plotkarze... I ludzie chęt-
nie słuchają ich podszeptów.

FLORIANNA KISZCZAK
Kołysanka

Śpij dziecino moja mała
w białej kolebusi,
utul swoją jasną główkę
w puchowej podusi.

Księżyc prosto w okno świeci,
po bezdrożach nocka płynie,
zasnęły już małe dzieci –
płynie kaczor po olszynie.

Stara wierzba puka w okno,
wejdź do chaty, siądź jak trzeba,
może bajkę nam opowiesz
albo gwiazdkę zdejmiesz z nieba.

Mogę wam to opowiedzieć,
com słyszała w wód głębinie,
ale gwiazdki wam nie zdejmę –
płynie kaczor po olszynie.

Mogę piosnkę wam zaśpiewać,
wtedy nocka szybciej minie,
tak jak śpiewa rzeka drzewom –
płynie kaczor po olszynie.

Nie wyśpiewam tego smutku,
z którym rzeka sobie płynie,
śpij syneczku, śpij cichutko –
płynie kaczka w kożuszynie.

Śpij dziecino, śpij cichutko,
życie krótsze jest od nocy,
w życiu tyle jest zmartwienia,
ile kropel srebrnej rosy.

Nie strasz synka stara wierzbo,
lepiej bajkę mu opowiedz,
wtedy nocka szybciej minie –
płynie kaczor po olszynie.
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Alicja Baczyńska ‑Hryhorowic

Ocalić od zapomnienia – letni cykl obrzędowy 

w Gminie Czechowice ‑Dziedzice jako przykład 

utrwalenia lokalnego dziedzictwa kulturowego

Obrzędowość doroczna to jeden z najpopularniejszych te-
matów poruszanych w obrębie zagadnień kultury ludowej. 
Bardzo często staje się ona przedmiotem opracowań popular-
nonaukowych, które mają nieocenioną wagę w upowszech-
nianiu polskiego folkloru, ale nie 
wyczerpują tematu w sposób zaspo-
kajający potrzeby zawodowych et-
nografów i kulturoznawców. Dlatego 
docenić należy pozycje podejmujące 
trud opracowania powszechnie zna-
nych zagadnień w sposób naukowy, 
w oparciu o badania terenowe, a także 
z uwzględnieniem specyfiki konkret-
nej kultury regionalnej.

Przykładem takiej publikacji jest 
Świat naszych przodków. Tradycje 
letniego cyklu obrzędowego – ostatni 
tom czteroczęściowej serii, z których 
każda poświęcona została zwycza-
jom, wierzeniom i praktykom kulty-
wowanym na terenie miejscowości 
wchodzących w obręb gminy Cze-
chowice-Dziedzice (Bronowa, Ligoty, 
Zabrzega oraz Czachowic -Dziedzic). 
W ubiegłych latach ukazały się: Tra-
dycje jesiennego cyklu obrzędowego 
(2009 r.), Tradycje zimowego cyklu 
obrzędowego (2012 r.) oraz Tradycje 
wiosennego cyklu obrzędowego (2014 r.). Wszystkie publika-
cje są pokłosiem działalności Koła Badaczy Kultury, działają-
cego przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Koło zrzesza młodych ludzi zainteresowanych tematyką 
lokalnego dziedzictwa i chcących zaangażować się w jego do-
kumentowanie. Założycielką i opiekunką Koła jest folklorysta 
i kulturoznawca, dr Agnieszka Przybyła -Dumin, będąca rów-
nież osobą odpowiedzialną za przygotowanie i opracowanie 
wspomnianej serii książek.

Publikację rozpoczyna interesujący szkic jej autorstwa, po-
święcony idei edukacji regionalnej i napięciom, jakie występu-
ją na linii lokalność -globalność. Przybyła -Dumin stawia tezę, 

że remedium na problemy współczesności (takie jak deficyt 
wzorców, zmiany systemu aksjologicznego, trudności w rozu-
mieniu otaczającej rzeczywistości), może być kultura regional-
na. Jest ona bowiem źródłem wartości religijnych, rodzinnych, 

estetycznych i materialnych, które 
mogą stać się budulcem dla tożsa-
mości młodego pokolenia Polaków. 
Taką funkcję spełniać mogą również 
zachowania związane z prezentowaną 
w książce obrzędowością doroczną, 
które zdaniem autorki: „Uczą jednost-
ki odpowiednich norm, odczytywania 
ich, znajdowania się w określonych 
sytuacjach. Jako związane ściśle 
ze sferą wierzeniową wprowadzają 
w przestrzeń znaczeń i sensów” (s. 
31). Założenie, że sama znajomość 
dawnych obrzędów zaowocuje in-
ternalizacją tradycyjnych wartości 
w życiu młodzieży, wydaje się nazbyt 
optymistyczne. Bez wątpienia jednak 
świadomość lokalnego dziedzictwa 
wspomaga budowanie własnej tożsa-
mości w zunifikowanym i zglobalizo-
wanym świecie. Z tego powodu zaan-
gażowanie młodych ludzi do działań 
związanych z regionalnym folklorem, 
co udaje się autorce od przeszło deka-

dy, jest zjawiskiem pozytywnym i zasługującym na uznanie. 
Autorami kolejnych jedenastu rozdziałów książki są właś-

nie młodzi członkowie Koła Badaczy Kultury, którzy osobi-
ście prowadzili badania w terenie, a następnie opracowywali 
je w formie naukowych szkiców. Dziewięć artykułów poświę-
conych zostało obchodom świąt związanych z kalendarzem 
liturgii katolickiej, takich jak dzień Świętego Wawrzyńca (10 
sierpnia), Świętego Rocha (16 sierpnia), Świętego Bartłomieja 
(24 sierpnia) czy Matki Boskiej Siewnej (8 września). Dwa 
artykuły dotyczą tradycji związanych z całym okresem let-
nim: żniw i dożynek oraz pielgrzymek i odpustów. Wszystkie 
rozdziały mają jednakową strukturę: najpierw opisana zostaje 

RECENZJE I OMÓWIENIA
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geneza i historia święta, potem następuje część zatytułowana 
„w naszym regionie” odnosząca się bezpośrednio do przepro-
wadzanych badań terenowych, zaś rozdział kończy część pod 
hasłem „w innych czasach i regionach”, omawiająca święto-
wanie na pozostałych obszarach kraju.

Najcenniejsza naukowo (i zarazem najciekawsza) jest część 
środkowa, w której autorzy przytaczają fragmenty wywiadów 
z mieszkańcami gminy Czechowice -Dziedzice. Oddanie głosu 
informatorom sprawia, że czytelnik ma możliwość zapozna-
nia się z oryginalnym, niezmodyfikowanym przekazem źród-
łowym. Najpełniej oddaje on dualistyczny (indywidualno-
-społeczny) wymiar świętowania oraz uwydatnia jego umiej-
scowienie w szerszym kompleksie wierzeń i wyznawanych 
wartości. Z opowieści informatorów wyłaniają się nie suche 
i bezosobowe opisy poszczególnych zwyczajów, ale nacecho-
wane emocjonalne wspomnienia z prawie nieistniejącego już 
świata. W narracji na temat świąt fascynujące jest również 
(charakterystyczne dla kultury ludowej) przenikanie się my-
ślenia religijnego i magicznego, które przetrwało w wypowie-
dziach wielu respondentów. 

To właśnie w przeprowadzonych badaniach terenowych 
tkwi największa wartość recenzowanej publikacji. Podjęła 
się ona bowiem uchwycenia ulotnego dziedzictwa niemate-
rialnego, które nieuchronnie przemija wraz z odchodzeniem 
jego nosicieli. Próba zatrzymania opisywanych tradycji w nie-
zmiennym stanie jest z góry skazana na niepowodzenie, jednak 
utrwalenie kulturowych treści w formie wspomnień i refleksji, 
to zadanie ważne i potrzebne. Dziedzictwo kulturowe jest żywe 
i podlega nieustannej ewolucji, nie jest więc wykluczone, że 
będzie odradzać się w nowej formie, przekształcone w sposób 
dostosowany do ducha XXI wieku (jak ma to miejsce chociaż-
by w przypadku pielgrzymek na Jasną Górę). Odrodzenie to 
nie będzie jednak możliwe, jeśli nie zadbamy o zachowanie 
i utrwalenie tytułowego „świata naszych przodków”. 

Niewątpliwym walorem recenzowanej książki jest również 
jej staranne opracowanie redakcyjne. W publikacji umieszczo-
no aneksy dotyczące realizowanych badań: indeks zawierający 
listę narratorów, kwestionariusz badawczy i tabele ukazujące 
rozpoznawalność obrzędów z podziałem na miejscowości oraz 
stopień znajomości poszczególnych praktyk. Docenić należy 
również estetykę projektu typograficznego oraz materiał wizu-
alny: fotografie pozyskane w trakcie badań i ilustracje autor-
stwa Jakuba Bergela. Zdjęcia i grafiki przedstawiają elementy 
opisywanych obrzędów, stanowiąc dodatkowy walor nie tylko 
wizualny, ale również poznawczy.

Zarzutem, który postawić można artykułom, jest ich nie-
kiedy nadmierna skrótowość. Zwięzłość, a momentami wręcz 
lapidarność przytaczanych informacji, powodować może 
uczucie niedosytu i wrażenie niewykorzystanego potencjału. 
Niektóre szkice domagają się również rozszerzenia materia-
łu bibliograficznego. W świetle faktu, że autorami są młodzi 
ludzie, bez wypracowanego jeszcze warsztatu badawczego, 
niedociągnięcia te mogą jednak zostać usprawiedliwione. 
Praca nad omawianą książką z pewnością była dla nich cen-
nym doświadczeniem naukowym, które być może zaowocuje 
w przyszłości indywidualnymi publikacjami z zakresu nauk 
o kulturze.

Jako cel publikacji Agnieszka Przybyła -Dumin określiła: 
„zachowanie dla przyszłych pokoleń choć cząstki pięknej tra-

dycji, która dziś odchodzi w niepamięć oraz zarchiwizowa-
nie – dzięki etnograficznym badaniom terenowym – zanika-
jących form obrzędowych, wierzeniowych i narracyjnych, aby 
w ten sposób uchronić się przed całkowitą ich utratą” (s. 9). 
Myślę, że biorąc pod uwagę cały czterotomowy cykl, cel ten 
został zrealizowany. Publikacjom udało się utrwalić pozosta-
łości dawnych tradycji niewielkiego wprawdzie regionu, ale 
zrobić to w sposób kompletny i fachowy. Pozostaje mieć na-
dzieję, że wieloletnia działalność Koła Badaczy Kultury i jej 
efekty, jakim jest między innymi omawiana książka, trwale 
zapiszą się w lokalnej świadomości, stając się dla mieszkań-
ców Gminy Czechowice -Dziedzice źródłem dumy z własnego 
dziedzictwa. Podsumowując, Świat naszych przodków. Trady-
cje letniego cyklu obrzędowego ocenić należy jako ciekawą, 
inspirującą, a nade wszystko potrzebną pozycję, która jest 
istotną cegiełką w procesie utrwalania tradycyjnego polskiego 
dziedzictwa kulturowego. 

Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego, 
oprac. A. Przybyła -Dumin, Czechowice -Dziedzice 2019.

JUSTYNA MICHNIUK
Epitafium dla Babci

Dzięki Tobie znam wszystko
co cenne i piękne
a czego nie da się kupić za pieniądze
Wyśpiewałaś mi wszystkie stare mądrości
wyszyłaś w mym sercu niewidzialną nicią
miłość do wsi i tradycji
Twoje spracowane ręce zwijające 
wielkanocne makowce
głaskały mnie gdy byłam chora
i uczyły mnie pleść wianki 
z pachnącej macierzanki
Ty jedna wiedziałaś dlaczego płaczę
i czemu się śmieję
i zaplatając mi warkocze szeptałaś
że zawsze będziemy razem
Pokazałaś mi jak smakują ziemniaki z popiołu
i jak wygląda żywokost i krwawnik
Z Tobą spotkałam jelenia i sarny
gdy zjadały kapustę na naszym polu
a Ty pozwoliłaś im skubać jej soczyste liście
Już nigdy nie usiądę w Twojej kuchni
i nie poproszę Opowiedz mi coś Babciu
Trudno mi z tym żyć...
Dziękuję Ci że mimo trudów pracy na roli
zawsze znalazłaś czas na opowieści z dawnych lat
które zapomniane tułały się po polnych drogach
Dziękuję że nauczyłaś mnie sensu zaklętego
w modlitwach zapisanych w Twojej
czarnej książeczce – pamiątce 
Pierwszej Komunii Świętej
Nigdy o Tobie nie zapomnę!
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Gracja Grzegorczyk 

Tradycyjna Białoruś, jakiej nie znamy

Chociaż Białoruś jest sąsiadem Polski, a z naszym krajem 
jej tereny łączą wielowiekowe związki – poprzez przynależ-
ność najpierw do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a później 
II Rzeczpospolitej, i choć tamtejsze wierzenia były wykorzy-
stywane w polskiej literaturze choćby 
przez Mickiewicza, to tak naprawdę 
wiemy o niej niewiele. Postrzegana jest 
w Polsce przede wszystkim przez pry-
zmat polityki, a przeciętny mieszkaniec 
naszego państwa w epoce globalizacji 
wie więcej o tradycjach meksykańskich, 
amerykańskich czy hiszpańskich niż 
o kulturze ludowej Białorusi. W pewnej 
mierze ma to szansę zmienić – przynaj-
mniej wśród pasjonatów folkloru – bar-
dzo ciekawy album Living culture of Be-
larus czyli Жывая культура Беларусі 
(pol. Żywa kultura Białorusi).

Album stanowi piąte wydawnictwo 
z interesującej białoruskiej serii „Cultu-
ral Heritage of Belarus”, przygotowanej 
przez państwowy Białoruski Bank Roz-
woju i mińskie wydawnictwo „Cztery 
Kwartały”, pod patronatem tamtejszego 
ministerstwa kultury. Książka ma charakter albumowy, to zna-
czy dominują w niej zdjęcia i są to fotografie osób uczestni-
czących w celebrowaniu lokalnych tradycji, obrzędach i zwy-
czajach, zajmujących się tworzeniem tradycyjnych artefaktów 
kultury materialnej (tkanin, kulinariów, wycinanek, zabawek 
itp.), ale też fotografie samych wytworów. Fotografie te uzu-
pełniane są przez opisy, przygotowane w czterech językach: 
białoruskim, rosyjskim, angielskim i francuskim, co wyraźnie 
wskazuje, że wydawnictwo jest w znacznej mierze przezna-
czone dla odbiorcy międzynarodowego. Wprowadzenie tekstu 
angielskiego sprawia, że pozycja może być zrozumiała właś-
ciwie na całym świecie, co należy uznać za dobrą praktykę 
w promocji dziedzictwa niematerialnego.

Album przedstawia bardzo szeroki zakres tematyczny. 
Z jednej strony mamy zwyczaje i obrzędy wciąż kultywowane 
na początku XXI wieku na niektórych wiejskich terenach Bia-
łorusi, z drugiej zaś możemy się też zapoznać z tamtejszymi 
tańcami ludowymi, widowiskami obrzędowymi i z wytworami 
kultury materialnej: rzemiosłem, dawnymi instrumentami, pla-
styką zdobniczą i obrzędową czy nawet kuchnią i tradycyjnym 
bartnictwem.

Z samego pobieżnego przeglądu treści wydawnictwa moż-
na wynieść przekonanie, że kultura ludowa jest tam obecnie 
bardziej żywa niż na terenie Polski, gdzie w o wiele większym 
stopniu zadziałała unifikacja kulturowa i mocniejszy okazał się 
wpływ kultury masowej. Stąd znaczna część zwyczajów, po-
wszechnie występujących na polskiej wsi jeszcze w połowie 

XX wieku, jest znana jedynie z opisów etnografów i opowieści 
seniorów z własnego dzieciństwa. W Polsce wiele tradycyj-
nych obrzędów, których ślady wciąż są żywe, stało się albo 
częścią kultury ogólnonarodowej z niewieloma regionalny-

mi wariantami, albo przekształciło się 
w „cepeliadę”, albo pozostało jedynie 
drobnym elementem tożsamości lokal-
nej, wyróżniającej daną gminę czy miej-
scowość spośród sąsiednich. Przykładem 
tego ostatniego na terenie Lubelszczyzny 
mogą być noworoczni brodacze w Sła-
watyczach, bożonarodzeniowe dunajo-
wanie w gminie Łukowa czy wielkanoc-
ne bicie w tarabany w Zakrzówku. 

Natomiast, jak wynika z recenzowa-
nego tu wydawnictwa, na Białorusi zwy-
czaje te pozostają w większym stopniu 
realnie kultywowanym elementem kultu-
ry w naturalnym kontekście kulturowym. 
Wynika to być może w znacznej mierze 
ze specyfiki geograficznej tego kraju, 
rzadziej zaludnionego, z przeszkodami 
terenowymi przez setki lat utrudniający-
mi dostęp (a więc i wpływy zewnętrzne) 

do takich obszarów, jak przysłowiowe już bagna poleskie. 
Drugim elementem może być dominująca w tym kraju przez 
wiele wieków „tutejszość”. Czyli poczucie bliższego związku, 
przede wszystkim na terenach wiejskich, z najbliższą okoli-
cą i lokalnymi tradycjami, niż z większą całością – państwem 
i narodem. Z jednej strony ułatwiało to przyjmowanie narzu-
canych „z góry” wzorów na przykład językowych – najpierw 
polskich później rosyjskich – i utrudniło wykształcenie się bia-
łoruskiej tożsamości narodowej, z drugiej strony – zapewniło 
dłuższe „żywe” trwanie kultury ludowej. 

Przeglądając zamieszczone w albumie zdjęcia, uwagę zwra-
ca podobieństwo kultury białoruskiej do polskiej. Bowiem 
wiele oglądanych obrazów wizualnie przypomina to, co działo 
się na polskiej wsi jeszcze 40 czy 50 lat temu, a niektóre tkani-
ny kojarzą się z tymi, które można spotkać choćby na polskim 
Południowym Podlasiu. Jednak bliższe wgłębienie się w opisy 
czy nawet dokładniejsze przyjrzenie się samym zdjęciom, po-
zwala wychwycić istniejące różnice, co też stanowi o wadze 
i przydatności recenzowanego albumu dla polskich badaczy 
tradycji. 

Można to dostrzec choćby na przykładzie rytuałów zwią-
zanych z symbolicznym nadejściem wiosny i pożegnaniem 
zimy. W rejonie Homla we wschodniej Białorusi – podobnie 
jak w tradycji polskiej – pojawia się gaik, czyli drzewko lub 
gałąź drzewa iglastego ozdobiona papierowymi kwiatami lub 
wstążkami, symbolizująca nadejście wiosny. Również i tam 
występuje słomiana kukła, utożsamiana z zimą, która musi być 
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w symboliczny sposób zniszczona. Jednak – w przeciwień-
stwie do Polski – główną rolę w tym dziele ogrywa nie woda, 
ale ogień. Wprawdzie polska marzanna była też w niektó-
rych regionach podpalana, jednak kluczowym aspektem ko-
niecznym dla dopełnienia rytuału jest jej topienie. Natomiast 
w przypadku Białorusi kukła związana z zimą jest wynoszona 
na wzgórze i spalana. Dodatkowo kluczową rolę w cały obrzę-
dzie odgrywa kaczka cyraneczka, od której pochodzi nazwa 
całej ceremonii – czyraczka, postrzegana jako główny symbol 
wiosny. Na dzień przed obrzędem pieczone są również ciastka 
w kształcie tego ptaka, wykorzystywane podczas rytuału. 

Podobnych pozornych podobieństw można znaleźć więcej. 
Widząc zdjęcia dziewcząt wijących wianki, automatycznie 
myślimy o nocy świętojańskiej. Jednak w przypadku Biało-
rusi te skojarzenia okazują się błędne. Tam wiążą się z jednej 
strony z dniem św. Jura (6 maja) – świętem, w którym do-
minuje symbolika chrześcijańska a nie pogańska. Wówczas 
to procesja ze świętymi obrazami przemierza wieś, wstępując 
po drodze do domów mieszkańców i składając im życzenia. 
Jednocześnie obrzęd kończy się – podobnie jak noc kupały – 
tańcami. Na drugim biegunie mamy rytuał pożegnania rusałek, 
który jest odprawiany w niedzielę po uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego. Wówczas kobiety i dziewczęta przyozdabia-
ją głowy wiankami, a na granicy wioski rozpala się wielkie 
ognisko, wokół którego się tańczy. Jednak – mimo pewnych 
zewnętrznych skojarzeń z polską nocą świętojańską – znacze-
nie i przebieg obrzędu są zupełnie odmienne. 

Takich przykładów można wymienić więcej. Sprawia to, że 
białoruska kultura ludowa, pomimo widocznych podobieństw 
z naszą, nabiera dla Polaków cech pewnej egzotyki. Dzięki 
temu album jest naprawdę ciekawy nie tylko dla znawców 
folkloru, przenosząc czytelników w świat w znacznej części 
odmienny od lepiej znanego, a mimo to w pewien sposób zna-
jomy. Można też zauważyć, że istotny wpływ na tę odmienność 
wywarło prawosławie. To jego wpływowi w istotnej mierze 
Białoruś zawdzięcza specyfikę zwyczajów wyrosłych na po-
dobnym słowiańskim substracie w stosunku do Polski, gdzie 
istotnym czynnikiem była katolicka ceremonialność i rok li-
turgiczny. Tę ważność prawosławia dla białoruskiej kultury 
ludowej zauważają sami autorzy albumu, w którym znalazł się 
nawet odrębny rozdział: Święte miejsca i rytuały. 

Za największą zaletę wydawnictwa można uznać jego 
wszechstronność, dotykającą wszelkich aspektów „żywej” 
kultury ludowej na Białorusi. Dzięki temu można nabrać sze-
rokiej perspektywy do tematu, a właściwie każdy może zna-
leźć w albumie coś ciekawego dla siebie. Jednocześnie można 
to też uznać za pewną wadę. Szeroki zakres tematyczny książ-
ki sprawia, że żaden z zawartych w nich problemów nie został 
poruszony w sposób bardziej dogłębny. A w niektórych przy-
padkach aż o to się prosi, choćby w dziedzinie tradycyjnej bia-
łoruskiej kuchni. Dodatkowo położenie nacisku na – notabene 
piękne – zdjęcia i konieczność umieszczenia każdego opisu 
w czterech językach, sprawiają, że ilość tekstu poświęconego 
meritum jest stosunkowo ograniczona. Z drugiej strony twór-
cy albumu nie mieli ambicji dokonania dogłębnych analiz, zaś 
ograniczone opisy wykonane w stosunkowo prostym języku 
angielskim są zrozumiałe nawet dla osób posiadających pod-
stawową znajomość mowy Szekspira. 

Trzeba pamiętać, że kwestia „zachowania” zarówno kul-
tury materialnej, jak i niematerialnej w dzisiejszych czasach 
okazuje się być jeszcze bardziej istotna, w momencie gdy cały 
świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Rok 2020 to głów-
nie czas, gdzie wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne były 
bądź odwoływane, bądź odbywały się w dość ograniczonej 
formie bez udziału widzów. Wiele wydarzeń, ze względu na 
brak możliwości zachowania rygorów sanitarnych, przeprowa-
dzono w dość okrojonej formule, np. on line. Ale ten rok to 
także czas walki wszystkich państw o to, by tradycja – tak ma-
terialna, jak i niematerialna – zostały mimo wszystko uratowa-
ne. Kwestia ta dotyczy tak Polski, jak i Białorusi, a podkreśla-
na jest przez UNESCO, które wprowadziło specjalną zakładkę, 
by depozytariusze dziedzictwa niematerialnego mogli dzielić 
się swoimi problemami oraz dobrymi praktykami w ochronie 
dziedzictwa zagrożonego skutkami pandemii. 

W tym wszystkim rytuały są niezwykle ważnym elementem 
tak rozwoju tradycji, jak i podtrzymania tożsamości, dlatego 
brak możliwości ich kultywowania może spowodować, że 
tradycje te w przyszłości mogą zaniknąć. Nowe pokolenia ze 
względu na pandemię nie tylko nie mogą uczestniczyć w lu-
dowych obrzędach, ale również nie doświadczają przejawów 
kultury materialnej. Album stanowi na tym tle jeden ze sposo-
bów poznania poszczególnych aspektów ludowości Białorusi 
praktycznie bez potrzeby wychodzenia z domu. 

W nakreślonym kontekście niezwykle ważne okazuje się 
w szczególności zachowanie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Trzeba pamiętać, że mamy przecież do czynie-
nia z fenomenem kulturowym, dzięki któremu możliwe jest 
wzmocnienie tożsamości jednostkowej, jak i kształtowanie 
systemu wartości czy podtrzymywanie dziedzictwa dla kolej-
nych pokoleń. Dzięki temu albumowi każdy ma możliwość 
obcowania z przeróżnymi przejawami kultury białoruskiej. To 
unikalne elementy zamknięte w zdjęciach, które oddają piękno 
białoruskich obrzędów oraz różnego rodzaju przedmiotów wy-
twarzanych w tamtym regionie. Tylko w ten sposób możliwe 
jest pokazanie, jak ciekawe zjawiska kulturowe mają miejsce 
za naszą wschodnią granicą. To także zwrócenie uwagi na fakt, 
iż dziedzictwo niematerialne buduje markę danego regionu 
i kraju, co może okazać się być pomocne, gdy chodzi o kwestię 
turystyki i zrównoważonego rozwoju. Album ten może stać się 
bez wątpienia jednym z powodów, dla których czytelnik zde-
cyduje się na wyprawę na Białoruś.

Ten pięknie wydany album stanowi bardzo ciekawy przy-
czynek do spojrzenia na białoruską kulturę ludową, właściwie 
w Polsce nieznaną. Jednocześnie budzi chęć bardziej dokładne-
go zgłębienia niektórych tematów. Można sobie tylko życzyć, 
żeby instytucja odpowiedzialna za rozwój państwa również 
w Polsce podjęła się trudu przygotowania tak interesującego 
i dobrego w odbiorze wydawnictwa. Warto bowiem pamiętać, 
że bez przeszłości nie istnieje przyszłość, nowoczesność bez 
odwołań do tradycji jest tylko „pustą skorupą”, a kultura ludo-
wa może być elementem nie tylko przyciągającym turystów, 
ale także wzbudzającym zainteresowanie zagranicznych inwe-
storów danym krajem.

Жывая культура Беларусі/Living Culture of Belarus, Wydawni-
ctwo Four Quarters, Minsk 2019, 253 s., fotografie.
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Katarzyna Kraczoń

49. edycja Ogólnopolskiego  

Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

W 2020 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych ogłosił w formule otwartej XLIX edycję Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. W konkursie 
wzięli udział literaci z całej Polski, zarówno członkowie STL, 
jak i autorzy niezrzeszeni, nadsyłając 78 zestawów poetyckich 
i 53 prozatorskie.

W dniu 26 października 2020 roku w Lublinie jury obradu-
jące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Ko-
sienkowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkur-
su), dr Donat Niewiadomski (przewodniczący jury) I nagrodę 
w dziedzinie poezji przyznało Markowi Mioduszewskiemu 
(„Łąka”) za zestaw wierszy z uznaniem za twórcze nawiązanie 
do konwencji poetyki różnych gatunków pieśni ludowej.

Nagrodę II za zestawy wierszy uzyskali Bogdan Nowicki 
(„Kołacz”) i Katarzyna Wiktoria Polak („Oliwia”) oraz Anna 
Piliszewska („Deszcz”) za wiersze Biały Chrystus i Skarga. 
Nagrodą III uhonorowano: Małgorzatę Borzeszkowską („Te-
remiski”), Floriannę Kiszczak („Brzoza”), Annę Marię Ko-
bylińską („Kłos”) za wiersze Wiatrak i Strzecharz, Urszulę 
Krajewską -Szeligowską („Uwertura”), Irenę Wandę Niedziel-
ko („Wilga”), Mariolę Węgrzyn -Myćkę („Marika”) i Edytę 
Wysocką („Wilga1”). Wyróżnienia w poezji otrzymali: Anna 
Wanda Góra („Anna”), Ewa Jowik („Stokrotka”) za liryki List 
do mieszczucha i Odlot, Marek Klamczyński („Klon”), Ję-
drzej Kozak („Ludwisarnia”), Justyna Michniuk („Sonina”) 
za utwór Epitafium dla Babci, Piotr M. Nowak („Piotr Bis”) 
za wiersz W słońcu, Jan Stanisław Rutkowski („Joter”), Regi-
na Sobik („Jarzębina1”), Kazimierz Surzyn („Feliks 2020”), 
Marek Szewczyk („Katania”) oraz Teresa Teter („Katarzyna 
Czas”).

W tej edycji, w ramach obchodów stulecia urodzin Jana 
Pawła II, postanowiono przyznać nagrodę specjalną za utwór 
napisany ku czci tego wielkiego Polaka. Otrzymała ją Anna 
Piliszewska za wiersz Narodziny białego pielgrzyma.

W prozie I nagrodę przyznano Stanisławowi Ptaszkowi 
(„Kurcobel”) za opowieść wierzeniową Krzywoprzysięzca. 
Laureatami II nagrody zostali: Elżbieta Maria Grymel („Juka”), 
Waleria Prochownik („Jarzębina”) za utwór Matka Bosko Hal-
no, Jakub Skałka („Krasomówca”) oraz Elżbieta Wójtowicz 
(„Czeremcha”) za opowieść wierzeniową Jak Grzelok zobocył 
południco. Nagrodę III otrzymali: Janina Gonera („Boruska”) 
za utwory Mgielinka i Opowieść o domidłach, Anna Paterek 
(„Zielona kraina”) i Zofia Przeliorz („Niezapominajka”). Wy-
różnieniami w prozie uhonorowano: Damiana Dawida No-

waka („Srogi smardz”), Jolantę Mulek („Lilak”) oraz Bożenę 
Tarłowską („Aurora”). 

Jury, podsumowując tegoroczną edycję konkursu zauważy-
ło, że w zestawach poetyckich ujawniła się w znacznym stop-
niu tęsknota za minionym światem wiejskim, co znalazło m.in. 
wyraz w opozycji wieś dawna ‒ wieś współczesna. Przeszłość 
jest oceniana pozytywnie i nostalgicznie jako czas szczęścia 
osobistego. Teraźniejszość wiąże się z dysharmonią bytową, 
urbanizacją i degradacją rolnictwa. Z tęsknotą za tradycyjną 
wsią współbrzmią treści wspomnieniowe, w tym odtwarzane 
w wyobraźni chwile radosnego dzieciństwa. Wartość doku-
mentalną mają wierszowane przedstawienia duchowej i mate-
rialnej kultury wsi, m.in. obrzędów i zwyczajów świątecznych, 
pokarmów oraz obiektów gospodarczych (młyn, żuraw).

Liryka osobista zaznaczyła się dość skromnie, dostrzeżono 
zwłaszcza mało przejawów głębokiej wyznaniowości. W wier-
szach o profilu religijnym skupiano się przeważnie na we-
wnętrznych przejawach sacrum w wiejskiej przestrzeni (świąt-
ki, kapliczki, figury Frasobliwego). W niektórych tekstach 
można zauważyć postawę modlitewną i zawierzenie poboż-
nościowe, niewiele pozostało z tradycyjnej ludowej maryjno-
ści. Dobrze wypadły utwory poświęcone Janowi Pawłowi II.

Z kolei w lirykach rodzinnych wzruszenie budzą portrety 
matki i babci, zniknęła postać ojca i dziadka. Podkreślano war-
tość domu rodzinnego i macierzyństwa. Niekiedy dzieje ro-
dzinne ukazywano w perspektywie dramatycznych wydarzeń 
historycznych (wymuszone migracje, zsyłki). 

Tematykę rolną ograniczono w dużej mierze do obrazów 
wykonywanych dawniej prac, które przeciwstawiano obecnej 
mechanizacji. Powróciła tematyka patriotyczna, odnotowano 
sporo ciekawych utworów miłosnych. Zanikły niemal utwory 
autotematyczne.

W wielu wierszach, zwłaszcza nagrodzonych i wyróżnio-
nych, zaobserwowano dużą sprawność językową, harmonij-
ne konstrukcje i świadome kształtowanie treści. Wystąpiła też 
spora innowacyjność w sferze artystycznej, interesujące efekty 
przyniosło twórcze sięganie do poetyki pieśni ludowej (środki 
stylistyczne, gatunki, zwłaszcza kołysanka i erotyk). Zróżni-
cowanie estetyczne wprowadziły ujęcia humorystyczne. Nie 
przekonały natomiast próby wykorzystania poetyki nadre-
alnej ani gry słowne w ramach eksperymentów językowych. 
W przypadku stosowanych chętnie chwytów formalnych, 
przede wszystkim przerzutni, akrostychów, uproszczonej bądź 
zredukowanej interpunkcji oraz nietypowego zapisu graficzne-
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go, sami autorzy powinni się zastanowić, czy ich zabiegi nie 
tłumią warstwy znaczeniowej tekstów.

W niemałej części utworów raziło niepanowanie nad sło-
wem i formą, powodujące chaos myślowy i zaburzenia w lo-
gice obrazowania. Z kolei udziwnianie języka i rozwlekłość 
danej prezentacji wpływały z reguły ujemnie na jasność prze-
kazywanej tematyki. Problem stanowiła też często powierz-
chowność i banalność podawanych treści. Jako ogólną ten-
dencję trzeba chyba przy tym rozpatrywać coraz wyraźniejsze 
odchodzenie od obrazowania metaforycznego.

W prozie dominowały opowieści wierzeniowe i wspomnie-
niowe, często posługiwano się konwencja baśniową i budo-
wano narracje pseudomitologiczne. W mniejszym stopniu po-
jawiły się opowieści anegdotyczne, sporadycznie odnotowano 
podania i przekazy dotyczące ludowych wierzeń i praktyk. No-
wością okazała się opowieść o stworzeniu człowieka. W nade-
słanych zestawach zaznaczyła się też intencja moralizatorska. 
Nie zabrakło odniesień do teraźniejszości (pandemia). 

Zastrzeżenia wzbudziły natomiast stereotypowe bądź nie-
rzeczywiste wizerunki wsi i wiejskości, skutkujące znikomą 
wartością poznawczą tekstów. W wielu przypadkach razi-
ła niespójność w kreśleniu fabuł, rozwlekłość i dziwaczność 
treści, nadmierna czułostkowość oraz nienaturalność języka 
wypowiedzi i sztuczność w dialogach. Niektóre teksty, np. 
przekazy autobiograficzne, rozprawki filozofujące, relacje hi-
storyczne, wypowiedzi o zakroju publicystycznym, odbiegały 
wyraźnie od postulowanej w regulaminie formuły konkursu. 

W obu dziedzinach zaznaczyła się dobitnie postawa proeko-
logiczna i kultowe ostrzeganie natury. Niemal powszechnie 
widzimy swoiste wskrzeszanie wiejskości w sielskiej tonacji. 
Coraz wyraźniej, z roku na rok, kształtuje się tendencja pisania 
o wsi z zewnętrznego, pozaśrodowiskowego punktu widzenia, 
co prawdopodobnie wynika z przyczyn pokoleniowych i prze-
mian cywilizacyjnych. Jako pewną nowość trzeba odnotować 
uczynienie zwierząt podmiotem lub bohaterem wypowiedzi 
oraz dążenie do ich „humanizacji”.

Pod koniec roku ukazało się wydawnictwo pokonkursowe 
pt. Gdzie ptaki drzewom skrzydła podają1, w którym zamiesz-
czono utwory wszystkich laureatów.

Wydawnictwo pokonkursowe XLIX Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, Lublin 2020

Stowarzyszenie Twórców Ludowych składa podziękowanie 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wydatne 
wsparcie finansowe, umożliwiające przyznanie nagród finan-
sowych i wydanie edycji pokonkursowej. 

Już dziś zapraszamy wszystkich artystów pióra do udziału 
w kolejnej, jubileuszowej edycji naszego konkursu.

Przypisy

1 Gdzie ptaki drzewom skrzydła podają. Wydawnictwo pokonkur-
sowe XLI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana 
Pocka, wybór, opracowanie i słowo wstępne Donat Niewiadomski, 
Lublin 2020, 111 s.

IRENA WANDA NIEDZIELKO
Ludzkim głosem

gromada zwierząt zbiera się w stajence
dzisiaj Wigilia czas na życzenia
można przemówić ludzkim głosem
i swoje życie na lepsze zmienić

koń tradycyjnie pierwszy głos zabrał
tylko ja jeden pracuję tak wiele
i proponuję by w przyszłym roku
znacznie częściej były niedziele

no nie oburzył się na to kogut
ja tu z moimi kurami społem
ogłaszam rok przyszły rokiem bez niedziel
a już na pewno nie z rosołem 

więcej błota na naszym podwórku
chciałyby gęsi i żółte kaczusie
uprzejmie zgadza się z nimi świnia
gdzieś zwierzę przecież taplać się musi

czekajcie basem ryknęła krowa
jak ja wam trawę w bajoro zmienię
i będę chodzić z brudnym zadem
i dyndać ubłoconym wymieniem

owce już nie chcą Burka za stróża
bo ciągle straszy kłami ostrymi
to niezły kawał kundla mówią
co podlizuje się gospodyni

to prawda wziął kot stronę owiec
to obrzydliwy lizus i pieniacz
wtedy do stajni wpadł wściekły Burek
i było już po życzeniach

a gdy gospodarz wszedł z opłatkiem
martwą ciszę zastał wśród trzódki
nieprawda stwierdził że w Wigilię
zwierzęta mówią głosem ludzkim
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Donat Niewiadomski

Edycje i laureaci Ogólnopolskiego  

Konkursu Literackiego im. Jana Pocka  

(cz. II: 1991–2005)

Tekst stanowi kontynuację części pierwszej prezentacji 
poszczególnych edycji i laureatów konkursu Pocka, ogłoszo-
nej w poprzednim numerze „Twórczości Ludowej” (2020, 
nr 1–2). Tamta objęła lata 1972–1990, obecną doprowadzo-
no do 2005 roku, gdy konkurs po raz ostatni został rozpisa-
ny w formule „zamkniętej”, umożliwiającej udział wyłącznie 
członkom Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Odnośnie 
samego konkursu trzeba dodać, że w 1993 roku zmieniono 
regulamin, zezwalając na uczestniczenie w przedsięwzięciu 
twórcom z sekcji pozaliterackich STL. Od 1994 roku, wskutek 
zaproponowanej przez jury modyfikacji regulaminu, postano-
wiono uwzględniać utwory nadesłane przez kandydatów do 
STL i twórców zaopiniowanych przez oddziały Stowarzysze-
nia. W 1995 dodano, że kandydaci do STL muszą być pozy-
tywnie ocenieni przez konsultanta literackiego Zarządu Głów-
nego lub członków Sekcji Literatury Ludowej Rady Naukowej 
STL. A w 2000 dopowiedziano, że utwory opiniowane przez 
oddziały STL powinny uwzględniać kryteria Rady Naukowej 
STL. Zapisy lokalizacyjne podane w tej części uwzględniają 
reformę administracyjną, przywracającą w 1998 roku powiaty 
i wprowadzającą 16 województw. Niewymienienie wojewódz-
twa oznacza, że dana miejscowość jest województwem (po-
dobnie postąpiono w przypadku powiatu). Ponadto, od 1998 
roku wprowadzono ze względu na częstotliwość występowa-
nia skróty niektórych powiatów.

1991 (XX edycja)
Rozstrzygnięcie: 10 października 1991 roku w Lublinie
Uczestnicy: 47 pisarzy (167 wierszy i 27 tekstów prozator-

skich w 43 zestawach poetyckich i 13 prozatorskich)
Jury: dr Jan Adamowski (przew.), mgr Anna Czyżewska, 

dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, 

woj. nowosąd.); II – Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. 
piotr.); III – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. gdań.). Na-
groda specjalna – Jan Kowalski ((Iława, woj. olszt.), Kazimie-
ra Wiśniewska (Hrubieszów, woj. zam.). Wyróżnienie – Stani-
sława Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tarnobrz.).

Proza: I nagroda – Kazimiera Sekułowa (Brzeszcze, woj. 
katow.); III – Adam Doleżuchowicz (Zakopane, woj. nowo-
sąd.), Kazimierz Maurer (Babice k. Lutomierska, woj. sier.). 
Wyróżnienia – Wanda Łomnicka -Dulak (jw.), Bolesław Piecha 
(Żywiec, woj. biel.), Stanisława Pudełkiewicz (jw.).

„TL” 1991, nr 3–4, s. 16.

1992 (XXI edycja)
Rozstrzygnięcie: 15 czerwca 1992 roku w Lublinie
Uczestnicy: 46 pisarzy (42 zestawy poetyckie, 15 prozator-

skich)
Jury: prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz (przew.), dr Jan 

Adamowski, dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 

gdań.); II – Barbara Krajewska (Iwany k. Nidzicy, woj. olszt.), 
Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, woj. nowosąd.); III – El-
żbieta Skorupska (Trzebiszewo k. Skwierzyny, woj. gorzow.). 
Wyróżnienia – Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, woj. biał.), 
Stanisław Derendarz (Raciborowice, woj. piotrk.), Adam Dole-
żuchowicz (Zakopane, woj. nowosąd.), Maria Majchrzak (Ra-
kowiec k. Żychlina, woj. pł.), Waleria Prochownik (Żywiec, 
woj. biel.), Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. zam.), 
Cecylia Zielińska (Włocławek).

Proza: I nagroda – Adam Doleżuchowicz (jw.); II – Zyg-
munt Bukowski (jw.); III – Kazimierz Maurer (Babice k. Luto-
mierska, woj. sier.). Wyróżnienia – Józef Pitoń (Zakopane, woj. 
nowosąd.), Jan Polit (Brodzica k. Hrubieszowa, woj. zam.).

„TL” 1992, nr 1–2, s. 2.

1993 (XXII edycja)
Rozstrzygnięcie: 11 czerwca 1993 roku w Lublinie
Uczestnicy: 62 pisarzy (54 zestawy poetyckie, 23 prozator-

skie)
Jury: dr Jan Adamowski (przew.), mgr Stefan Aleksandro-

wicz, mgr Anna Czyżewska, dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Elżbieta Skorupska (Trzebiszewo 

k. Skwierzyny, woj. gorzow.); II – Zygmunt Bukowski (Mie-
rzeszyn, woj. gdań.), Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, woj. 
nowosąd.); III – Barbara Krajewska (Iwany k. Nidzicy, woj. 
olszt.), Stanisława Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tarnobrz.). 
Nagroda specjalna – Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. 
zam.). Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.), 
Cecylia Korban (Nida k. Morawicy, woj. kiel.), Władysław Sit-
kowski (jw.).

Proza: I nagroda – Elżbieta Skorupska (jw.); II – Bolesław 
Piecha (Żywiec, woj. biel.), Stanisław Sieruta (Olszyny k. My-
szyńca, woj. ostroł.); III – Władysława Głodowska (Radzięcin, 
woj. zam.), Stefan Sidoruk (Stawki, woj. chełm.), Jadwiga So-
lińska (Wąsosz, woj. łomż.). Wyróżnienia – Czesław Maj (Mo-
tycz, woj. lubel.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. biel.), 
Bernadetta Żołądek (Chlewiska k. Narola, woj. przem.). 

„TL” 1993, nr 3–4, s. 3–4.
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1994 (XXIII edycja)
Rozstrzygnięcie: 14 czerwca 1994 roku w Lublinie
Uczestnicy: 71 pisarzy (65 zestawów poetyckich, 19 pro-

zatorskich)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Stefan Aleksandrowicz, Ma-

ria Gleń (przedst. ZGSTL), dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Zofia Łukaszewicz (Świdnica, woj. 

wałbrz.), Maria Suchowa (Stara Wiśniewka, woj. pil.), Sabina 
Szymbor (Lublin); II – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.); 
III – Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, woj. biał.), Stanisława 
Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tarnobrz.), Bronisław Suchy 
(Stara Wiśniewka, woj. pil.). Wyróżnienia – Józef Kosakowski 
(Wojakowa, woj. tarnow.), Barbara Krajewska (Iwany k. Ni-
dzicy, woj. olszt.), Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, woj. 
nowosąd.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. biel.), Zdzisław 
Purchała (Kossów, woj. częst.), Władysław Sitkowski (Zwie-
rzyniec, woj. zam.), Kazimiera Wiśniewska (Hrubieszów, woj. 
zam.). Wyróżnienia specjalne – Janina Boniakowska (Ciecha-
nów), Irena Butkiewicz (Stoczek Łukowski, woj. siedl.), Ja-
nina Stramska (Włoszczowa, woj. kiel.), Izabela Zając (Raba 
Wyżna, woj. nowosąd.).

Proza: I nagroda – Czesław Maj (Motycz, woj. lubel.), Sta-
nisława Pudełkiewicz (jw.); II – Kazimiera Wiśniewska (jw.); 
III – Adam Doleżuchowicz (Zakopane, woj. nowosąd.), Wale-
ria Prochownik (jw.), Cecylia Słapek (Baszowice, woj. kiel.). 
Wyróżnienia – Jan Kowalski (Iława, woj. olszt.), Wanda Łom-
nicka-Dulak (jw.), Maria Majchrzak (Rakowiec, woj. pł.), Ka-
zimierz Maurer (Babice k. Lutomierska, woj. sier.), Bolesław 
Piecha (Żywiec, woj. biel.).

„TL” 1994, nr 1–2, s. 14.

1995 (XXIV edycja)
Rozstrzygnięcie: 14 czerwca 1995 roku w Lublinie
Uczestnicy: 89 pisarzy (78 zestawów poetyckich, 31 pro-

zatorskich)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Helena Kozicka, dr Donat 

Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Stanisława Pudełkiewicz (Krzeszów, 

woj. tarnobrz.); II – Irena Ostaszyk (Mordy, woj. siedl.), Sabi-
na Szymbor (Lublin); III – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwnicz-
na, woj. nowosąd.). Nagroda specjalna – Anna Mąka (Łabowa, 
woj. nowosąd.), Kazimiera Wiśniewska (Hrubieszów, woj. 
zam.). Wyróżnienia – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 
gdań.), Irena Butkiewicz (Stoczek Łukowski, woj. siedl.), He-
lena Chłopek (Chrzanów, woj. katow.), Józef Chojnacki (Guł-
towy, woj. pozn.), Roman Jan Giec (Jankowice k. Koszyc, woj. 
kiel.), Ryszard Jabłoński (Męcina, woj. nowosąd.), Władysław 
Koczot (Czarnystok, woj. zam.), Zofia Łukaszewicz (Świdni-
ca, woj. wałbrz.), Krystyna Poczek (Wólka Kątna k. Marku-
szowa, woj. lubel.), Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. 
zam.), Maria Suchowa (Stara Wiśniewka, woj. pil.).

Proza: I nagroda – Maria Gleń (Krasnystaw, woj. chełm.); 
II – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. biel.), Cecylia Słapek 
(Baszowice, woj. kiel.); III – Stanisława Pudełkiewicz (jw.). 
Wyróżnienia – Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, woj. biał.), 
Jan Kowalski (Iława, woj. olszt.), Czesław Maj (Motycz, woj. 
lubel.), Bolesław Piecha (Żywiec, woj. biel.), Janina Radom-
ska (Radzięcin, woj. zam.).

„TL” 1995, nr 2–3, s. 1–2.

1996 (XXV edycja)
Rozstrzygnięcie: 14 czerwca 1996 roku w Lublinie
Uczestnicy: 66 pisarzy (59 zestawów poetyckich, 23 pro-

zatorskie)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska, dr Do-

nat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Maria Suchowa (Stara Wiśniewka, woj. 

pil.), Sabina Szymbor (Lublin); II – Józef Chojnacki (Gułto-
wy, woj. pozn.); III – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, woj. 
gdań.), Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, woj. biał.), Barbara 
Krajewska (Iwany k. Nidzicy, woj. olszt.), Wanda Łomnicka-
-Dulak (Piwniczna, woj. nowosąd.), Zdzisław Purchała (Kos-
sów, woj. częst.). Nagroda specjalna – Władysław Koczot 
(Czarnystok, woj. zam.). Wyróżnienia – Irena Butkiewicz 
(Stoczek Łukowski, woj. siedl.), Adam Doleżuchowicz (Zako-
pane, woj. nowosąd.), Józef Kosakowski (Wojakowa, woj. tar-
now.), Kazimierz Maurer (Babice k. Lutomierska, woj. sier.), 
Andrzej Murański (Juszczyna, woj. biel.), Waleria Prochownik 
(Żywiec, woj. biel.), Janina Radomska (Radzięcin, woj. zam.), 
Stefan Sidoruk (Stawki, woj. chełm.), Marianna Staśkiewicz 
(Kadzidło, woj. ostroł.). 

Proza: I nagroda – Władysław Szepelak (Bielanka k. No-
wego Targu, woj. nowosąd.); II – Czesław Maj (Motycz, woj. 
lubel.), Waleria Prochownik (jw.); III – Maria Gleń (Krasny-
staw, woj. chełm.), Wanda Łomnicka -Dulak (jw.), Stanisła-
wa Pudełkiewicz (Krzeszów, woj. tarnobrz.), Cecylia Słapek 
(Baszowice, woj. kiel.). Nagroda specjalna – Bolesław Piecha 
(Żywiec, woj. biel.). Wyróżnienia – Kazimierz Maurer (Ba-
bice k. Lutomierska, woj. sier.), Władysław Sitkowski (Zwie-
rzyniec, woj. zam.), Jadwiga Solińska (Wąsosz, woj. łomż.), 
Kazimiera Wiśniewska (Hrubieszów, woj. zam.).

„TL” 1996, nr 3, s. 1–2.

1997 (XXVI edycja)
Rozstrzygnięcie: 12 czerwca 1997 roku w Lublinie
Uczestnicy: 61 pisarzy (57 zestawów poetyckich, 21 pro-

zatorskich)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska, dr Do-

nat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Anna Radomska (Obrąb k. Przasny-

sza, woj. ostroł.); Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, woj. 
zam.); II – Józef Chojnacki (Gułtowy, woj. pozn.), Andrzej 
Murański (Juszczyna, woj. biel.), Maria Suchowa (Stara Wiś-
niewka, woj. pil.); III – Irena Butkiewicz (Stoczek Łukowski, 
woj. siedl.), Władysław Koczot (Czarnystok, woj. zam.), Anna 
Mąka (Łabowa, woj. nowosąd.), Zdzisław Purchała (Kossów, 
woj. częst.). Nagroda specjalna – Zofia Roj -Mrozicka (Zako-
pane, woj. nowosąd.), Mieczysław Kościński (Krasne-Krzy-
we k. Łęcznej, woj. lubel.). Wyróżnienia – Helena Chłopek 
(Chrzanów, woj. katow.), Florianna Kiszczak (Radzięcin, woj. 
zam.), Stanisław Rząsa (Zaczernie k. Rzeszowa), Maria Kry-
styna Znyk (Szymanówka k. Kutna, woj. pł.). Wyróżnienia 
specjalne – Melania Burzyńska (Jaświły, woj. biał.), Franci-
szek Chramęga (Kowary, woj. jel.), Jan Polit (Brodzica k. Hru-
bieszowa, woj. zam.), Ryszard Rodzik (Siercza k. Wieliczki, 
woj. krak.), Marianna Staśkiewicz (Kadzidło, woj. ostroł.).

Proza: I nagroda – Władysław Szepelak (Bielanka k. Nowe-
go Targu, woj. nowosąd.); II – Waleria Prochownik (Żywiec, 
woj. biel.), Janina Radomska (Radzięcin, woj. zam.), Stefan 
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Sidoruk (Stawki, woj. chełm.); III – Czesław Maj (Motycz, 
woj. lubel.), Zdzisław Purchała (jw.). Nagroda specjalna – Ce-
cylia Słapek (Baszowice, woj. kiel.). Wyróżnienia – Kazimierz 
Maurer (Babice k. Lutomierska, woj. sier.), Stanisław Rząsa 
(jw.).

„TL” 1997, nr 3, s. 1.

1998 (XXVII edycja) 
Rozstrzygnięcie:10 czerwca 1998 roku w Lublinie
Uczestnicy: 69 pisarzy (64 zestawów poetyckich, 22 pro-

zatorskie)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska, dr Do-

nat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, 

pow. nowosąd., woj. małopol.); II – Zygmunt Bukowski (Mie-
rzeszyn, pow. gdański, woj. pom.), Bronisława Fastowiec (Ka-
mień, pow. chełmski, woj. lubel.), Wawrzyniec Hubka (Złatna, 
pow. żywiecki, woj. śl.), Maria Suchowa (Stara Wiśniewka, 
pow. złot., woj. wielkopol.); III – Władysław Koczot (Czarny-
stok, pow. zam., woj. lubel.), Barbara Krajewska (Iwany, pow. 
nidz., woj. warm. -mazur.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. 
włoszcz., woj. święt.). 

Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. 
wielkopol.), Mieczysław Kościński (Krasne -Krzywe, pow. 
lubart., woj. lubel.), Andrzej Murański (Juszczyna, pow. ży-
wiecki, woj. śl.), Grzegorz Ogrodnik (Jakubowice Konińskie, 
pow. i woj. lubel.), Stefan Sidoruk (Stawki, pow. włodawski, 
woj. lubel.), Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, pow. zam., 
woj. lubel.), Maria K. Znyk (Szymanówka, pow. kutnowski, 
woj. łódz.), Bernadetta Żołądek (Chlewiska, pow. lubaczow-
ski, woj. podkarp.). Wyróżnienie specjalne – Stanisław Fryc 
(Radawczyk, pow. i woj. lubel.). 

Proza: I nagroda – Czesław Maj (Motycz, pow. i woj. lu-
bel.); II – Janina Radomska (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), 
Jadwiga Solińska (Wąsosz, pow. grajewski, woj. podl.); III – 
Adam Doleżuchowicz (Zakopane, pow. tatrz., woj. małopol.), 
Cecylia Słapek (Baszowice, pow. kiel., woj. święt.), Włady-
sław Szepelak (Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.). Wyróż-
nienia – Władysław Koczot (jw.), Zdzisław Purchała (jw.).

 „TL” 1998, nr 2–3, s. 5.

1999 (XXVIII edycja)
Rozstrzygnięcie: 15 czerwca 1999 roku w Lublinie
Uczestnicy: 73 pisarzy (66 zestawów poetyckich, 29 pro-

zatorskich)
Jury: dr Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska, dr Do-

nat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., 

woj. wielkopol.), Sabina Szymbor (Lublin); II – Maria Sucho-
wa (Stara Wiśniewka, pow. złot., woj. wielkopol.); III – Jan 
Kowalski (Iława, woj. warm. -mazur.), Barbara Krajewska 
(Iwany, pow. nidz., woj. warm. -mazur.), Stanisława Pudełkie-
wicz (Krzeszów, pow. niżański, woj. podkarp.). 

Wyróżnienia – Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, pow. mo-
niecki, woj. podl.), Leon Kawecki (Węgrzynowo, pow. ma-
kowski, woj. maz.), Władysław Koczot (Czarnystok, pow. 
zam., woj. lubel.), Mieczysław Kościński (Krasne -Krzywe, 
pow. lubart., woj. lubel.), Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, 
pow. nowosąd., woj. małopol.), Anna Radomska (Obrąb, pow. 

przasnyski, woj. maz.), Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, 
pow. zam., woj. lubel.), Teresa Teter (Snopków, pow. i woj. 
lubel.). Wyróżnienia specjalne – Waleria Prochownik (Żywiec, 
woj. śl.), Marianna Staśkiewicz (Kadzidło, pow. ostrołęcki, 
woj. maz.).

Proza: I nagroda – Cecylia Słapek (Baszowice, pow. kiel., 
woj. święt.); II – Waleria Prochownik (jw.); III – Czesław Maj 
(Motycz, pow. i woj. lubel.), Franciszka Ogonowska (Dobu-
żek, pow. tomasz., woj. lubel.), Władysław Szepelak (Bie-
lanka, pow. nowot., woj. małopol.). Wyróżnienia – Florianna 
Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Kazimierz Mau-
rer (Babice, pow. pabianicki, woj. łódz.), Janina Radomska 
(Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.).

„TL” 1999, nr 2, s. 1. 

2000 (XXIX edycja) 
Rozstrzygnięcie: 1 czerwca 2000 roku w Lublinie
Uczestnicy: 70 pisarzy (65 zestawów poetyckich, 28 pro-

zatorskich)
Jury: dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska, 

dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, 

pow. nowosąd., woj. małopol.), Sabina Szymbor (Lublin); II – 
Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), Leon 
Kawecki (Węgrzynowo, pow. makowski, woj. maz.); III – Flo-
rianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Mieczy-
sław Kościński (Krasne -Krzywe, pow. lubart., woj. lubel.), 
Anna Radomska (Obrąb, pow. przasnyski, woj. maz.). 

Wyróżnienia – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, pow. gdań-
ski, woj. pom.), Helena Chłopek (Chrzanów, woj. małopol.), 
Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, pow. moniecki, woj. podl.), 
Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Jan 
Kowalski (Iława, woj. warm. -mazur.), Barbara Krajewska 
(Iwany, pow. nidz., woj. warm. -mazur.), Zofia Kwiatosz (Czę-
stoborowice, pow. świdn., woj. lubel.), Władysław Sitkowski 
(Zwierzyniec, pow. zam., woj. lubel.), Maria Suchowa (Stara 
Wiśniewka, pow. złot., woj. wielkopol.).

Proza: I nagroda – Zdzisław Purchała (Kossów, pow. 
włoszcz., woj. święt.); II – Kazimierz Maurer (Babice, pow. 
pabianicki, woj. łódz.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.); 
III – Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. 
lubel.), Cecylia Słapek (Baszowice, pow. kiel., woj. święt.), 
Leon Szabluk (Malowa Góra, pow. bialski, woj. lubel.). Wy-
różnienia – Maria Gleń (Krasnystaw, woj. lubel.), Florianna 
Kiszczak (jw.), Czesław Maj (Motycz, pow. i woj. lubel.), 
Anna Pabis (Libusza, pow. gorlicki, woj. małopol.), Janina Ra-
domska (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Władysław Szepe-
lak (Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.).

„TL” 2000, nr 2, s. 1. 

2001 (XXX edycja) 
Rozstrzygnięcie: 7 czerwca 2001 roku w Lublinie
Uczestnicy: 56 pisarzy (49 zestawów poetyckich, 17 pro-

zatorskich)
Jury: dr hab. Jan Adamowski (przew.), mgr Halina Kosien-

kowska, dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, 

pow. zam., woj. lubel.), Sabina Szymbor (Lublin); II – Broni-
sława Fastowiec (Kamień, pow. chełmski, woj. lubel.), Mie-
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czysław Kościński (Krasne -Krzywe, pow. lubart., woj. lubel.); 
III – Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.). 
Nagroda specjalna – Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. 
biłg., woj. lubel.), Władysław Sitkowski (jw.). 

Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. 
wielkopol.), Alfreda Magdziak (Zamość, woj. lubel.), Fran-
ciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.), Anna 
Pabis (Libusza, pow. gorlicki, woj. małopol.).

Proza: I nagroda – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.); 
III – Franciszka Ogonowska (jw.), Zdzisław Purchała (Kos-
sów, pow. włoszcz., woj. święt.), Janina Radomska (Radzię-
cin, pow. biłg., woj. lubel.), Leon Szabluk (Malowa Góra, 
pow. bialski, woj. lubel.). Wyróżnienia – Władysław Koczot 
(jw.), Czesław Maj (Motycz, pow. i woj. lubel.), Tadeusz Pabis 
(Libusza, pow. gorlicki, woj. małopol.), Władysław Szepelak 
(Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.).

„TL” 2001, nr 2, s. 1. 

2002 (XXXI edycja) 
Rozstrzygnięcie: 18 czerwca 2002 roku w Lublinie
Uczestnicy: 57 pisarzy (53 zestawy poetyckie, 23 prozator-

skie)
Jury: dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska, 

dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna, 

pow. nowosąd., woj. małopol.); II – Hanna Florek (Wierciny, 
pow. nowodworski, woj. pom.), Florianna Kiszczak (Radzię-
cin, pow. biłg., woj. lubel.), Sabina Szymbor (Lublin); III – 
Mieczysław Kościński (Krasne -Krzywe, pow. lubart., woj. 
lubel.), Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. 
lubel.), Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, pow. zam., woj. 
lubel.). 

Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. 
wielkopol.), Bronisława Fastowiec (Kamień, pow. chełmski, 
woj. lubel.), Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. 
lubel.), Jan Kowalski (Iława, woj. warm. -mazur.), Barbara 
Krajewska (Iwany, pow. nidz., woj. warm. -mazur.), Marzena 
Kwiatosz (Częstoborowice, pow. świdn., woj. lubel.), Zofia 
Kwiatosz (Częstoborowice, pow. świdn., woj. lubel.), Alfreda 
Magdziak (Zamość, woj. lubel.), Maria Suchowa (Stara Wiś-
niewka, pow. złot., woj. wielkopol.), Grzegorz Szewczyk (Ko-
zienice, woj. maz.).

Proza: I nagroda – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. 
śl.); II – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, pow. gdański, 
woj. pom.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. włoszcz., woj. 
święt.), Jadwiga Solińska (Wąsosz, pow. grajewski, woj. 
podl.); III – Janina Radomska (Radzięcin, pow. biłg., woj. 
lubel.), Cecylia Słapek (Baszowice, pow. kiel., woj. święt.), 
Władysław Szepelak (Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.). 
Wyróżnienia – Maria Gleń (Krasnystaw, woj. lubel.), Florian-
na Kiszczak (jw.), Czesław Maj (Motycz, pow. i woj. lubel.), 
Leon Szabluk (Malowa Góra, pow. bialski, woj. lubel.), Anna 
Waluś -Sikoń (Szaflary, pow. nowot., woj. małopol.).

„TL” 2002, nr 3, s. 1. 

2003 (XXXII edycja) 
Rozstrzygnięcie: 24 czerwca 2003 roku w Lublinie
Uczestnicy: 64 pisarzy (57 zestawów poetyckich, 20 pro-

zatorskich)

Jury: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosien-
kowska, dr Donat Niewiadomski

Poezja: I nagroda – Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, 
pow. zam., woj. lubel.); II – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, 
pow. gdański, woj. pom.), Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. 
pozn., woj. wielkopol.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. 
włoszcz., woj. święt.), Zofia Roj -Mrozicka (Zakopane, pow. 
tatrz., woj. małopol.); III – Bronisława Fastowiec (Kamień, 
pow. chełmski, woj. lubel.), Hanna Florek (Wierciny, pow. no-
wodworski, woj. pom.), Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. 
biłg., woj. lubel.), Zbigniew Kozak (Puławy, woj. lubel.), Al-
freda Magdziak (Zamość, woj. lubel.), Waleria Prochownik 
(Żywiec, woj. śl.), Sabina Szymbor (Lublin). 

Wyróżnienia – Leon Kawecki (Węgrzynowo, pow. makow-
ski, woj. maz.), Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., 
woj. lubel.), Mieczysław Kościński (Krasne -Krzywe, pow. lu-
bart., woj. lubel.), Jan Kowalski (Iława, woj. warm. -mazur.), 
Barbara Krajewska (Iwany, pow. nidz., woj. warm. -mazur.).

Proza: I nagroda – Zygmunt Bukowski (jw.); II – Zofia 
Przeliorz (Żory, woj. śl.), Zdzisław Purchała (jw.), Janina Ra-
domska (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.); III – Waleria Pro-
chownik (jw.), Władysław Szepelak (Bielanka, pow. nowot., 
woj. małopol.). Wyróżnienia – Maria Gleń (Krasnystaw, woj. 
lubel.), Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. 
lubel.).

„TL” 2003, nr 3, s. 3. 

Tomik poetycki Franciszki Ogonowskiej  
Lublin, 2003

2004 (XXXIII edycja) 
Rozstrzygnięcie: 19 października 2004 roku w Lublinie
Uczestnicy: 42 pisarzy (39 zestawów poetyckich, 16 pro-

zatorskich)
Jury: prof. dr hab. Jan Adamowski (przew.), mgr Halina 

Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Sabina Szymbor (Lublin); II – Wanda 

Łomnicka -Dulak (Piwniczna, pow. nowosąd., woj. małopol.); 
III – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), 
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Jan Kowalski (Iława, woj. warm. -mazur.), Barbara Kryszczuk 
(Turkowice, pow. hrubieszowski, woj. lubel.), Zofia Roj-Mro-
zicka (Zakopane, pow. tatrz., woj. małopol.), Izabela Zająców-
na (Raba Wyżna, pow. nowot., woj. małopol.). 

Wyróżnienia – Krystyna Borkowska (Sosnowiec, woj. śl.), 
Hanna Florek (Wierciny, pow. nowodworski, woj. pom.), Wła-
dysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Mieczy-
sław Kościński (Krasne -Krzywe, pow. lubart., woj. lubel.), 
Zbigniew Kozak (Puławy, woj. lubel.), Zofia Kwiatosz (Czę-
stoborowice, pow. świdn., woj. lubel.), Alfreda Magdziak (Za-
mość, woj. lubel.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. włoszcz., 
woj. święt.).

Proza: III nagroda – Jadwiga Solińska (Wąsosz, pow. gra-
jewski, woj. podl.). Wyróżnienia – Franciszka Ogonowska 
(Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.), Waleria Prochownik 
(Żywiec, woj. śl.), Zdzisław Purchała (jw.), Leon Szabluk 
(Malowa Góra, pow. bialski, woj. lubel.).

„TL” 2004, nr 3, s. 6. 

Tomik poetycki Florianny Kiszczak  
Lublin, 2003

2005 (XXXIV edycja)
Rozstrzygnięcie: 13 grudnia 2005 roku w Lublinie
Uczestnicy: 28 pisarzy (25 zestawów poetyckich, 4 proza-

torskie, 1 zestaw ze scenariuszem widowiska obrzędowego)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski 

(przew.), mgr Katarzyna Smyk -Płoska
Poezja i proza łącznie: I nagroda – Barbara Kryszczuk 

(Turkowice, pow. hrubieszowski, woj. lubel.); II – Zdzisław 
Purchała (Kossów, pow. włoszcz., woj. święt.), Zofia Roj-
-Mrozicka (Zakopane, pow. tatrz., woj. małopol.); III – Jan 
Kowalski (Iława, woj. warm. -mazur.), Zbigniew Kozak (Pu-
ławy, woj. lubel.), Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, pow. 
zam., woj. lubel.), Leon Szabluk (Malowa Góra, pow. bialski, 
woj. lubel.) – proza. 

Wyróżnienia – Anna Bogucka (Zakopane, pow. tatrz., woj. 
małopol.), Krystyna Borkowska (Sosnowiec, woj. śl.), Flo-
rianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Włady-
sław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Bogusława 
Lankamer (Kolonia Łaszczów, pow. tomasz., woj. lubel.), Al-

freda Magdziak (Zamość, woj. lubel.), Franciszka Ogonowska 
(Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.) – proza, Janina Radom-
ska (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.) – proza, Teresa Teter 
(Snopków, pow. i woj. lubel.).

„TL” 2005, nr 1–4, s. 25. 

Skróty województw (1991–1997): biał. = białostockie, 
biel. = bielskie, bydg. = bydgoskie, chełm. = chełmskie, częst. 
= częstochowskie, elbl. = elbląskie, gdań. = gdańskie, gorzow. 
= gorzowskie, jel. = jeleniogórskie, katow. = katowickie, kiel. 
= kieleckie, krak. = krakowskie, legn. = legnickie, leszcz. = 
leszczyńskie, lubel. = lubelskie, łomż. = łomżyńskie, nowo-
sąd. = nowosądeckie, olszt. = olsztyńskie, opol. = opolskie, 
ostroł. = ostrołęckie, pil. = pilskie, piotrk. = piotrkowskie, pł. 
= płockie, pozn. = poznańskie, przem. = przemyskie, rzesz. = 
rzeszowskie, siedl. = siedleckie, sier. = sieradzkie, tarnobrz. 
= tarnobrzeskie, tarnow. = tarnowskie, wałbrz. = wałbrzyskie, 
zam. = zamojskie.

Skróty województw (1998–2005): dolnośl. = dolnośląskie, 
kuj. -pom. = kujawsko -pomorskie, lubel. = lubelskie, lubus. = 
lubuskie, łódz. = łódzkie, małopol. = małopolskie, maz. = ma-
zowieckie, opol. = opolskie, podkarp. = podkarpackie, podl. 
= podlaskie, pom. = pomorskie, śl. = śląskie, święt. = święto-
krzyskie, warm. -mazur. = warmińsko -mazurskie, wielkopol. = 
wielkopolskie, zachodniopom. = zachodniopomorskie

Skróty wybranych powiatów (od 1998): biłg. = biłgoraj-
ski, kiel. = kielecki, lubart. = lubartowski, lubel. = lubelski, 
nidz. = nidzicki, nowosąd. = nowosądecki, nowotar. = nowo-
tarski, pozn. = poznański, świdn. = świdnicki, tatrz. = tatrzań-
ski, tomasz. = tomaszowski, włoszcz. = włoszczowski, zam. = 
zamojski, złot. = złotowski.

KATARZYNA WIKTORIA POLAK
Za murem chmur

Zaparzała i piła piołun, napar
jest gorzki aż strach – wzdychała.

Poza tym nie skarżyła się: nie mogła
mieć żadnych trosk ani smutków,
ból nie mógł jej boleć – nie miała dla niego czasu,
gdyż zajmowała się nami, warzywnikiem i domem.

Tamtego dnia padał śnieg – pierwszy owej zimy.
Wąskie, czarne ulice ozdobiły się w biel,
a ona ubrała się w kwiecistą suknię i kamizelkę
ze złotymi nitkami.

Wystrojona odświętnie, z łagodnym uśmiechem
pobiegła niespodziewanie 
do dziadka,
który za murem chmur
tak dawno już na nią czekał... 
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45. doroczna edycja Nagrody im. Oskara Kolberga 

Za zasługi dla kultury ludowej

Nagroda ustanowiona w 1974 roku w dorocznych edycjach 
honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki 
plastycznej i rękodzieła, literatury ludowej, śpiewu, muzyki 
instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tra-
dycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organi-
zatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folk-
lor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów 
kultury tradycyjnej, 
którzy wzorem Oskara 
Kolberga, gromadzą 
i przekazują wiedzę 
o kulturze ludowej, 
dokumentują, opraco-
wują naukowo, chro-
nią i zachowują dla 
przyszłych pokoleń.

Organizatorem na-
grody jest Minister 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który 
powierzył realizację 
konkursu Instytutowi 
Muzyki i Tańca we 
współpracy z Muze-
um Wsi Radomskiej 
w Radomiu i Muzeum 
im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. Funda-
torami nagród finan-
sowych są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Laureaci otrzymają 
Medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz 
oraz dyplom. Partnerami wydarzenia są Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 
Patronat medialny objęli: Polskie Radio SA, TVP Kultura, 
„Gość Niedzielny” oraz portale KulturaLudowa.pl i Muzyka-
Tradycyjna.pl.

18 września 2020 roku w Zamku Królewskim w Warszawie 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliń-
ski wręczył wyróżnienia wybitnym przedstawicielom środo-
wiska kultury tradycyjnej.

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody (w kategoriach: 
1. plastyki, muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów; 2. lite-
ratury ludowej; 3. kapel; 4. zespołów folklorystycznych; 5. ba-
daczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów oraz 6. na-
grody honorowej dla instytucji i osób działających na rzecz 
kultury ludowej) zostali:

Antoni Gluza
muzyk i budowniczy instrumentów, znawca tradycyjnych pieś-
ni i obrzędów, wychowawca młodych muzyków, popularyzator 
folkloru; Szczyrk, Żywiecczyzna, woj. śląskie

Urodził się w 1951 roku w Szczyrku, położonym w Be-
skidzie Śląskim, ale historycznie i kulturowo należącym do 

Żywiecczyzny. Jako 
chłopiec, samouk, grał 
na heligonce. Mając 
25 lat, rozpoczął na-
ukę gry na dudach – 
bo jego zdaniem do 
dud należy dorosnąć. 

Gromadzi archaicz-
ny repertuar. Wyko-
nuje muzykę i pieśni 
pasterskie, miłosne, 
zbójnickie, kolędni-
cze, weselne. Kulty-
wując dawną stylisty-
kę gry i gwarę, zdo-
bywa najwyższe kon-
kursowe laury. Wy-
stępuje indywidualnie 
i z założoną w 1979 
roku własną Kapelą 
Góralską. Buduje in-
strumenty – piszczały, 

okaryny, sówki i bulkoty. Wykształcił kilkudziesięciu uczniów. 
Umiejętność gry przekazał też córce i synowi. Antoni Gluza 
to utalentowany multiinstrumentalista, oryginalny interpreta-
tor muzyki ludowej ze Szczyrku i okolic oraz popularyzator 
rodzimego folkloru.

Czesława Lewandowska
koronczarka z Kurpiów; Ostrołęka, woj. mazowieckie

Mieszka w Ostrołęce. Mistrzyni koronki szydełkowej, wy-
konuje także kwiaty z bibuły, palmy, pająki (kierce) i ozdoby 
choinkowe. Matka Władysława i babcia Aleksandra Kraw-
czyk przekazały jej umiejętności, wzory i zasady kompozycji 
zgodne z tradycją regionu. Wykonała kilka tysięcy koronek do 
kurpiowskich strojów z Puszczy Zielonej i Białej. Jej prace 
wyróżniają motywy: pajączki, lilie, róże, kogutki. Wzorów dla 
bibułkowych kwiatów poszukuje w naturze. Współpracowała 
ze Spółdzielnią „Kurpianka”; Przewodniczy Grupie „Radosna 
Twórczość” w Stowarzyszeniu „Unikat -przyjazna gmina”. Na-

Laureaci 45.edycji Nagrody im. Oskara Kolberga  
z Ministrem Kultury profesorem Piotrem Glińskim, 

fot. H. Dumin
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leży do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Otrzymała Na-
grodę Marszałka Województwa Mazowieckiego i Medal Pro 
Masovia oraz Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Czesława Lewandowska, fot. P. Onochin

Helena Miazek
wycinankarka, popularyzatorka łowickiego folkloru; Chąśno, 
Łowickie, woj. łódzkie

Wycinanki wykonywała już jako czternastolatka. Razem 
z matką zajmowała się rękodziełem zarobkowo: dziergała 
serwetki i swetry, ozdabiała wycinankami pocztówki i jaj-
ka wielkanocne. Od 1961 roku współpracowała z cepeliow-
ską Spółdzielnią „Sztuka Łowicka”. Uczestniczyła w targach 
i kiermaszach sztuki ludowej w Polsce i zagranicą. Odwiedziła 
Włochy, Francję, Belgię, Holandię, USA i wszędzie pozosta-
wiła swoje wycinanki. Znakomicie interpretuje dawne wzory 
a jednocześnie wprowadza wiele własnych form (np. ażurowe 
serce z parą Łowiczan w strojach ludowych). Jej wycinanki 
wyróżnia precyzyjne cięcie i kontrastowe barwy. W 2014 roku 
została uhonorowana Gwiozdą w Alei Gwiazd na łowickim 
Starym Rynku. Helena Miazek posiada też umiejętności hafto-
wania, szyje stroje regionalne dla lalek. Współpracuje z muze-
ami, ośrodkami kultury, prowadzi kursy dla młodzieży.

Dionizy Purta
rzeźbiarz ludowy; Białystok, Podlasie, woj. podlaskie

Rzeźbiarz o wiejskim rodowodzie, obdarzony bogatą wyob-
raźnią plastyczną. Początkowo tworzył rzeźby figuralne, pod-
świadomie inspirowane stylem baroku. Uznanie miłośników 
sztuki zdobył pracami z różnych elementów – gałęzi, desek, 
struganych detali o niepowtarzalnej formie i wielobarwnej 
polichromii, która je scala i wzmacnia ekspresję. Wykonuje 
cykle rzeźb m.in. fantastyczne ptaki, zwierzęta, anioły, Ma-

donny, kapliczki. Artysta przejawia dużą aktywność twórczą, 
zaskakuje nowymi tematami i oryginalnością rozwiązań for-
malnych. Rzeźby prezentował na wystawach indywidualnych 
w Polsce i we Francji (w kręgu art brut). Jego prace trafiły 
do kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej (Leszka Macaka 
w Krakowie, Elżbiety Dzikowskiej w Warszawie) oraz do et-
nograficznych zbiorów muzealnych. Należy do Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych.

Zofia Tarasiewicz
śpiewaczka, popularyzatorka dziedzictwa górali czadeckich, 
obrzędowości, plastyki, tradycji kulinarnych; Bolesławiec, 
woj. dolnośląskie

Śpiewaczka jest córką polskich reemigrantów z Bukowi-
ny, którzy w 1946 roku osiedlili się na Dolnym Śląsku. Uro-
dziła się w 1951 roku w Zbylutowie. Śpiewała z dziadkiem, 
z rodzicami, brała udział w widowiskach obrzędowych, któ-
re organizował zespół Dunawiec, skupiający przesiedleńców 
z Bukowiny chroniących dziedzictwo grupy. Ma w repertua-
rze pieśni sieroce, zalotne, ballady przechowywane w pamię-
ci potomków górali czadeckich z pogranicza polsko -czesko-
-słowackiego, stanowiące kontynuację tradycji przemieszczo-
nej poprzez Bukowinę na Dolny Śląsk. W nagraniach Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Karkonoskiego i w 
serii Muzyka Źródeł utrwalono jej oryginalny styl wykonaw-
czy, wysoki poziom wokalny i bogaty zasób repertuarowy. 
Zofia Tarasiewicz jest laureatką Baszt Festiwalu w Kazimierzu 
w 1996 i 2001 roku.

Józef Tomczyk 
skrzypek z Mroczek Małych; Pogranicze Sieradzko-Wielkopol-
skie, powiat sieradzki, województwo łódzkie

Utalentowany muzyk -samouk, skrzypek i akordeonista. Gdy 
miał 10 lat już grywał na wiejskich potańcówkach, potem na 
weselach i uroczystościach lokalnych. Od 1993 roku występo-
wał sam, z kapelą i zespołem śpiewaczym na festiwalach folk-
lorystycznych, zdobywając pierwsze nagrody. Ma ogromne 
zasługi w tradycyjnej edukacji muzycznej młodego pokolenia. 
Patronował kapeli dziewczęcej z Sieradza, która w Kazimierzu 
zdobyła nagrodę w konkursie „Duży -Mały”. W swoim domu 
organizował warsztaty, szkolił entuzjastów muzyki tradycyjnej 
z „Domów Tańca”. Uczestniczył w programie edukacyjnym 
„Krzesiwo”. Współpracuje z fundacjami: „Dorzecze Prosny” 
w Kaliszu i „Wszystkie Mazurki Świata”. W ramach programu 
„Mistrz Tradycji” uczy gry na skrzypcach prawnuczkę – Julię 
Grzelaczyk.

Helena Kołodziej
pisarka ludowa, wykonawczyni plastyki, animatorka kultury; 
Wielkolas, gm. Abramów, pow. lubartowski, woj. lubelskie

Urodziła się w rodzinie chłopskiej. Ukończyła Uniwersy-
tet Ludowy w Gardzienicach. Całe życie pracowała na roli. 
Zorganizowała zespół śpiewaczo -teatralny „Wielkolasian-
ka”, przewodniczyła Kołu Gospodyń Wiejskich. Debiutowa-
ła w 1974 roku. Publikowała w pismach „Chłopska Droga”, 
„Gospodyni”, „Gromada”, „Kurier Lubelski”, „Twórczość Lu-
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dowa” oraz w antologiach pisarzy ludowych. Ogłosiła tomiki 
Kwiaty, motyle i świerszcze i Z pieśnią podniebną... W poe-
zji wyraża kult ojczyzny, płodnej ziemi -żywicielki, przyrody; 
miłość macierzyńską; w lirykach maryjnych i poświęconych 
Janowi Pawłowi II pobożność i modlitewne zawierzenie. Jest 
laureatką konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go im. Jana Pocka, Poezji Religijnej oraz przeglądu „Arty-
styczna Twórczość Wsi”. Członkini Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych i Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Wy-
konuje plastykę obrzędową i zdobniczą ze słomy. Na uznanie 
zasługuje jej pasja etnograficzna – notuje ludowe wierzenia, 
zwyczaje, pieśni i przyśpiewki, a także opracowuje scenariu-
sze widowisk.

Helena Kołodziej, fot. P. Onochin

Kapela Ludowa „Mogilanie”
Mogilany, Krakowiacy Zachodni, woj. małopolskie

Kapela powstała w 1984 roku przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Mogilanach. Wyróżnia ją tradycyjne instrumentarium: 
heligonka, skrzypce, klarnet, trąbka, basy trzystrunowe. Jej 
skład tworzą: Edward Cholewa, Antoni Gastoł, Jacek Kotarba, 
Adam Królik, Kazimierz Królik, Andrzej Słowik, Marian Wie-
czorek. Repertuar kapeli prezentowany jest podczas jej samo-
dzielnych występów i w programach koncertowych Zespołu 
„Mogilanie”, ukazujących podkrakowskie obrzędy i zwyczaje, 
np.: Wesele, Comber Babski, Swaty, Rekruty. Kapela jest zacną 
i piękną wizytówką gminy i regionu Krakowiaków Zachod-
nich. Członkowie kapeli przekazują tradycje muzyczne mło-
dym, uczą dzieci i młodzież gry na ludowych instrumentach. 
W 2015 roku powstała Młodzieżowa Kapela Ludowa. Kapela 
„Mogilanie” to grupa osób zaangażowanych w działania spo-
łeczne lokalnego środowiska, często uczestniczy w koncertach 
na rzecz osób potrzebujących oraz w wydarzeniach organizo-
wanych przez GOK w Mogilanach.

Zespół Śpiewaczy z Mroczek Małych
Pogranicze Sieradzko -Wielkopolskie, powiat sieradzki, woje-
wództwo łódzkie 

Zespół powstał w 1993 roku. Tworzą go cztery kobiety: Ja-
dwiga Tomczyk, Maria Szafirowicz, Janina Lipińska i Zofia 
Michałowicz. Wszystkie wychowane w tradycyjnej wsi i zna-
jące stare pieśni – weselne, pogrzebowe, maryjne, miłosne, re-
kruckie, obyczajowe. Posługują się gwarą, mają mocne, niskie 
głosy. Na uroczystościach lokalnych śpiewają z kapelą, którą 
tworzą mężowie śpiewaczek. Zespół jest wielokrotnym laure-
atem Festiwalu w Kazimierzu. Każdego roku w maju, kobiety 
wraz z prawnuczkami, podtrzymują tradycje śpiewania przy 
kapliczce. Muzykę pradziadków szczególnie upodobała sobie 
Julia Grzelaczyk. Od ubiegłego roku śpiewa wspólnie z kobie-
tami, biorąc też udział w występach.

Zespół Śpiewaczy z Mroczek Małych, fot. K. Butryn

Zespół Góralski „Zornica” z Zakopanego
Zakopane, Podhale, woj. małopolskie

Zespół i wchodząca w jego skład „Młodzieżowa Muzy-
ka Góralska” działają od 1988 roku w Tatrzańskim Centrum 
Kultury i Sportu „Jutrzenka”. Jego misją jest przekaz tradycji 
podhalańskiej kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, nauka 
śpiewu i tańca, gry na instrumentach i wspólnego muzykowa-
nia. „Zornica” zawsze angażowała wybitnych mistrzów: Jana 
Fudalę, Elżbietę Porębską -Mędoń, Władysława Trebunię-
-Tutkę, Szymona Bafię, Krzysztofa Trebunię -Tutkę. Zespół 
i kapela zdobywały nagrody w najważniejszych konkursach: 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Festi-
walu Ziem Górskich w Zakopanem, w Góralskim Karnawale 
w Bukowinie Tatrzańskiej, Festiwalu Zespołów Tanecznych 
Dzieci i Młodzieży w Gorzowie i Europejskim Przeglądzie 
Twórczości Dziecięcej w Karlinie. 

Antoni Malczak
regionalista, działacz kultury, organizator i animator instytucji 
i projektów, autor programu ochrony dziedzictwa kulturowego 
i promocji kultury regionalnej; Nowy Sącz, woj. małopolskie

40 lat kierował Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, 
które konsekwentnie rozwijał organizacyjnie, lokalowo, me-
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rytorycznie, osiągając poziom instytucji wzorcowej. Stworzył 
modelowy system ochrony i promocji kultury regionalnej. 
Rozwijał kadrę folklorystów i etnografów, programy badaw-
czo-dokumentacyjne folkloru i sztuki ludowej. Zgromadził 
bogatą dokumentację: 900 godzin nagrań dźwiękowych, 2400 
filmów, 6000 zdjęć, która służy dzisiaj jako źródło w eduka-
cji i podstawa repertuarowa dla ruchu regionalnego. Inicjował 
programy edukacyjne: szkółki ludowego muzykowania, Stu-
dium i Ogólnopolskie Seminaria Folklorystyczne. W latach 
1998–2018 skorzystało z nich ponad 26 000 osób. Był pomy-
słodawcą i realizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Świę-
to Dzieci Gór”, przeglądów: „Pastuszkowe Kolędowanie”, 
„Druzbacka”, „Pogórzańskie Gody”, „Krakowski Wianek”, ar-
tystycznego i kulinarnego dorobku Kół Gospodyń Wiejskich; 
od 2015 roku Kongresu Kultury Regionów – poświęconego 
ochronie niematerialnego dziedzictwa. Został nagrodzony Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2008 roku i Zło-
tym Krzyżem Zasługi w 2013 roku.

Lech Śliwonik 
teatrolog, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, prezes 
Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej; Warszawa

Badacz i znawca teatru amatorskiego. Inicjator, koordynator 
i dokumentalista Sejmików Teatrów Wiejskich. W działalności 
organizacyjnej i naukowej wspiera wartości teatru ludowego 
w społecznościach lokalnych we wszystkich regionach Pol-
ski. Ruchowi teatralno -obrzędowemu nadał rangę narodową, 
w postaci dorocznego ogólnopolskiego Sejmiku Teatru Wsi 
Polskiej w Tarnogrodzie, poprzedzanego przeglądami rejono-
wymi. Jest inicjatorem Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI 
w Teatrze Polskim w Warszawie. Dokumentuje sejmiki oraz 
redaguje publikacje oddające wagę teatru wiejskiego, np.: Te-
atr z własnego życia, pamięci, emocji, Wczoraj i dzisiaj teatru 
ludowego, Teatr ocalany, Skarby zanikającego piękna – konty-
nuacja, By źródło wciąż biło. Lech Śliwonik został odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

NAGRODY HONOROWE

„Pismo Folkowe”
Lublin

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone nurtowi folko-
wemu. Wydawane od 1996 roku przez Akademickie Centrum 
Kultury Chatka Żaka i Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Fol-
kowego. Opisuje przejawy kultury tradycyjnej kontynuowanej 
i rekonstruowanej oraz muzyki folkowej z całym kontekstem 
kulturowym. Przez 24 lata działalności stało się platformą wy-
miany wiedzy i doświadczeń z zakresu etnomuzykologii, kul-
turoznawstwa i antropologii kultury. „Pismo Folkowe” skupia 
animatorów ruchu folkowego i naukowców. Współpracuje ze 
środowiskami kultury tradycyjnej i jej nowych przejawów, np. 
ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Polskim Semina-
rium Etnomuzykologicznym czy Radiowym Centrum Kultury 
Ludowej. Redakcja podejmuje liczne inicjatywy, m.in. konfe-

rencje naukowe w czasie festiwalu „Mikołajki Folkowe” czy 
serię wydawniczą „EtnoBiblioteka”.

Zespół Pieśni i Tańca „Polonia” z Chicago
ambasador polskiej kultury w USA

Zespół założyła Cecylia Rożnowska i jej córka, Anna Kry-
sińska w 1985 roku. W Polsce Pani Cecylia była choreografką 
Zespołu „Warmia” w Olsztynie. Po wyjeździe zorganizowała 
zespół taneczny dla chicagowskiej Polonii. Pod patronatem 
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko -Katolickiego w parafii św. 
Jacka rozpoczęto próby i zajęcia dla tancerzy i muzyków. Ze-
spół zaistniał na kulturalnej mapie Polonii. Obecnie składa się 
z kilku grup wiekowych: Polonia, Młoda Polonia, Mała Po-
lonia i grupa dziecięca Krasnoludki. Anna Krysińska jest dy-
rektorem, jej córka Jacklyn Krysiński przejęła po babci rolę 
choreografa, kierownikiem muzycznym jest Mieczysław Dziś. 
W ciągu 35 lat „Polonia” uczestniczyła w 30 międzynarodo-
wych festiwalach folklorystycznych na wszystkich kontynen-
tach. Występowała podczas Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych w Rzeszowie i Polonijnego Festiwalu 
Dziecięcych Zespołów w Iwoniczu. W „Polonii” działały set-
ki tancerzy i muzyków, dla których Zespół stał się domem 
i ośrodkiem krzewienia polskich tradycji. 

Więcej informacji o nagrodzie (o jej patronie, misji, histo-
rii, organizatorach, towarzyszących wydarzeniach) oraz prze-
de wszystkim o jej laureatach z lat 1974–2020 znajduje się na 
stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl. Strona o charak-
terze bazy danych zawiera materiały biograficzne sukcesyw-
nie aktualizowane i uzupełniane o fotografie, filmy, nagrania 
dźwiękowe przedstawiające laureatów, ich prace i osiągnięcia 
oraz relację z ostatniej gali.

Antoni Gluza, fot. P. Onochin

Opracowała: Katarzyna Markiewicz
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Zbigniew Wolanin 

IV Konkurs Współczesnej Karpackiej  

Rzeźby Ludowej w Kamieniu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku -Białej zorganizowało 
w 2020 roku IV Konkurs Współczesnej Karpackiej Rzeźby 
Ludowej w Kamieniu. Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z COVID -19, imprezę udało się przeprowadzić, choć działania 
konkursowe realizowane były z pewnym opóźnieniem w sto-
sunku do planu. Partnerami zaangażowanymi w projekt były: 
Muzeum Miejskie w Żywcu, Stowarzyszenie Twórców Ludo-
wych w Lublinie i Stowarzyszenie Magurycz z Nowicy.

IV konkurs rzeźby karpackiej jest kontynuacją przedsię-
wzięcia artystycznego rozpoczętego w 2002 roku. Powodzenie 
zorganizowanego wówczas I konkursu znalazło odzwiercied-
lenie w sugestii ze strony jury, aby konkurs, jako cenna ini-
cjatywa z punktu widzenia ochrony karpackiego dziedzictwa 
kulturowego, stał się imprezą cykliczną. 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, posiadające najbo-
gatszą w Polsce kolekcję rzeźby ludowej Karpat, świadome 
unikalnego charakteru tego wydarzenia, postanowiło w kolej-
nych latach kontynuować przeglądy rzeźby w kamieniu.

Począwszy od drugiej edycji konkursu w 2008 roku, do or-
ganizacji włączył się Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku 
Białej, a od trzeciej edycji w 2014, w charakterze partnerów 
m.in. Muzeum Miejskie w Żywcu i Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych w Lublinie. Ułatwiło to wszelkie prace organiza-
cyjne, a także podniosło rangę wydarzenia. W konkursie za-
częli brać udział także rzeźbiarze ludowi ze Słowacji, z Orawy, 
szczycącej się pięknymi tradycjami ludowego kamieniarstwa 
w Białym Potoku.

Do IV konkursu zostali imiennie zaproszeni wszyscy żyjący 
uczestnicy trzech poprzednich przeglądów rzeźby karpackiej 
(z 2002, 2008 i 2014 roku) oraz inni rzeźbiarze, wskazani or-
ganizatorom przez regionalne muzea i ośrodki kultury. Osta-
tecznie w konkursie wzięło udział 40 rzeźbiarzy, w tym 37 
z Polski i 3 ze Słowacji, którzy przedstawili ogółem 92 prace. 
Wśród uczestników znalazły się też dwie panie, obie z regionu 
żywieckiego. Czterech spośród uczestników konkursu należy 
do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, są to: Roman Biel-
ski z Nowego Sącza, Józef Gaweł z Libiąża, Kazimierz Idzi 
z Chorągwicy k. Wieliczki oraz Jerzy Soremski z Jastrzębia-
-Zdroju.

W zgromadzonym materiale konkursowym dominuje zde-
cydowanie tradycyjna tematyka religijna, z najczęstszym wy-
obrażeniem Chrystusa Frasobliwego. Drugim najbardziej po-
pularnym tematem jest postać Matki Boskiej, która przedsta-
wiana jest zazwyczaj jako Pieta lub Madonna z Dzieciątkiem. 
Twórcy z całych Karpat chętnie rzeźbią różnych świętych pa-
tronów. Coraz częściej w materiale konkursowym pojawiają 
się też tematy świeckie.

28 sierpnia 2020 roku w skansenie w Nowym Sączu odbyło 
się posiedzenie jury konkursu, które obradowało pod przewod-
nictwem znanego etnografa Antoniego Kroha, przy udziale tak 
znakomitych znawców, jak m.in. Franciszek Palka – artysta 
plastyk, który miał duży udział w powstaniu zjawiska „fe-
nomenu paszyńskiego” w sztuce ludowej oraz Szymon Mo-
drzejewski – założyciel i organizator pracy grupy kamieniarzy 
„Magurycz” z Nowicy w Beskidzie Niskim od wielu lat ratu-
jących kamienne nagrobki na łemkowskich, polskich i ukraiń-
skich cmentarzach w Karpatach.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt przyznania 
Głównej Nagrody Leszkowi Cieślikowi z Żywca, który w ten 
sposób stał się laureatem pierwszych nagród na wszystkich 
dotychczasowych czterech konkursach. Dwie równorzędne 
pierwsze nagrody zdobyli: równie zasłużony rzeźbiarz Ka-
zimierz Idzi z Chorągwicy k. Wieliczki oraz Józef Kubica 
z Żywca, który w ostatnich latach czyni duże postępy arty-
styczne. Nagrody drugie otrzymali: Aleksander Basiura z By-
strej Podhalańskiej, Marian Pajor z Łososiny Dolnej, Augu-
styn Pogwizd z Paszyna i Bartosz Zachwieja z Rabki -Zdroju. 
Ponadto, mając na uwadze wysoki ogólny poziom artystyczny 
zaprezentowanych prac, jury przyznało osiem nagród trzecich, 
pięć nagród czwartych i szereg wyróżnień.

Św. Jan Nepomucen wykonany przez  
Kazimierza Idziego, fot. P. Droździk

Jury wskazało, iż konkurs jest imprezą o dużym kulturo-
twórczym znaczeniu w regionie, równocześnie wysoko oce-
niło ogólny poziom artystyczny zaprezentowanych prac. Za 
bardzo wartościowe działanie uznano, iż w kolejnych edycjach 
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projekt rozwija się jako impreza trans graniczna, z udziałem 
coraz bardziej licznej grupy twórców ze Słowacji. 

Matka Boska Ludźmierska autorstwa  
Bartosza Zachwiei, fot. Piotr Droździk

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie na-
gród laureatom miało miejsce, z uwagi na sytuację związaną 
z epidemią, dopiero 26 września, zgodnie z tradycją w Mia-
steczku Galicyjskim i na terenie skansenu w Nowym Sączu. 
I choć zaproszenia na uroczystość ograniczono tylko do twór-
ców i ich najbliższych, na spotkanie przybyli z odległych nie-
raz miejscowości prawie wszyscy uczestnicy konkursu, często 
w towarzystwie rodzin. To wskazuje, jak ważnym i wyjątko-
wym wydarzeniem w środowisku twórców ludowych jest kon-
kurs rzeźby karpackiej w kamieniu organizowany w Nowym 
Sączu.

Wydarzenie jest nie tylko okazją do konfrontacji artystycz-
nej, ale i do osobistego poznania się i wymiany doświadczeń 
pomiędzy ludźmi uprawiającymi tę tyleż trudną, co szlachetną 
dziedzinę sztuki ludowej, która w ostatnich latach niestety na 
terenie Karpat zanika.

Nagrody wręczali m.in. Starosta Nowosądecki Marek 
Kwiatkowski – sprawujący patronat honorowy nad konkur-
sem, wybitny etnograf Antoni Kroh – przewodniczący jury 
konkursu oraz wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu – Sławomir Czop. Muzyczny akcent uroczystości za-
pewniła rodzinna kapela góralska państwa Boguckich z Łącka. 

Kurator konkursu, etnograf Zbigniew Wolanin, szczegól-
nie podziękował pięciu rzeźbiarzom, którzy wzięli udział we 
wszystkich czterech dotychczasowych konkursach; Władysła-
wowi Ciesielce – nestorowi twórców ludowych ze Szczawni-
cy, Leszkowi Cieślikowi z Żywca, Jerzemu Brodzie z Gródka 
k. Grybowa, Zenonowi Miczołkowi z Paszyna i Bronisławowi 
Mieszczakowi z Żywca. 

Biorąc pod uwagę uczestnictwo regionalne, podobnie jak 
i w poprzednim konkursie, z jak najlepszej strony zaprezento-
wali się twórcy z grupy bielsko -żywieckiej, i to zarówno jeśli 
chodzi o liczbę uczestników, jak i wysoki poziom artystyczny 
prezentowanej twórczości. Zdobyli oni też większość czoło-
wych nagród. Bardzo dobrze pod tym względem zaprezento-
wali się również twórcy ludowi z Sądecczyzny. Zauważyć też 
należy dość liczny udział twórców młodych oraz takich, którzy 

w konkursie wzięli udział po raz pierwszy, chociaż niektórzy 
z nich od dawna uprawiali z dobrym skutkiem rzeźbę w drew-
nie, jak np. Stanisław Apriasz z Grybowa czy Antoni Bolek 
z Osieka k. Jasła.

Podczas uroczystości wspomniano także twórców, uczest-
ników poprzednich konkursów, którzy w ostatnich latach 
odeszli: Tadeusza Śnieżka z Jasienicy Rosielnej (1938–2017) 
i Bogusława Kędzierskiego z Dynowa (1949–2019). Starosta 
Nowosądecki Marek Kwiatkowski zasugerował, aby rozważyć 
organizację konkursu w przyszłości w cyklu trzyletnim, po-
dobna sugestia wyszła także ze środowiska samych twórców. 
Taka ewentualność i potrzeba organizowania podobnych wy-
darzeń częściej niż raz na 6 lat jest dobrze rozumiana przez 
Muzeum, jednak konkurs jest niełatwym zadaniem, także 
w zakresie zabezpieczenia finansowania, wymaga dobrego 
przygotowania organizacyjnego i współpracy kilku instytucji, 
więc ewentualna decyzja o częstszej organizacji musi być do-
brze przemyślana. 

Wystawa pokonkursowa zaprezentowana została w skanse-
nie w Nowym Sączu, w sektorze dworskim, w przystosowanej 
dla celów ekspozycyjnych szopie kieratowej oraz w Miastecz-
ku Galicyjskim w Galerii Karpackiej. W dalszej kolejności, 
gdy tylko obostrzenia sanitarne związane z epidemią złagod-
nieją i otwarte zostaną muzea galerie, wystawa zostanie po-
kazana w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-
-Białej a następnie w Muzeum Miejskim w Żywcu. W efekcie 
konkursu, kilkanaście rzeźb kamiennych wzbogaciło kolekcję 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

Prace Stanisława Apriasza, fot. P. Droździk

W podsumowaniu pracy jury, jego Przewodniczący, etno-
graf Antoni Kroh powiedział: „Jury stwierdza wzorową or-
ganizację i bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu. 
Składamy wyrazy uznania Organizatorom. Uważamy konty-
nuowanie konkursu za konieczne, jako gwarancję przetrwania 
tej dziedziny kultury”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek 
Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki i on także ufundował 
Nagrodę Główną.
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Marcelina Kozubal

Kulturotwórcza rola Koła Gospodyń Wiejskich 

z Łubna Szlacheckiego i Łubna Opacego – 

charakterystyka działalności

Niniejszy tekst został napisany na podstawie badań tereno-
wych przeprowadzonych w okresie od lipca 2019 do czerwca 
2020 roku w miejscowościach Łubno Szlacheckie i Łubno Opa-
ce, położonych w województwie podkarpackim, w powiecie 
jasielskim, w gminie Tarnowiec. Niegdyś miejscowości te sta-
nowiły jedną wieś pod nazwą Łubno. Celem badań było omó-
wienie dawnej i obecnej sytuacji kulturowej tych miejscowości 
oraz próba odtworzenia 
i scharakteryzowania re-
pertuaru muzycznego, 
a także stylu wykonaw-
czego. Przyjęta perspek-
tywa badawcza, wyni-
kająca z zakresu pracy, 
koncentrowała się głów-
nie na relacjach miesz-
kańców. Jednym z ele-
mentów owych badań był 
aspekt Koła Gospodyń 
Wiejskich (KGW). Część 
ta opracowana została 
na podstawie informa-
cji zawartych w Kronice 
Koła Gospodyń Wiejskich 
Łubno Szlacheckie i Łub-
no Opace oraz wywia-
dów przeprowadzonych 
z członkiniami KGW.

Jak powszechnie wia-
domo, Koła Gospodyń 
Wiejskich stanowią naj-
popularniejszą formę sa-
moorganizacji kobiet na 
obszarach wiejskich. Są to organizacje o elastycznym profilu 
w wielu wymiarach, wykorzystujące sprawdzający się przez 
lata model wiejskiej organizacji kobiecej, poszerzając go 
o nowe treści. 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich wsi Łubno Szlacheckie 
i Łubno Opace sięga roku 1947, kiedy to pomysł założenia 
owej organizacji przedstawiły Felicja Sajdak i Józefa Sanocka. 
Swoimi zachętami oraz przedstawionym programem działań, 
doprowadziły do utworzenia się grupy 98 członkiń KGW. Tym 
samym Felicja Sajdak i Józefa Sanocka stały się pierwszymi 
przewodniczącymi stowarzyszenia kobiet z obszaru wsi Łub-
no Szlacheckie i Łubno Opace. Kolejno funkcje przewodni-

czących sprawowały: Józefa Kurzawa, Rozalia Mróz, Joanna 
Wilk. W 1988 roku przewodniczącą na terenie Łubna Szlache-
ckiego została Danuta Głowacka, natomiast Łubna Opacego – 
Stanisława Kobak.

Głównym celem powstania tej organizacji było wspiera-
nie procesu modernizacji gospodarstw domowych, gospo-
darstw rolnych oraz poprawa warunków życia mieszkańców 

wsi. Koło organizowało 
dzieciniec podczas nasi-
lonych prac polowych, 
który mieścił się w bu-
dynku szkolnym lub 
w budynku podworskim. 
Nie zabrakło również 
organizacji wycieczek, 
m.in. do Zgorzelca, Kra-
kowa, Lublina. Członki-
nie Koła uczestniczyły 
w dożynkach w Nowym 
Żmigrodzie, Potakówce 
i Dobrucowej. Od 1978 
roku panie z KGW przy-
gotowały wieńce dożyn-
kowe, tzw. brogi, a ich 
praca twórcza została 
doceniona podczas kra-
jowych dożynek na Jas-
nej Górze w 1997 i 2001 
roku, kiedy to zdobyły 
I miejsce w konkursie na 
wieniec dożynkowy.

Panie z KGW orga-
nizowały także zwykle 

Dzień Dziecka oraz zabawę choinkową, a także obchody 
Dnia Nauczyciela. Zajmowały się rozprowadzaniem piskląt 
czy gęsi. Pożytecznymi okazały się również wszelkiego ro-
dzaju kursy i szkolenia organizowane dla członkiń KGW, jak 
np. kurs szycia, haftu, czy gotowania. Członkinie KGW brały 
czynny udział we wszelakich pracach społecznych: przy bu-
dowie przystanków PKS, nowego budynku szkoły czy koś-
cioła parafialnego. Również Dom Ludowy wybudowany na 
terenie Łubna Szlacheckiego, na miejscu dawnej karczmy, 
jest efektem pracy rąk członkiń KGW. Prace te trwały sześć 
lat – od 1974 do 1980 roku, a nadzór nad budową prowadziła 
ówczesna przewodnicząca KGW – Józefa Sanocka. Obecnie 

Zespół śpiewaczy „Dworzanie” wraz z członkami kapeli 
„Tarnowcoki” na XI Festynie Regionalnym Sójka Mazowiecka, 

Cegłów 2017 (osoby stojące, od lewej: Stanisława Kobak, Teresa 
Wilk, Janina Antczak, Bogusław Wojtunik, Edyta Kozubal, Mariola 

Sanocka; osoby siedzące, od lewej: Witold Gierlicki, Gabriela Smyka, 
Marcelina Kozubal), fot. archiwum KGW
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przewodniczącymi Koła Gospodyń Wiejskich są Stanisława 
Kobak i Edyta Kozubal.

W świetle przeprowadzonych badań własnych autorki ni-
niejszego opracowania, Koło Gospodyń Wiejskich z jednej 
strony nawiązuje do tradycyjnych czynności, z drugiej zaś po-
dejmuje szereg nowych aktywności. Najbardziej widocznym 
jest jednak ukierunkowanie na zajęcia związane z kulinariami. 
Panie często biorą udział w konkursach kulinarnych, przygo-
towując zarówno potrawy tradycyjne dla tego regionu takie, 
jak np. stulok czy prozioki, ale także tworzą własne, unikatowe 
przepisy.

Tradycja stanowi dla członkiń Koła inspirację do prowa-
dzonej przez nie aktywności, ale też wartość, która determi-
nuje kierunki i sposoby ich działania. Często opisywaną przez 
członkinie czynnością było tworzenie wieńca dożynkowego. 
Prace nad wieńcem dożynkowym trwają zwykle wiele tygo-
dni. Rozpoczynają się od zbioru zbóż przed ich skoszeniem, 
następnie przygotowywana jest konstrukcja, podstawa wieńca 
dożynkowego i wspólne tworzenie brogu.

Członkinie KGW Łubno Szlacheckie/Opace podczas  
dożynek krajowych (od lewej: Stanisława Kobak, od 

prawej: Maria Gawron, Jolanta Czaja, Zofia Kubik) wraz 
z ks. Prałatem Tadeuszem Balawendrem (trzeci od lewej), 

Częstochowa 1979 rok, fot. archiwum KGW

Aktywność Koła ma znaczący wkład w społeczno-kultural-
ny krajobraz wsi. Członkinie KGW z biegiem lat coraz częściej 
angażują się w życie kulturowe nie tylko obu Łubien, ale i ca-
łej gminy, poprzez uświetnianie wszelkiego rodzaju wydarzeń 
i spotkań swoim śpiewem, a także grą aktorską, przygotowując 
inscenizacje związane z dawnym życiem na wsi, np. pieczenie 
chleba czy kiszenie kapusty. Przerodziło się to w powstanie, 
w 2014 roku zespołu śpiewaczego „Dworzanie”, działającego 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Ze-
spół często współpracuje z kapelą ludową „Tarnowcoki” oraz 
innymi muzykami i muzykantami działającymi na terenie gmi-
ny Tarnowiec i powiatu jasielskiego.

Repertuar zespołu jest różnorodny: od pieśni żartobliwych, 
okolicznościowych, popularnych piosenek, po pieśni religijne 
i kolędy. Ze względu na różnorodność nie tylko gatunkową, 
ale i proweniencji wykonywanych pieśni, repertuar zespołu 
nie może zostać uznać za lokalny, typowy dla badanego ob-

szaru. Obecnie najczęstszym źródłem poszukiwania nowego 
repertuaru są wszelkie środki masowego przekazu: radio, tele-
wizja, Internet, co za tym idzie następuje mieszanie się wielu 
stylów.

Warto wspomnieć również o twórczości własnej zespołu, 
a mianowicie o pisaniu własnych tekstów okolicznościowych 
do znanych melodii. Za przykład można podać niniejszy tekst 
napisany z okazji imienin księdza prałata Tadeusza Balawen-
dra do melodii pieśni maryjnej Zapada zmrok:

I. Zapada zmrok i świat rozkołysany,
jesteśmy tu życzenia złożyć Ci.
|: Żyj w zdrowiu nam przez długie, długie lata
Maryja niech podporą będzie Ci. :|

II. Wiesz dobrze nasz Prałacie ukochany,
że imię Twe nie zginie pośród nas,
|: więc prosim Ciebie, Ojcze ukochany,
Błogosław Mu przez długi, długi czas. :|

III. Choć u nas teraz trochę jest inaczej,
lecz Bóg ten sam, parafia nadal trwa.
|: Wierzymy mocno, nasz drogi Prałacie,
że Bóg Cię zawsze w swej opiece ma. :|

IV. Dokąd i sił, i zdrowia nam nie braknie,
przyjeżdżać będziem w następne lata też.
|: Dziękując Ci za Twoją ciężką pracę,
z Bogiem dla Boga, ale pośród nas. :|

Zespół czynnie współpracuje również z gminnymi poetka-
mi – Stanisławą Gierlasińską z Łubienka oraz Marią Tomasik 
z Sądkowej, które pomagają przy przygotowywaniu scenariu-
szy do wszelkiego rodzaju inscenizacji.

Strój żeńskiej części zespołu śpiewaczego „Dworzanie” 
składa się z białej, płóciennej koszuli o kroju przyramkowym, 
z szerokimi rękawami, marszczonymi przy łokciach, z zaokrą-
glonymi kołnierzykami, zdobionymi haftem. Kolejną częś-
cią stroju są szerokie, marszczone w talii, bordowe spódnice 
zakrywające kolana, zdobione u dołu tasiemkami, a do tego 
biała zapaska, również zdobiona haftem. Na koszulę zakłada 
się czarny, ręcznie wyszywany cekinami gorset, wiązany czer-
woną wstążką. Całość stroju dopełniają czarne lub czerwone 
skórzane trzewiki z cholewkami sięgającymi ponad połowę 
łydki, a także długie, czerwone korale.

Strój męski natomiast składa się z białej płóciennej koszu-
li i portek zrobionych z sukna w kolorze niebieskim, do tego 
szeroki, skórzany pas w kolorze czarnym lub brązowym i buty 
z wysokimi cholewkami. Na koszulę zakłada się kamizelkę, 
która, podobnie jak spodnie, wykonana jest z tego samego nie-
bieskiego sukna. Dodatkowo przy kołnierzu koszuli wiąże się 
czerwoną wstążkę, a na głowach nosi czarne kapelusze.

Obecny skład zespołu to dziewięć osób śpiewających – Sta-
nisława Kobak (kierownik zespołu), Teresa Wilk, Janina Ant-
czak, Edyta Kozubal, Mariola Sanocka, Zofia Kubik, Grażyna 
Kozubal, Jolanta Czaja oraz Krzysztof Czaja; instrumentaliści: 
Marcelina Kozubal – larnet w stroju B, Roman Stygar – akor-
deon.
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