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W dniach 1–4 lipca 1971 roku odbywał się w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą V Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych zorganizowało jako im-
prezę towarzyszącą Targi Sztuki Ludowej. Zwołano też na 
1 lipca posiedzenie Zarządu Głównego STL w Kazimierzu.

Władysław Kuchta (ówczesny sekretarz Zarządu Główne-
go) wstał tego dnia o godzinie trzeciej rano i wyruszył z Mo-
łodutyna przez Lublin do Kazimierza. W Lublinie dowiedział 
się, że w Kaleniu zmarł jego kolega Jan Pocek. Wywarło to na 
nim ogromne wrażenie, wzbudziło ból i smutek. Na dworcu 
w Lublinie napisał też zaraz wiersz Pożegnanie Jana Pocka. 
Do Kazimierza przybył o godz. 12 i udał się na posiedzenie 
zarządu do PDK przy ul. Lubelskiej. W Pamiętnikach odno-
tował, że oprócz niego byli na nim: Bronisław Pietrak (prezes 
Zarządu), Wanda Czubernatowa (wiceprezes), członkowie – 
Melania Burzyńska, Stanisław Denkiewicz, Aleksander Fijał-
kowski, Antoni Pieper, Zygmunt Skrętowicz i Zofia Wiechno; 
ponadto z Głównej Komisji Rewizyjnej – Jan Główka (prze-
wodniczący) i Zygmunt Kupisz oraz spoza zarządu – Maria 
Kozaczkowa i Józef Małek. Podjęto uchwałę o rozszerzeniu 
członkostwa na autentycznych muzyków ludowych. Wspo-
minano także zmarłego 26 czerwca Jana Pocka, po czym 
o godz. 17 udano się na jego grób do Markuszowa, gdzie zło-
żono na mogile wiązanki polnych kwiatów. 

Po powrocie członkowie Zarządu uczestniczyli w wieczorze 
artystycznym prowadzonym przez Wojciecha Siemiona, oglą-
dali występ zespołu „Kaszuby” i kapeli z Trzcianki koło Rze-
szowa. Wieczorem długo „gawędzili” w domku nr 7 PTTK, 
choć noc była zimna i chłód im „doskwierał”. Następnego dnia 
pływali statkiem turystycznym po Wiśle, po czym skierowali 
się do teatru letniego na występy kapel. Cały czas dojrzewała 
przy tym w nich myśl o konieczności uczczenia w jakiejś for-
mie Jana Pocka. Zdaniem Wandy Czubernatowej – ostatniej 
żyjącej osoby z tamtego gremium – pomysł zorganizowania 
konkursu imienia Pocka wyszedł od ówczesnego przewodni-
czącego Rady Naukowej STL – prof. Romana Reinfussa i prze-
wodniczącego Sekcji Literatury Ludowej Rady Naukowej – 
dra Romana Rosiaka. Według niej formalnej decyzji jednak 

wtedy w Kazimierzu nie podjęto, tylko zapadła ona później. 
Zapewne w 1971 roku, kiedy specjalną uchwałą postanowiono 
rozpisywać każdego roku konkurs poetycki dla członków STL 
z Sekcji Literatury Ludowej, rozpatrywany w rocznicę śmier-
ci patrona, czyli w czerwcu1. I rzeczywiście przez wiele lat 
udawało się ten termin utrzymać. Punktem wyjścia było dą-
żenie do uhonorowania pisarza, a także zamiar nobilitowania 
poprzez niego i konkurs autorskiej literatury ludowej.

Jan Pocek, fot. NN. Archiwum 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Pierwszą edycję rozstrzygnięto 26 czerwca 1972 roku 
w Lublinie, a wielkim sukcesem organizatorów stało się utrzy-
manie cyklicznej ciągłości przedsięwzięcia do chwili obecnej, 
tj. do roku 2021, kiedy odbył się jubileuszowy pięćdziesiąty 
konkurs.

W pierwszym konkursie wzięło udział 87 autorów, którzy 
nadesłali trzysta wierszy. Pierwszą nagrodę przyznano Stani-

Donat Niewiadomski

Ogólnopolski Konkurs Literacki  

im. Jana Pocka: 1972–2021. Rys historyczny 
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sławowi Buczyńskiemu (1912–1982) z Kotorowa na Zamoj-
szczyźnie za liryk Będą śpiewem ptaków i Hance Nowobiel-
skiej (1912–1992) z Białki Tatrzańskiej za wiersz Ptosecek, 
drugą Józefowi Małkowi (1934–1987) z Bożego Daru na Lu-
belszczyźnie za zestaw wierszy, a trzecią Marii Kozaczkowej 
(1910–1982) z Dąbrowy Tarnowskiej – także za zestaw. Wy-
różnienia otrzymali: Emilia Michalska (1906–1997) z Pruch-
nej w Cieszyńskiem i Bronisław Pietrak (1914–1997) z Guta-
nowa w pow. puławskim2.

Bronisław Pietrak, fot. NN. Archiwum STL

Inauguracyjną edycję rozpisano pn. Konkurs Poetycki im. 
Jana Pocka i rozpatrywano tylko utwory liryczne. Tak też się 
działo w edycji drugiej (1973) i trzeciej (1974), ale już czwartą 
ogłoszono jako Konkurs Literacki im. Jana Pocka, obejmując 
zasięgiem formy epickie, m.in. bajki, legendy, podania, ga-
wędy, opowiadania, co miało się przyczynić do zachowania 
ginących gatunków prozy ludowej. Tę właściwość konkursu 
zachowano do chwili obecnej, od pewnego czasu uwzględ-
niając również nadsyłane sporadycznie przekazy dramatycz-
ne i paradramatyczne, m.in. widowiska obrzędowe. Konkurs 
pod wspomnianą nazwą funkcjonował do roku 1977, a w roku 
następnym nadano mu zmodyfikowane miano: Ogólnopolski 
Konkurs Literacki im. Jana Pocka, podkreślając w ten spo-
sób krajowy zasięg przedsięwzięcia i ta nazwa obowiązuje do 
chwili obecnej.

Konkurs zapoczątkowano w formule „zamkniętej”, przez 
wiele lat realizowano go wyłącznie wewnątrz stowarzysze-
nia i to tylko w ramach Sekcji Literatury Ludowej. W 1993 
roku, głównie wskutek ujawniania się interdyscyplinarnych 
indywidualności, dopuszczono do udziału autorów z sekcji 
pozaliterackich. A od 1994 roku zaczęto przyjmować utwo-
ry kandydatów do STL. Radykalna zmiana, o zakroju zgoła 
„rewolucyjnym”, nastąpiła natomiast w 2006 roku, kiedy po 
raz pierwszy rozpisano konkurs w formule „otwartej”, czy-
niąc go dostępnym dla wszystkich tworzących. Organizatorzy 
wskazali jedynie, że chętnie – ze względu na tradycję i profil 
konkursu – widzieliby uczestników, którzy pochodzą ze środo-

wisk wiejskich i małomiasteczkowych, związani są z kulturą 
ludową i odwołują się do wartości chłopskiego światopoglądu. 

Do 1990 roku kunkurs przebiegał bez większych przeszkód, 
głównie dzięki finansowej opiece ówczesnych władz, przede 
wszystkim Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wydziału Kul-
tury i Sztuki UW w Lublinie. Zmieniło się to w okresie tzw. 
planu Balcerowicza, kiedy STL pozbawiono jakiegokolwiek 
wsparcia, uzasadniając to nowym ładem ekonomicznym. Dla-
tego w 1991 roku jury zebrało się dopiero w październiku. Od-
notowano też spadek zainteresowania konkursem. 

Sytuacja zaczęła ulegać stopniowej poprawie, gdy były dy-
rektor Biura ZG STL – Zdzisław Podkański został ministrem 
kultury i sztuki (1996–1997). Konkurs podtrzymywano także 
dzięki przychylności Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie, Polskiego Radia S.A. w Warszawie 
oraz Polskiego Radia Lublin. Ważną innowację wprowadzono 
w 1992 roku, inaugurując uroczyste wręczanie nagród przed 
licznie zgromadzoną publicznością podczas Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Inicjatywa ta 
przetrwała do 2002 roku. 

W latach 2004 i 2005 ponowiły się kłopoty organizacyjne. 
Edycje realizowano całkowicie z nader skromnych środków 
STL, dążąc do zachowania ciągłość inicjatywy. Konkurs z po-
wodów finansowych przesunięto wszakże na jesień i do tej 
pory nie udało się powrócić do rozstrzygnięć czerwcowych. 
Coraz mniej zgłaszało się przy tym uczestników, np. w 2005 
roku tylko 28. 

Szczęśliwie, rok 2006 przyniósł zdecydowaną poprawę 
w wyniku przyznania funduszy przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, co umożliwiło wydatne zwięk-
szenie puli nagród i wydanie serii książek pokonkursowych3. 
Frekwencja w okresie 2006–2009 była imponująca, a rekord 
konkursu padł w 2007 roku (218 zgłoszeń). Odbywały się tak-
że spotkania z uczestnikami w lubelskiej siedzibie Stowarzy-
szenia. 

W 2010 roku Ministerstwo nie przyznało już funduszy i tak 
było aż do 2016 roku. Mimo to Stowarzyszenie rozpisywało 
nadal konkursy w formule otwartej i cieszyły się one sporym 
zainteresowaniem. Kontynuowano przedsięwzięcie dzię-
ki własnym zasobom, wspomagając się w latach 2015–2016 
środkami z tzw. czystych nośników ZAiKS-u. Nagrody mie-
wały symboliczny charakter, a wyróżnienia honorowano pub-
likacjami w „Twórczości Ludowej”. Pozytywny wyjątek sta-
nowił natomiast rok 2011, kiedy w ramach obchodów 40. rocz-
nicy śmierci poety Instytut Kulturoznawstwa UMCS wspólnie 
z ZG STL zorganizował seminarium naukowe poświęcone Po-
ckowi. A osiągnięcia seminarium i wybrane utwory laureatów 
przedstawiono w opublikowanej przy pomocy Województwa 
Lubelskiego edycji książkowej4. 

Sytuacja poprawiła się ponownie w 2017 roku wskutek 
udziału STL w projekcie „Wielki powrót czyli rok Jana Po-
cka”, realizowanym w stulecie urodzin poety przez WBP im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie ze środków MKiDN. I mimo 
pewnej „zapaści” w 2018 roku było to przełomowe. Od 2019 
roku dzięki znaczącemu wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wzrosła wysokość nagród, wzno-
wiono też serię wydawnictw pokonkursowych5. Ważnym part-
nerem staje się Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 
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Optymizmem tchnie poświadczający popularność konkursu 
wzrost frekwencji.

Na przestrzeni półwiecza laureatami konkursu zostało 341 
twórców. Rekordzistką jest Waleria Prochownik, którą 38 razy 
nagradzono i wyróżniono w prozie i poezji. „Podium” przy-
padło także Floriannie Kiszczak, honorowanej 34 razy w poe-
zji i prozie oraz Józefowi Chojnackiemu, zdobywcy 32 lau-
rów w dziedzinie poezji. Ścisłą „czołówkę” tworzą ponadto: 
Waldemar Koczot i Władysław Sitkowski (dwudziestosześ-
ciokrotni laureaci), Wanda Łomnicka -Dulak (dwudziestotrzy-
krotna laureatka), Sabina Szymbor (dwudziestojednokrotna), 
Zygmunt Bukowski i Zdzisław Purchała (dwudziestokrotni 
laureaci), Franciszka Ogonowska i Elżbieta Wójtowicz (dzie-
więtnastokrotne laureatki) oraz Zofia Przeliorz (siedemnasto-
krotna laureatka).

Najwięcej razy pierwszą nagrodę otrzymywała Sabina 
Szymbor (siedmiokrotnie), następnie Zygmunt Bukowski, 
Wanda Łomnicka -Dulak i Kazimiera Sekuła (wszyscy pięcio-
krotnie), Waleria Prochownik i Zofia Przeliorz (obie cztero-
krotnie) oraz Stanisław Buczyński, Ewelina Kuśka i Włady-
sław Sitkowski (wszyscy trzykrotnie). Ponadto, kilkunastu 
twórców okazało się dwukrotnymi zdobywcami tej nagrody.

Stanisław Buczyński, fot. NN. Archiwum STL

W poezji konkursowej dostrzeżono przy tym wiele intere-
sujących rozwiązań artystycznych i głębokich treści. Stani-
sław Buczyński, pisarz aktywny już w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, „zasłynął” powstałymi po zgonie żony Amelii 
wstrząsającymi trenami, pomyślanymi jako zamierzony cykl 
tematyczno -kompozycyjny, co w obrębie literatury ludowej 
oznaczało świadome nawiązanie do dziedzictwa Jana Kocha-
nowskiego. Rewelacją okazały się psalmy Wandy Łomnickiej-
-Dulak. Wyróżnił się poemat Władysława Rutkowskiego 
o Wincentym Witosie. Odnotowano nader udane wiersze prze-
znaczone dla odbiorcy dziecięcego (Józef Chojnacki, Maria 
Suchowa). Uznanie wzbudziły aluzje literackie Fllorianny 
Kiszczak, odsyłające do liryków lozańskich Adama Mickiewi-
cza, poezji Juliusza Słowackiego i Bolesława Leśmiana. Do 
dziś zdumiewa perfekcyjna zwięzłość stylistyczna osiągnięta 

w wierszach Józefa Małka. Zadziwiają i intrygują oparte na da-
lekich skojarzeniach znaczeniowych metafory Zygmunta Bu-
kowskiego, zniewalają subtelne formy liryczne Alfredy Mag-
dziak, Marii Suchowej i Sabiny Szymbor. Ciekawie wypadły 
śmiało wkraczające w sferę doznań intymnych erotyki Bożeny 
Ronowskiej. Warto docenić traktujące o ważnych problemach 
społecznych cięte satyry Mieczysława Kościńskiego oraz 
umiejętność tworzenia przekazów okolicznościowych i dedy-
kacyjnych przez Władysława Sitkowskiego. Józef Chojnacki 
i Halina Graboś doskonale posługują się formą współczesnego 
wiersza emocyjnego. Ze świata folkloru wyrastają natomiast 
liryki Anny Mąki i Marka Mioduszewskiego, kreatywnie po-
sługujących się poetyką tradycyjnej pieśni ludowej. Z tradycji 
folklorystycznej wywodzą się także utrzymane w konwencji 
przyśpiewki utwory Genowefy Książek oraz ukształtowa-
ne melicznie wiersze Florianny Kiszczak, Marii Kotlarskiej 
i Marianny Staśkiewicz. Wielokrotnie funkcjonalnie i spójnie 
stosowano gwarę, m.in. kurpiowską (Marianna Staśkiewicz), 
podhalańską (Adam Doleżuchowicz, Stanisław Gąsienica-
-Byrcyn, Zofia Roj -Mrozicka, Anna Waluś -Sikoń), z okolic 
Żywca (Wawrzyniec Hubka, Waleria Prochownik), czerpano 
z zasobów języka kaszubskiego (Józef Ceynowa, Antoni Pie-
per). Interesujące efekty przyniosło również sięgnięcie do ję-
zyka pieśni wschodniego pogranicza (Jan Bliźniuk).

W obrębie prozy wyróżniały się najczęściej opowieści 
wspomnieniowe, wierzeniowe bądź wspomnieniowo-wierze-
niowe, zawierające pochodzący z autopsji obszerny materiał 
z zakresu duchowej i materialnej kultury ludowej, zaczerpnię-
ty z tradycji lokalnej i życia autorów, podawany na bogatym tle 
obyczajowym, społecznym i rodzinnym.

Znacząco w historii konkursu utrwaliły się opowieści fan-
tastyczno-demoniczne, zbudowane na osnowie motywów 
i wątków znamiennych dla rodzimej kultury ludowej (Maria 
Gleń, Kazimierz Maurer, Waleria Prochownik, Zdzisław Pur-
chała, Cecylia Słapek, Władysław Szepelak). Kazimiera Se-
kuła z dużą inwencją sięgała do motywów folklorystycznych. 
Fabuła wielu opowieści miała zakrój melodramatyczny (Wła-
dysława Głodowska, Jadwiga Solińska). Ciekawie wypadły 
utwory o regionalnych kultach religijnych (Władysław Szepe-
lak, Janina Radomska), lokalnych wypadkach historycznych 
(Czesław Maj), zespolone z daną kulturą (np. podhalańską 
u Adama Doleżuchowicza, śląską u Zofii Przeliorz czy ogólnie 
chłopską u Czesława Maja). Zwróciły uwagę legendy, traktu-
jące o wydarzeniach z życia Świętej Rodziny, znanych świę-
tych, a nawet samego Pana Boga (Ewelina Kuśka, Czesław 
Maj, Anna Paterek, Zofia Przeliorz, Janina Radomska, Włady-
sław Szepelak).

Często pojawiały się przekazy anegdotyczne (Elżbie-
ta M. Grymel, Elżbieta Skorupska6). Niekiedy konwencję 
anegdoty łączono z zapisem tradycyjnych zwyczajów i wie-
rzeń (Franciszka Ogonowska). Jana Król (Główka) w utwo-
rze Diabeł spod Gaciej wprost idealnie zastosował konwen-
cję gatunkową gawędy. Nie zabrakło ukazujących codzienne 
życie wiejskie obrazków obyczajowych (Jadwiga Solińska) 
oraz opowieści moralistycznych opartych na etosie chłopskim 
i etyce chrześcijańskiej (Władysław Koczot, Bolesław Maj-
cher, Stanisława Pudełkiewicz, Stanisław Sieruta, Kazimiera 
Wiśniewska). Wyraźnie zarysowała się pasja dokumentacyj-
na, polegająca na rejestrowaniu ludowych wierzeń, obrzędów, 
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zwyczajów i obyczajów, np. dużą wartość mają opisy chłop-
skich wesel (Franciszka Ogonowska, Waleria Prochownik, 
Leon Szabluk). Warto też podkreślić autentyczność kulturową 
prozy Bolesława Piechy i Stanisława Ptaszka.

W wielu tekstach prozatorskich celowo i twórczo posługi-
wano się gwarą (Genowefa Iwanek, Ewelina Kuśka, Andrzej 
Murański, Waleria Prochownik, Zofia Przeliorz, Kazimiera 
Sekuła, Elżbieta Wójtowicz). Utwory tych autorów odzna-
czają się przy tym sprawnością war-
sztatową, spójnością kompozycyjną 
i dobrze prowadzonymi dialogami. 
Są zarazem interesujące poznaw-
czo, w większości powstały bowiem 
wskutek znajomości ludowej kultury 
i wiejskiego życia. 

W prozie zaznaczyła się również 
tendencja do nasycania tekstów li-
terackością, co można zauważyć 
w postaci rozwiniętych fabuł, roz-
budowanych kompozycji, a także 
w zaznaczaniu pozycji i prerogatyw 
narratora oraz indywidualizacji bo-
haterów (Józef Janczewski, Stanisła-
wa Pudełkiewicz, Zdzisław Purchała, 
Jadwiga Wichracka).

Coraz częstsze nadsyłanie utwo-
rów dramatycznych doprowadziło 
w 2007 roku do wyodrębnienia ich 
w ramach odrębnej kategorii. Wiele 
tekstów tego rodzaju wykazało się 
rozwiniętą tkanką literacką i traktowało o ważnych sprawach 
egzystencji (Urszula Kopeć, Jędrzej Kozak). W innych, głów-
nie widowiskach obrzędowych, udanie scalano partie doku-
mentalne z kreacyjnymi (Jan Chmiel). Najwięcej pojawiło się 
wszakże zapisów przyfolklorystycznych, odznaczających się 
dużą wartością poznawczą, rejestrujących ludową obrzędo-
wość i praktyki rytualno -materialne (Elżbieta Daniszewska, 
Elżbieta Wójtowicz). W ostatnich latach takich utworów już 
jednak praktycznie nie było.

W historii konkursu znamienna okazała się również wszech-
stronność laureatów, łączących w aktywności twórczej litera-
turę z różnymi dziedzinami sztuki. I tak, Zygmunt Bukowski 
był utalentowanym poetą, prozaikiem, dramaturgiem, a także 
rzeźbiarzem i autorem wystroju wnętrz kościelnych. Zdzisław 
Purchała oprócz pisarstwa para się rzeźbiarstwem i malar-
stwem. Adam Doleżuchowicz zasłynął jako pisarz, rzeźbiarz, 
snycerz i muzyk -skrzypek, Stanisław Derendarz był skrzyp-
kiem i malarzem, Zbigniew Kozak rzeźbiarzem, Czesław Maj 
muzykiem, Krystyna Poczek śpiewaczką i oratorką, Janina 
Radomska i Ryszard Bińczyk śpiewakami, Stanisław Sieruta 
śpiewakiem i tancerzem, a Kazimierz Maurer wyjątkowym 
gawędziarzem. Jan Kowalski poza poezją i prozą zajmował 
się rzeźbą, Stefan Sidoruk malarstwem, Maria Gleń, Włady-
sława Głodowska, Alfreda Magdziak i Kazimiera Wiśniewska 
plastyką obrzędową. Obecnie Barbara Kryszczuk realizuje się 
w malarstwie, a Helena Kołodziej, Bożena Ronowska, Lilia 
Sola i Jadwiga Solińska m.in. w plastyce obrzędowej. 

Tegoroczny jubileuszowy konkurs można uznać za między-
narodowy, ponieważ wzięli w nim udział twórcy mieszkający 

w Szwecji. Frekwencja była podobna jak we wcześniejszych 
latach. Tematyka wierszy okazała się bardzo zróżnicowana, 
lecz mimo wszystko zarysowały się zbliżone ujęcia i pokrew-
ne treści, przede wszystkim wśród utworów traktujących o na-
turze. Sfera ta jawi się bowiem z reguły jako „twór” dobry, 
przyjazny, współpracujący z człowiekiem w kreowaniu życia. 
Poeci przyjmują też wobec natury postawę kultową. Jeżeli zaś 
posługują się liryką opisową, to wskutek sensualistycznego 

oglądu rzeczywistości nadają swoim 
przedstawieniom dużą plastyczność. 
Ciekawie wypadło na domiar wpro-
wadzanie pierwiastków przyrody do 
utworów autotematycznych i eroty-
ków. W pierwszym przypadku natura 
staje się bowiem źródłem natchnienia 
poetyckiego, w drugim sprzyja odda-
niu pożądania zmysłowego.

W wierszach konkursowych od-
zwierciedliła się również niezmierna 
tęsknota za minionym światem wiej-
skim, zapewniającym szczęście oso-
biste i harmonijną egzystencję. Twór-
cy chętnie powracają do dawnego 
czasu, snują wyidealizowane wspo-
mnienia, a dzięki ich dobrej pamięci 
niektóre obrazy zyskują walor doku-
mentalny. Przypominanie przeszłości 
współbrzmi zarazem z pragnieniem 
zachowania oblicza tradycyjnej wsi, 
zwłaszcza kultury. Poeci utożsamiają 

się także z obecną przestrzenią swego życia, dostrzegają jed-
nak ambiwalentny charakter rozwoju cywilizacyjnego. 

Już przed wieloma laty pojawiły się w konkursie przejmują-
ce utwory o starości i samotności, którym towarzyszyły wizje 
zbliżającego się zgonu i obrazy niebiańskiej rzeczywistości. 
Teraz też widzimy, jak zgodnie z chłopską „ars moriendi” wie-
kowi mieszkańcy wsi czekają spokojnie na śmierć. Przed odej-
ściem żegnają się z ojcowizną i ziemią, na której pracowali od 
dzieciństwa. 

W sugestywnie zaprezentowanej liryce rodzinnej duże wra-
żenie budzą rozczulające portrety macierzyństwa. Niemałe 
emocje wywołuje ukazanie zjawiska emigracji młodych ludzi. 
Po okresie stagnacji odnotowano powrót utworów religijnych, 
m.in. modlitewnych, hymnicznych, utrzymanych w stylisty-
ce błogosławieństw oraz polonizujących postaci świętych. 
W wierszach tych dobitnie wybrzmiewa zawierzenie religijne, 
dochodzi do sakralizacji natury i nadawania pracom rolnym 
wydźwięku metafizycznego. Sporo uroku mają ponadto poe-
tyckie ilustracje ludowych praktyk symbolicznych, głównie 
bożonarodzeniowych.

Głęboka znajomość folkloru przyniosła interesujące efekty 
w postaci liryków sięgających twórczo do poetyki tradycyjnej 
pieśni ludowej. W utworach poświęconych Janowi Pockowi 
godny uwagi okazał się wiersz utrzymany w tonacji elegijnej 
oraz tekst oparty na motywie powrotu zmarłego poety na zie-
mię.

W prozie jak zwykle najpopularniejsze okazały się opowie-
ści wierzeniowe, oscylujące niekiedy ku przekazom o niezwy-
łych wydarzeniach i nader często podawane w sfabularyzowa-

Wycinanka jubileuszowej edycji konkursu 
wykonana przez Romana Prószyńskiego



7

nej postaci. Niemal równie liczne opowieści obyczajowe zosta-
ły zdominowane przez naturalistyczną wizję świata, w której 
dominuje materialistyczna motywacja postępowania i walka 
o byt. Opowieści wspomnieniowych pojawiło się mniej niż 
w poprzednich latach, odnoszą się one przy tym bezpośrednio 
do chłopskiego życia i kultury, a impresje osobiste zespalają 
się w nich z partiami dokumentacyjnymi. Ujęcia anegdotycz-
ne służą przeważnie wzbogacaniu innych gatunków. Uczucia 
rodzinne wypowiedziano najpełniej w formie bliskiej baśni, 
a opowieści melodramatyczne zgodnie z ich poetyką emanują 
sensacyjną intrygą i czułostkowością.

Osobny „rozdział” stanowią występujące w kanonicznej 
postaci gatunkowej legendy, szczególnie przekaz oparty na 
ugruntowanym w tradycji motywie „wędrowania po ziemi” 
Pana Boga i Świętego Piotra. Podobnie jak w poezji w niejed-
nym utworze można zaobserwować wizerunek pomagającej 
człowiekowi natury. Kształtuje się również przeświadczenie, 
że Bóg i święci opiekują się światem ziemskim, co znajduje 
m.in. wyraz w scenach cudownego ocalenia i nawrócenia. Po-
nadto, fabuły niektórych tekstów podporządkowano intencjom 
moralizatorskim.

Niejako zgodnie z konkursową tradycją funkcjonalnie i zgo-
ła artystycznie zastosowano w wielu utworach gwarę, co po-
łączono z logicznym ukształtowaniem akcji i kompozycyjną 
zwartością. W przekazach prozatorskich dochodziło poza tym 
często do interferencji gatunkowych, sprawnego rozbudowy-
wania partii dialogowych oraz akcentowania prawdziwości 
zdarzeń7. 

Trudno przewidzieć przyszłość, ale mam nadzieję, że Kon-
kurs wciąż będzie istniał i organizatorzy doczekają Jego setnej 
edycji.

Przypisy

1 W. Kuchta, Twardą chłopską ręką. Kronika mego życia, wy-
bór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, Lublin 2000, 231–232 (Pisma 
wybrane Władysława Kuchty, t. 3: Dzienniki, cz. 1: 1928–1972); 
rozmowa telefoniczna D. Niewiadomskiego z Wandą Czubernatową 
przeprowadzona 1 grudnia 2021 roku.

2 STAW [=Stanisław Weremczuk], „Biuletyn Informacyjny STL” 
1972, nr 3, s. 23; „Ziemia i Pieśń” (dod. „Kameny”) 1972, nr 23, s. 1.

3 Odejdę a po mnie pieśń zostanie (Lublin 2006) – tu też komu-
nikaty jury z lat 1972–2005, wybór nagrodzonych utworów w poezji 
i prozie oraz wykaz laureatów w porządku alfabetycznym z odnoto-
wanymi sukcesami w poszczególnych latach z okresu 1972–2005; 
Odnajdę wieczność w kroplach rosy (Lublin 2007); I brył swych 
grzmotem zapłacze ziemia... (Lublin 2008); Na skibie czarnej serce 
swoje złożę (Lublin 2009) oraz dzięki środkom Województwa Lubel-
skiego Piszę wiersze matczyną mową sękatą bólem (Lublin 2010).

4 Jan Pocek – poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. J. Adamow-
skiego i K. Kraczoń, Lublin 2011.

5 Chodzę o świcie po srebrnych polach (Lublin 2019); Gdzie pta-
ki drzewom skrzydła podają (Lublin 2020); Obłoki z niebem w sercu 
noszę (Lublin 2021).

6 Elżbieta Skorupska (obecnie Skorupska -Raczyńska) jest bodaj 
jedynym członkiem STL-u, który może się poszczycić imponującą 
karierą naukową. W 1984 roku, gdy autorkę przyjmowano do Sto-
warzyszenia, pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej 
w Trzebiszewie (ówczesne woj. gorzowskie). W 1992 roku ukończyła 
studia filozoficzne w WSP w Zielonej Górze, w 1999 obroniła pracę 
doktorską na UAM w Poznaniu, tam też w 2004 uzyskała habilitację. 
Specjalizuje się w językoznawstwie. W 2014 prezydent B. Komo-

rowski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Od 
2011 roku jest rektorem Akademii im. Jakuba z Paradyżu w Gorzowie 
Wielkopolskim. Otrzymała doktorat honoris causa Podkarpackiego 
Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Iwano -Frankiwsku. 
Należy do Związku Literatów Polskich.

7 Tekst ten nawiązuje do kilku moich wcześniejszych publikacji: 
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka (1972–2017). Ge-
neza – dzieje – współczesność, „Twórczość Ludowa” 2017, nr 3–4, 
s. 5–12; Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Tematy – 
zjawiska artystyczne – tendencje (próba uogólnienia), tamże, 2018, 
nr 1–2, s. 1–4; Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. 
Jana Pocka (1972–2019), tamże, 2019, nr 3–4, s. 3–4; Wstęp, [w:] 
Obłoki z niebem w sercu noszę. Wydawnictwo pokonkursowe Jubileu-
szowego L Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, 
wybór i oprac. D. Niewiadomski, Lublin 2021, s. 5–14 (Biblioteka 
„Dziedzictwo” STL, t. 79); Edycje i laureaci Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego im. Jana Pocka:1972–2020, ibidem, s. 135–185.

Władysław Kuchta, fot. NN. Archiwum STL

Wanda Czubernat, fot. NN. Archiwum STL
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Protokół z posiedzenia jury 

50. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  

im. Jana Pocka

W 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych ogłosił w formule otwartej L edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs nadesłano 
73 zestawy poetyckie i 52 prozatorskie.

W dniu 26 października 2021 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 Klamczyńskiemu 
(„Klon”) za zestaw wierszy oraz Markowi Mioduszewskie‑
mu („Polny”) także za zestaw ze szczególnym uznaniem za 
kreatywne nawiązanie do poetyki ludowej kołysanki.

Nagrodę II uzyskali: Ewa Jowik („Czwarty grosz”) za ze-
staw i Marek Szewczyk („Dragon”) za wiersze Rodzinne stro-
ny i Najstarszy w wiosce.

Nagrodą III uhonorowano: Magdalenę Dryl („Jaśmin”) za 
wiersze Święty Franciszek mieszka w Bieszczadach oraz Do 
mnie już przyszła, Jana Gumbisza („Biały bez”) za utwory 
Wiejskie bogactwo i Stara zapaska, a także Halinę Graboś 
(„Paprotka”) i Krystynę Igras („Malwa”) za zestawy.

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Józef Chojnacki 
(„Zmierzch”) za zestaw, Katarzyna Gawrysiak („Kłos”) za 
utwory Chaty i Naturalnie, Piotr M. Nowak („Jagodowy”) za 
zestaw, Anna Piliszewska („Kocik”) za liryki Lipowa kaplicz-
ka i Kolędnicy, Anna Wiktoria Polak („Jaskier”) za wiersze 
Matula i Piecowe opowieści oraz Donata Witkowska ‑Kowal 
(„Krajka”) za zestaw. 

Jury przyznało dwie nagrody specjalne za wiersze poświę-
cone patronowi konkursu. Uhonorowano nimi Urszulę Kra‑
jewską-Szeligowską („Jabłko”) za liryk Wróć, Janie Pocku 
oraz Elżbietę Wójtowicz („Czeremcha”) za utwór Pamięci 
Jana Pocka. 

Laureatką I nagrody w dziedzinie prozy została Ewelina 
Kuśka („Kłosek”) za sprawny przekaz napisany gwarą.

II nagrodę przyznano: Oksanie Graban -Lichtańskiej („Je-
froska”) za ciekawe przekazy o świecie Łemków, Ewie Jowik 
(„Czwarty grosz”) za anegdotę Trzy grosze, Annie Paterek 
(„Miodunka”) za tekst Święta Barbara oraz Danucie Ewie 
Skalskiej („Jemioła”) za przekaz ukazujący przejawy trady-
cyjnej pobożności.

Nagrodę III otrzymali: Jadwiga Hockuba („Ifigenia”) za 
opowieść osnutą na wątkach wierzeniowych, Waleria Pro‑
chownik („Jesień”) za teksty Ło parobku co gospodorzym łostoł 
i Krzciny, Zofia Przeliorz („Konwalia”) za zestaw oraz Aneta 
Lejwoda -Zielińska („Alicja Jonasz”) za Baśń o szczęściu. 

Wyróżnienia w prozie przypadły: Beacie Bujakowskiej 
(„Jabłonka”) za utwór O Jaśku i grójeckich jabłkach, Tade‑
uszowi Charmuszce („Badylarka”) za humorystyczną opo-

wieść obyczajową pt. Kiełek, Floriannie Kiszczak („Leszczy-
na”) za przekazy W starym młynie i Jarmark we Frampolu, 
Ewie Kowalczyk ‑Chodyrze („Echo”) za opowieść wierze-
niową Jaś oraz Kazimierzowi Surzynowi („Feliks 2021”) za 
legendy tematycznie związane ze świętym Onufrym.

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe, które wy-
ślemy przekazem pocztowym. Teksty wszystkich laureatów 
będą opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym, które 
wraz z dyplomem zostaną wysłane w późniejszym terminie.

Nagrody w tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu zo-
stały ufundowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa 
i Kultury Wsi, za co organizatorzy składają szczególne podzię-
kowania. 

Zdaniem jury poziom literacki nadesłanych na tegoroczny 
jubileuszowy konkurs utworów poetyckich i prozatorskich 
był wyrównany. Zaobserwowano też znaczne zróżnicowanie 
tematyczne, a w prozie gatunkowe. W wierszach zaznaczyła 
się zarówno indywidualna, jak i ponadosobista perspektywa 
wypowiedzi. W nostalgicznych lirykach przedstawiano dawną 
przestrzeń swojego życia. Prezentowano postaci najbliższych 
i wykonywane tradycyjnie prace rolne. Pojawiły się opisy 
wiejskiej natury, utwory traktujące o problemach współczesne-
go świata oraz refleksje o charakterze uniwersalnym. Niewiele 
zauważono liryków religijnych, patriotycznych, oraz o tematy-
ce społecznej. Mimo ufundowania nagrody specjalnej, poświę-
conej patronowi Konkursu, wiersze tego rodzaju nie wzbudzi-
ły większego zainteresowania u uczestników. W niektórych 
przekazach zwróciły uwagę ciekawe metafory i pomysły kon-
cepcyjne. Niekiedy raziło przeintelektualizowanie treści i kon-
wencjonalne przedstawianie wiejskiej rzeczywistości. 

W prozie najciekawiej wypadły przekazy, w których autorzy 
sięgnęli do bogatych pokładów duchowej i materialnej kultury 
ludowej. Szczególnie cenne okazały się teksty, podające tre-
ści wierzeniowe w sfabularyzowanej postaci. W stosunku do 
wcześniejszych konkursów odnotowano więcej utworów o te-
matyce obyczajowej, zakroju anegdotycznym i intencji mo-
ralizatorskiej. Chętnie wykorzystywano konwencję baśniową, 
wprowadzano wątki demoniczne. Inspirowano się legendami 
chrześcijańskimi. Chętnie łączono gatunki prozy ludowej. Za-
strzeżenia wzbudziły przekazy operujące wymyślnymi pseu-
domitologiami. 

Zdaniem jury, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Po-
cka zasługuje ze wszech miar na kontynuację, gdyż jest już 
od 50 lat trwałym i istotnym czynnikiem rodzimego życia li-
terackiego, ma charakter powszechny, służy ujawnianiu i po-
pularyzowaniu indywidualności twórczych, a także wartości 
kultury ludowej i chłopskiego światopoglądu.
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Donat Niewiadomski

Edycje i laureaci Ogólnopolskiego  

Konkursu Literackiego im. Jana Pocka  

(cz. III: 2006–2020)

Tekst stanowi kontynuację dwu publikacji, prezentujących 
poszczególne edycje i laureatów konkursu Pocka, ogłoszo-
nych w poprzednich numerach „Twórczości Ludowej” (2020, 
nr 1–2, 3–4). Wcześniejsze prezentacje objęły lata 1972–2005, 
obecną doprowadzono do stanu aktualnego, tj. do 2020 roku. 
Część ta rozpoczyna się w znamiennym dla całego przedsię-
wzięcia 2006 roku, gdy konkurs po raz pierwszy rozpisano 
w formule otwartej, umożliwiającej udział zarówno członkom 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jak i pisarzom w nim 
niezrzeszonych. 

Niewymienienie w lokalizacjach województwa bądź powia-
tu oznacza, że dana miejscowość jest miastem wojewódzkim 
lub powiatowym. Ponadto, głównie ze względu na częstotli-
wość występowania, wprowadzono skróty niektórych powia-
tów. Warto też dodać, że w dotychczasowych 49 edycjach lau-
reatami zostało 332 twórców.

2006 (XXXV edycja)
Rozstrzygnięcie: 17 października 2006 roku w Lublinie
Uczestnicy: 180 pisarzy (178 zestawów poetyckich, 58 pro-

zatorskich, 2 dramaty)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski 

(przew.), dr Katarzyna Smyk
Poezja: I nagroda – Janusz Pyziński (Podgrodzie, pow. dęb-

nicki, woj. podkarp.); II – Jan Chmiel (Kowale, pow. ciesz., 
woj. śl.), Franciszek Cwalina (Kossaki, pow. ostr., woj. maz.), 
Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Miłosz 
Kamil Manasterski (Łomianki, pow. warszawski zach., woj. 
maz.), Jan Zbigniew Piątkowski (Mińsk Mazowiecki, woj. 
maz.); III – Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, pow. gdański, 
woj. pom.), Jędrzej Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), 
Zbigniew Kozak (Puławy, woj. lubel.), Barbara Kryszczuk 
(Turkowice, pow. hrub., woj. lubel.), Jerzy Ludas (Braunsch-
weig, Niemcy), Piotr Macierzyński (Łódź), Elżbieta Niedźwia-
dek (Kołobrzeg, woj. zachodniopom.), Franciszka Ogonowska 
(Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.). 

Wyróżnienia – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., 
woj. wielkopol.), Marek Chorabik (Gdynia, woj. pom.), Da-
nuta Drzewicka (Krosno, woj. podkarp.), Ela Galoch (Turek, 
woj. wielkopol.), Maria Gleń (Krasnystaw, woj. lubel.), Wła-
dysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Helena 
Kołodziej (Wielkolas, pow. lubart., woj. lubel.), Urszula Ko-
peć (Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarp.), 
Bartosz Konstrat (Milejów, pow. łęczycki, woj. lubel.), Stani-
sław Karol Kopala (Police, woj. zachodniopom.), Maria Ko-

pycińska-Lehun (Barak, pow. lubel., woj. lubel.), Mieczysław 
Kościński (Krasne -Krzywe, pow. lubart., woj. lubel.), Anna 
Kubis (Sosnowiec, woj. śl.), Alfreda Magdziak (Zamość, woj. 
lubel.), Irena Ostaszyk (Mordy, pow. siedl., woj. maz.), Zdzi-
sław Purchała (Kossów, pow. włoszcz., woj. święt.), Grażyna 
Rakfalska (Kraśnik, woj. lubel.), Bożena Ronowska (Terespol 
Pom., pow. świecki, woj. kuj. -pom.), Małgorzata Siemieniuk 
(Łapy, pow. biał., woj. podl.), Władysław Sitkowski (Zwie-
rzyniec, pow. zam., woj. lubel.), Zuzanna Spasówka (Pożóg, 
pow. puł., woj. lubel.), Sabina Szymbor (Lublin), Anna Waluś-
-Sikoń (Szaflary, pow. nowot., woj. małopol.), Edyta Wysocka 
(Miastko, pow. byt., woj. pom.), Izabela Zającówna (Raba Wy-
żna, pow. nowot., woj. małopol.). 

Wyróżnienia specjalne – Łucja Fudali (Puławy, woj. lubel.), 
Zofia Roj -Mrozicka (Zakopane, pow. tatrz., woj. małopol.), 
Maria Suchowa (Stara Wiśniewka, pow. złotowski, woj. wiel-
kopol.).

Proza: I nagroda – Józef Janczewski (Kraków), Ewelina 
Kuśka (Jastrzębie Zdrój, woj. śl.); II – Dagmara Minda (Kiel-
ce), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.); III – Janina Ra-
domska (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Władysław Sze-
pelak (Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.). 

Wyróżnienia – Ela Galoch (jw.), Florianna Kiszczak (jw.), 
Bogusława Lankamer (Kolonia Łaszczów, pow. tomasz., woj. 
lubel.), Alina Mendrala (Siedliska, pow. rzeszowski, woj. pod-
karp.), Franciszka Ogonowska (jw.), Irena Ostaszyk (jw.), Jan 
Zbigniew Piątkowski (jw.), Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.), 
Zofia Roj -Mrozicka (jw.), Józef Sidoruk (Stawki, pow. włod., 
woj. lubel.), Stefan Sidoruk (Stawki, pow. włod., woj. lubel.), 
Izabela Zającówna (Raba Wyżna, pow. nowot., woj. małopol.). 

Wyróżnienia specjalne – Anna Waluś -Sikoń (jw.), Leon 
Szabluk (Malowa Góra, pow. bialski, woj. lubel.).

„Twórczość Ludowa” [dalej skrót „TL”] 2006, nr 3–4, 
s. 1–2; Odejdę a po mnie pieśń zostanie, Lublin 2006, s. 31–32.

2007 (XXXVI edycja)
Rozstrzygnięcie: 12 listopada 2007 roku w Lublinie
Uczestnicy: 218 pisarzy (190 zestawów wierszy, 65 prozy, 

13 w dziedzinie dramatu)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadom-

ski (przew.), dr Katarzyna Smyk, Magdalena Waksmundzka 
(przedst. ZG STL)

Poezja: I nagroda – Małgorzata Grażyna Korpikiewicz 
(Dąbrowa Górnicza, woj, śl.), Anna Kühn -Cichocka (Płock, 
woj. maz.); II – Jadwiga Będlewska (Płock, woj. maz.), Jan 
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Henryk Cichosz (Krasnystaw, woj. lubel.), Halina Graboś 
(Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), Robert Miniak (Łódź); 
III – Jan Czarnecki (Chwałowice, pow. rad., woj. maz.), Jerzy 
Fryckowski (Dębnica Kaszubska, pow. słupski, woj. pom.), 
Jerzy Ludas (Braunschweig, Niemcy), Władysław Koczot 
(Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Jadwiga Malina -Żądło 
(Trzebunia, pow. myślenicki, woj. małopol.), Elżbieta Niedź-
wiadek (Kołobrzeg, woj. zachodniopom.), Anna Piliszewska 
(Wieliczka, woj. małopol.), Jerzy Woliński (Warszawa). 

Nagroda specjalna – Małgorzata Siemieniuk (Łapy, pow. 
biał., woj. podl.). 

Wyróżnienia – Anna Maria Banaś (Andrychów, pow. wado-
wicki, woj. małopol.), Zygmunt Bukowski (Mierzeszyn, pow. 
gdański, woj. pom.), Agata Chmiel (Zagórzyce Dworskie, 
pow. krakowski, woj. małopol.), Jan Chmiel (Kowale, pow. 
ciesz., woj. śl.), Stefan Chojnowski (Soboklęszcz, pow. cie-
chanowski, woj. maz.), Marek Chorabik (Gdynia, woj. pom.), 
Aleksander Czerwonka (Koszalin, woj. zachodniopom.), Wan-
da Gołębiewska (Płock, woj. maz.), Stanisława Gujska (Ję-
drzejów Nowy, pow. miński, woj. maz.), Magdalena Jermel 
(Warszawa), Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. 
lubel.), Stanisław Karol Kopala (Police, woj. zachodniopom.), 
Urszula Kopeć (Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. 
podkarp.), Janusz Koryl (Rzeszów), Urszula Stefania Korzo-
nek (Pogórze, pow. ciesz., woj. śl.), Mirosław Miras Kowalski 
(Mysłowice, woj. śl.), Zbigniew Kozak (Puławy, woj. lubel.), 
Barbara Kryszczuk (Turkowice, pow. hrub., woj. lubel.), Ewe-
lina Kuśka (Jastrzębie Zdrój, woj. śl.), Zofia Kwiatosz (Czę-
stoborowice, pow. świdnicki, woj. lubel.), Bogusława Lanka-
mer (Kol. Łaszczów, pow. tomasz., woj. lubel.), Piotr M. No-
wak (Kol. Bogoria, pow. stasz., woj. święt.), Irena Ostaszyk 
(Mordy, pow. siedl., woj. maz.), Barbara Pawłowicz (Jelenia 
Góra, woj. dolnośl.), Marianna Pawłowska (Niemojki, pow. 
łosicki, woj. maz.), Sławomir Płatek (Rumia, pow. wejherow-
ski, woj. pom.), Małgorzata Polańska (Sanok, woj. podkarp.), 
Grażyna Rakfalska (Kraśnik, woj. lubel.), Zofia Roj -Mrozicka 
(Zakopane, pow. tatrz., woj. małopol.), Bożena Ronowska 
(Świecie, woj. kuj. -pom.), Zofia Staniszewska (Mieczewo, 
pow. pozn., woj. wielkopol.), Agnieszka Tomczyszyn-Harasy-
mowicz (Głuchołazy, pow. nyski, woj. opol.), Elżbieta Wój-
towicz (Wólka Kątna, pow. puł., woj. lubel.), Edyta Wysocka 
(Miastko, pow. byt., woj. pom.), Marian Yoph -Żabiński (Świe-
cie, woj. zachodniopom.), Krystyna Zając (Strzegowo, pow. 
mławski, woj. maz.). 

Wyróżnienia specjalne – Jan Bogdan Balcerowicz (Rypin, 
woj. kuj. -pom.), Antoni Filipowicz (Warszawa), Marianna 
Kotlarska (Garwolin, pow. maz.), Maria Łotocka (Warszawa), 
Władysław Sitkowski (Zwierzyniec, pow. zam., woj. lubel.), 
Małgorzata Skowron (Hrubieszów, woj. lubel.).

Proza: I nagroda – Ewelina Kuśka (jw.); II – Ewa Grętkie-
wicz (Konin, woj. wielkopol.), Genowefa Iwanek (Pietrzyko-
wice, pow. żyw., woj. śl.), Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.), Jó-
zef Sidoruk (Stawki, pow. włod., woj. lubel.); III – Lech Grala 
(Płock, woj. maz.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.), 
Jadwiga Solińska (Wąsosz, pow. graj., woj. podl.).

Nagroda specjalna – Franciszka Ogonowska (Dobużek, 
pow. tomasz., woj. lubel.). 

Wyróżnienia – Piotr Flak (Katowice), Kamil Gołaszewski 
(Zawiercie, woj. śl.), Jan Hyjek (Suchy Las, pow. pozn., woj. 

wielkopol.), Wiesława Barbara Jendrzejewska (Bydgoszcz), 
Bogusława Lankamer (jw.), Anna Lenart (Rabka Zdrój, pow. 
nowot., woj. małopol.), Irena Ostaszyk (jw.), Anna Piliszewska 
(jw.), Agata Sitko (Szudziałowo, pow. sokólski, woj. podl.), 
Władysław Szepelak (Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.). 
Agnieszka Wiszniewska -Matyszkiel (Kanie, pow. pruszkow-
ski, woj. maz.). 

Wyróżnienie specjalne – Florianna Kiszczak (jw.).
Dramat: III nagroda – Jan Chmiel (jw.), Urszula Kopeć 

(jw.), Jędrzej Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), Elżbieta 
Niedźwiadek (jw.). 

Wyróżnienia – Jan Hyjek (jw.), Barbara Medajska (Warsza-
wa), Ewa Tomczak (Łowicz, woj. łódz.), Elżbieta Wójtowicz 
(jw.).

„TL” 2007, nr 3–4, s. 1–2; Odnajdę wieczność w kroplach 
rosy, Lublin 2007, s. 5–7.

Genowefa Iwanek odbiera nagrodę z rąk Ryszarda Rabeszki – 
prezesa STL, 2007, fot. P. Onochin 

2008 (XXXVII edycja)
Rozstrzygnięcie: 6 października 2008 roku w Lublinie
Uczestnicy: 124 pisarzy (104 zestawy poetyckie, 41 proza-

torskich, 4 w dziedzinie dramatu)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadom-

ski (przew.), dr Katarzyna Smyk, mgr Katarzyna Kraczoń 
(przedst. ZG STL)

Poezja: I nagroda – Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. 
małopol.), Zofia Staniszewska (Mieczewo, pow. pozn., woj. 
wielkopol.); II – Jan Chmiel (Kowale, pow. ciesz., woj. śl.), 
Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), Flo-
rianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Jędrzej 
Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), Barbara Kryszczuk 
(Turkowice, pow. hrub., woj. lubel.), Zygmunt Marek Misz-
czak (Lublin), Piotr M. Nowak (Kol. Bogoria, pow. stasz., woj. 
święt.), Małgorzata Siemieniuk (Łapy, pow. biał., woj. podl.); 
III – Tadeusz Charmuszko (Suwałki, woj. podl.), Jan Henryk 
Cichosz (Krasnystaw, woj. lubel.), Franciszek Cwalina (War-
szawa), Halina Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), 
Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Zbi-
gniew Kozak (Puławy, woj. lubel.), Barbara Krajewska (Iwa-
ny, pow. nidz., woj. warm. -maz.), Jerzy Ludas (Braunschweig, 
Niemcy), Marianna Pawłowska (Niemojki, pow. łosicki, woj. 
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maz.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.), Bożena Ronow-
ska (Świecie, woj. kuj. -pom.), Małgorzata Skowron (Hrubie-
szów, woj. lubel.). 

Wyróżnienia – Anna Bogucka (Zakopane, pow. tatrz., woj. 
małopol.), Krystyna Czesława Borkowska (Sosnowiec, woj. 
śl.), Stefan Chojnowski (Soboklęszcz, pow. ciechanowski, 
woj. maz.), Jan Czarnecki (Chwałowice, pow. rad., woj. maz.), 
Stanisława Gujska (Jędrzejów Nowy, pow. miński, woj. maz.), 
Janina Karasiuk (Żakowola Stara, pow. radz., woj. lubel.), Mi-
rosław Miras Kowalski (Mysłowice, woj. śl.), Wanda Kozak 
(Koszalin, woj. zachodniopom.), Adam Ladziński (Zabrodzie, 
pow. ostrołęcki, woj. maz.), Bogusława Lankamer (Kol. Łasz-
czów, pow. tomasz., woj. lubel.), Regina Nachacz (Rzeszów), 
Elżbieta Niedźwiadek (Kołobrzeg, woj. zachodniopom.), Ire-
na Ostaszyk (Mordy, pow. siedl., woj. maz.), Helena Pilarska 
(Police, woj. zachodniopom.), Anna Przeździecka (Jasienica 
Dolna, pow. nyski, woj. opol.), Mirosław Puszczykowski (Mo-
gilno, woj. kuj. -pom.), Stanisław Radomski (Przasnysz, woj. 
maz.), Grażyna Rakfalska (Kraśnik, woj. lubel.), Krzysztof 
Reczek (Kozienice, woj. maz.), Lilia Sola (Puławy, woj. lu-
bel.), Arkadiusz Stosur (Kraków), Maria Tomasik (Sądkowa, 
pow. jasielski, woj. podkarp.), Ewa Tomczak (Łowicz, woj. 
łódz.), Agnieszka Tomczyszyn -Harasymowicz (Głuchołazy, 
pow. nyski, woj. opol.), Adam B. Wierzbicki (Dłużek, pow. 
żarski, woj. lubus.), Elżbieta Wójtowicz (Wólka Kątna, pow. 
puł., woj. lubel.), Edyta Wysocka (Miastko, pow. byt., woj. 
pom.), Marian Yoph -Żabiński (Świecie, woj. zachodniopom.), 
Krystyna Zając (Strzegowo, pow. mławski, woj. maz.), An-
drzej Ziobrowski (Kraków – Nowa Huta), Bernadetta Żołądek 
(Chlewiska, pow. lubaczowski, woj. podkarp.).

Proza: I nagroda – Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); II – Ge-
nowefa Iwanek (Pietrzykowice, pow. żyw., woj. śl.); III – Ma-
ria Grzegorek (Juszczyna, pow. żyw., woj. śl.), Emilia Kuś-
ka (Jastrzębie Zdrój, woj. śl.), Andrzej Murański (Juszczyna, 
pow. żyw., woj. śl.), Waleria Prochownik (jw.). 

Wyróżnienia – Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, pow. mo-
niecki, woj. podl.), Florianna Kiszczak (jw.), Alfreda Mag-
dziak (Zamość, woj. lubel.), Czesława Michańska (Włodawa, 
woj. lubel.), Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., 
woj. lubel.), Radosław Paczocha (Warszawa), Anna Piliszew-
ska (jw.), Janina Radomska (Radzięcin, pow. biłg., woj. lu-
bel.), Magdalena Schatt (Kędzierzyn -Koźle, woj. opol.), Józef 
Sidoruk (Stawki, pow. włod., woj. lubel.), Władysław Szepe-
lak (Bielanka, pow. nowot., woj. małopol.), Elżbieta Wójto-
wicz (jw.).

Dramat: I nagroda – Jan Chmiel (jw.); III – Piotr Bulak 
(Ząbki, pow. woł., woj. maz.). Wyróżnienie – Ewa Tomczak 
(jw.). 

„TL” 2008, nr 3–4, s. 1–2; I brył swych grzmotem zapłacze 
ziemia..., Lublin 2008, s. 5–8.

2009 (XXXVIII edycja)
Rozstrzygnięcie: 30 września 2009 roku w Lublinie
Uczestnicy: 130 pisarzy (114 zestawów poetyckich, 40 pro-

zatorskich, 8 w dziedzinie dramatu)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski, 

dr Katarzyna Smyk, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz z ra-
mienia ZG STL)

Poezja: I nagroda – Franciszek Cwalina (Kossaki, pow. 
ostr., woj. maz.), Zofia Staniszewska (Mieczewo, pow. pozn., 
woj. wielkopol.); II – Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. 
biłg., pow. lubel.), Olga Kowalska (Ostrów Mazowiecka, 
woj. maz.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. włoszcz., woj. 
święt.); III – Jan Henryk Cichosz (Krasnystaw, woj. lubel.), 
Cezary Grala (Płock, woj. maz.), Janina Karasiuk (Żakowola 
Stara, pow. radz., woj. lubel.), Władysław Koczot (Czarnystok, 
pow. zam., woj. lubel.), Wanda Kozak (Koszalin, woj. zachod-
niopom.), Barbara Krajewska (Iwany, pow. nidz., woj. warm. 
-mazur.), Anna Kühn -Cichocka (Płock, woj. maz.), Władysław 
Sitkowski (Zwierzyniec, pow. zam., woj. lubel.), Teresa Teter 
(Snopków, pow. lubel., woj. lubel.). 

Wyróżnienia – Jan Chmiel (Kowale, pow. ciesz., woj. śl.), 
Jan Czarnecki (Chwałowice, pow. rad., woj. maz.), Maria 
Gleń (Krasnystaw, woj. lubel.), Józef Janczewski (Kraków), 
Stanisław Karol Kopala (Police, woj. zachodniopom..), Ur-
szula Kopeć -Zaborniak (Kowalówka, pow. lubaczowski, woj. 
podkarp.), Mirosław Kowalski (Mysłowice, woj. śl.), Jędrzej 
Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), Janina Nożownik 
(Piotrków Trybunalski, woj. łódz.), Irena Ostaszyk (Mordy, 
pow. siedl., woj. maz.), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. 
małopol.), Zofia Roj -Mrozicka (Zakopane, pow. tatrz., woj. 
małopol.), Bożena Ronowska (Świecie, woj. kuj. -pom.), Ja-
dwiga Solińska (Wąsosz, pow. graj., woj. podl.), Maria Stoch 
(Poronin, pow. tatrz., woj. małopol.), Sabina Szymbor (Lub-
lin), Elżbieta Wójtowicz (Wólka Kątna, pow. puł., woj. lubel.), 
Edyta Wysocka (Miastko, pow. byt., woj. pom.). 

Proza: I nagroda – Jadwiga Solińska (jw.); II – Zofia Prze-
liorz (Żory -Osiny, woj. śl.); III – Genowefa Iwanek (Pietrzy-
kowice, pow. żyw., woj. śl.), Zbigniew Kozak (Puławy, woj. 
lubel.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.). 

Wyróżnienia – Edward Derylak (Żagań, woj. lubus.), Flo-
rianna Kiszczak (jw.), Alfreda Magdziak (Zamość, woj. lubel.), 
Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.), 
Lilia Sola (Puławy, woj. lubel.), Elżbieta Wójtowicz (jw.).

Dramat: III nagroda – Elżbieta Daniszewska (Knyszyn, 
pow. moniecki, woj. podl.).

„TL” 2009, nr 3–4, s. 23–24; Na skibie czarnej serce swoje 
złożę, Lublin 2009, s. 5–6

2010 (XXXIX edycja)
Rozstrzygnięcie: 20 października 2010 roku w Lublinie
Uczestnicy: 125 pisarzy (110 zestawów poetyckich, 42 ze-

stawy prozatorskie)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski, 

dr Katarzyna Smyk, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz z ra-
mienia ZG STL)

Poezja: I nagroda – Zdzisław Purchała (Kossów, pow. 
włoszcz., woj. święt.); II – Florianna Kiszczak (Radzięcin, 
pow. biłg., woj. lubel.), Władysław Koczot (Czarnystok, pow. 
zam., woj. lubel.); III – Renata Blicharz (Opole), Józef Chojna-
cki (Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), Franciszek Cwali-
na (Kossaki, pow. ostr., woj. maz.), Sabina Szymbor (Lublin), 
Katarzyna Zychla (Sieniawa Żarska, pow. żarski, woj. lubus.). 

Wyróżnienia – Joanna Bolimowska (Łowicz, woj. łódz.), 
Krystyna Borkowska (Sosnowiec, woj. śl.), Jan Chmiel (Ko-
wale, pow. ciesz., woj. śl.), Łucja Gocek (Chojnice, woj. pom.), 
Jadwiga Grabarz [brak danych], Halina Graboś (Kamień, pow. 
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chełm., woj. lubel.), Mirosław Kowalski (Mysłowice, woj. śl.), 
Wanda Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), Zbigniew Ko-
zak (Puławy, woj. lubel.), Barbara Kryszczuk (Turkowice, 
pow. hrub., woj. lubel.), Andrzej Murański (Juszczyna, pow. 
żyw., woj. śl.), Piotr M. Nowak (Kol. Bogoria, pow. stasz., 
woj. święt.), Jan Zbigniew Piątkowski (Mińsk Mazowiecki, 
woj. maz.), Zofia Roj -Mrozicka (Zakopane, pow. tatrz., woj. 
małopol.), Bożena Ronowska (Świecie, woj. kuj. -pom.), Wła-
dysław Sitkowski (Zwierzyniec, pow. zam., woj. lubel.), Regi-
na Świtoń (Knyszyn, pow. moniecki, woj. podl.), Aleksandra 
Zawacka (Wichrowice, pow. włocł., woj. kuj. -pom.). 

Proza: I nagroda – Elżbieta Wójtowicz (Wólka Kątna, pow. 
puł., woj. lubel.); II – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.); 
III – Ewelina Kuśka (Jastrzębie Zdrój, woj. śl.), Zdzisław Pur-
chała (jw.), Lilia Sola (Puławy, woj. lubel.). 

Wyróżnienia – Magdalena Cybulska (Łódź), Elżbieta Gry-
mel (Żory, woj. śl.), Genowefa Iwanek (Pietrzykowice, pow. 
żyw., woj. śl.), Jerzy Jastrzębski (Chorzów, woj. śl.), Francisz-
ka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.), Józef 
Sidoruk (Stawki, pow. włod., woj. lubel.), Jadwiga Solińska 
(Wąsosz, pow. graj., woj. podl.).

„TL” 2010, nr 3–4, s. 3–4; Piszę wiersze matczyną mową 
sękatą bólem, Lublin 2010, s. 5–7.

2011 (XL edycja)
Rozstrzygnięcie: 30 września 2011 roku w Lublinie
Uczestnicy: 87 pisarzy (70 zestawów poetyckich, 23 pro-

zatorskie)
Jury: mgr Halina Kosienkowska, mgr Katarzyna Kraczoń 

(sekretarz konkursu), dr Donat Niewiadomski (przew.), dr Ka-
tarzyna Smyk

Poezja: I nagroda – Jędrzej Kozak (Koszalin, woj. zachod-
niopom.), Sabina Szymbor (Lublin); II – Joanna Bolimowska 
(Łowicz, woj. łódz.), Stanisława Gujska (Jędrzejów Nowy, 
pow. miński, woj. maz.), Władysław Koczot (Czarnystok, pow. 
zam., woj. lubel.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. włoszcz., 
woj. święt.), Jerzy Woliński (Warszawa); III – Józef Chojnacki 
(Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), Barbara Krajewska 
(Iwany, pow. nidz., woj. warm. -mazur.), Piotr M. Nowak (Kol. 
Bogoria, pow. stasz., woj. święt.), Regina Smoter-Grzeszkie-
wicz (Lublin), Arkadiusz Stosur (Nowy Sącz, woj. małopol.). 

Wyróżnienia – Halina Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. 
lubel.), Janina Karasiuk (Żakowola Stara, pow. radz., woj. lu-
bel.), Urszula Stefania Korzonek (Pogórze, pow. ciesz., woj. 
śl.), Wanda Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), Barbara 
Kryszczuk (Turkowice, pow. hrub., woj. lubel.), Wanda Łom-
nicka-Dulak (Piwniczna Zdrój, pow. nowosąd., woj. małopol.), 
Alfreda Magdziak (Zamość, woj. lubel.), Andrzej Murański 
(Juszczyna, pow. żyw., woj. śl), Regina Nachacz (Rzeszów), 
Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. małopol.), Teresa Teter 
(Snopków, pow. lubel., woj. lubel.). 

Wyróżnienia specjalne – Jan Czarnecki (Chwałowice, pow. 
rad., woj. maz.), Małgorzata Siemieniuk (Łapy, pow. biał., 
woj. podl.), Elżbieta Wójtowicz (Wólka Kątna, pow. puł., woj. 
lubel.). 

Proza: II – Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); III – Teresa Ro-
mańska (Jabłonowo, pow. działdowski, woj. warm. -mazur.). 

Wyróżnienia – Edward Derylak (Żagań, woj. lubus.), Elżbie-
ta Grymel (Żory, woj. śl.), Genowefa Iwanek (Pietrzykowice, 

pow. żyw., woj. śl.), Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., 
woj. lubel.), Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., 
woj. lubel.), Władysław Szepelak (Bielanka, pow. nowot., woj. 
małopol.), Elżbieta Wójtowicz (jw.).

„TL” 2011, nr 1–4, s. 2; Jan Pocek – poeta, „co śpiewał 
i orał”, Lublin 2011, s. 111–112.

2012 (XLI edycja)
Rozstrzygnięcie: 13 lutego 2013 roku w Lublinie
Uczestnicy: 45 pisarzy (39 zestawów poetyckich, 15 pro-

zatorskich)
Jury: mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadomski, 

dr Katarzyna Smyk
Poezja: I – Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. 

lubel.); II – Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. 
lubel.), Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna Zdrój, pow. no-
wosąd., woj. małopol.); III – Alfreda Magdziak (Zamość, woj. 
lubel.), Bożena Ronowska (Terespol Pom., pow. świecki, woj. 
kuj. -pom.). 

Wyróżnienia – Jan Czarnecki (Chwałowice, pow. rad., woj. 
maz.), Halina Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), El-
żbieta Maria Grymel (Żory, woj. śl.), Barbara Kryszczuk (Tur-
kowice, pow. hrub., woj. lubel.), Piotr M. Nowak (Kol. Bo-
goria, pow. stasz., woj. święt.), Anna Piliszewska (Wieliczka, 
woj. małopol.), Zofia Roj -Mrozicka (Zakopane, pow. tatrz., 
woj. małopol.).

Proza: I – Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); II – Florianna 
Kiszczak (jw.); III – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.), 
Zofia Roj -Mrozicka (jw.). 

Wyróżnienia – Teresa Dwórznik -Romańska (Jabłonowo, 
pow. działdowski, woj. warm. -mazur.), Elżbieta Maria Grymel 
(jw.), Krystyna Gudel (Suchowola, pow. sokólski, woj. podl.), 
Regina Sobik (Jankowice, pow. ryb., woj. śl.).

„TL” 2013, nr 1–2, s. 9. 

2013 (XLII edycja)
Rozstrzygnięcie: 28 lutego 2014 roku w Lublinie
Uczestnicy: 47 pisarzy (37 zestawów poetyckich, 20 zesta-

wów prozatorskich)
Jury: mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadomski, 

dr hab. Katarzyna Smyk
Poezja: I nagroda – Władysław Koczot (Czarnystok, pow. 

zam., woj. lubel.), Barbara Kryszczuk (Turkowice, pow. hrub., 
woj. lubel.); II – Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., 
woj. lubel.), Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna Zdrój, pow. 
nowosąd., woj. małopol.), Krystyna Zając (Strzegowo, pow. 
mławski, woj. maz.); III – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. 
pozn., woj. wielkopol.), Anna Wanda Góra (Gozdów, pow. 
hrub., woj. lubel.), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. mało-
pol.), Zdzisław Purchała (Kossów, pow. włoszcz., woj. święt.). 

Wyróżnienia – Jan Czarnecki (Chwałowice, pow. rad., woj. 
maz.), Regina Sobik (Jankowice, pow. ryb., woj. śl.), Maria 
Tomasik (Sądkowa, pow. jasielski, woj. podkarp.), Aleksandra 
Zawacka (Wichrowice, pow. włocł., woj. kuj. -pom.). 

Proza: I nagroda – Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); II – Ge-
nowefa Iwanek (Pietrzykowice, pow. żyw., woj. śl.), Waleria 
Prochownik (Żywiec, woj. śl.); III – Zbigniew Kozak (Puławy, 
woj. lubel.), Barbara Kryszczuk (jw.). 
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Wyróżnienia – Florianna Kiszczak (jw.), Janina Radomska 
(Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.). 

„TL” 2014, nr 1–2, s. 21.

2014 (XLIII edycja)
Rozstrzygnięcie: 2 marca 2015 roku w Lublinie
Uczestnicy: 83 pisarzy (66 zestawów poetyckich, 30 pro-

zatorskich)
Jury: mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadomski, 

dr hab. Katarzyna Smyk
Poezja: I nagroda – Jędrzej Kozak (Koszalin, woj. zachod-

niopom.); II – Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. 
lubel.), Władysław Koczot (Czarnystok, pow. zam., woj. lu-
bel.), Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. 
lubel.), Elżbieta Wójtowicz (Wólka Kątna, pow. puł., woj. lu-
bel.); III – Daniela Bednarek (Zelów, pow. bełchatowski, woj. 
łódz.), Barbara Krajewska (Iwany, pow. nidz., woj. warm.- 
-mazur.). 

Wyróżnienia – Grzegorz Baczewski (Warszawa), Jan Czar-
necki (Chwałowice, pow. rad., woj. maz), Tadeusz Dejnecki 
(Płock, woj. maz.), Krystyna Gudel (Suchowola, pow. sokól-
ski, woj. podl.), Janina Karasiuk (Żakowola Stara, pow. radz., 
woj. lubel.), Mirosław Kowalski (Mysłowice, woj. śl.), Stani-
sława Łaz (Dzielce, pow. zam., woj. lubel.), Jacek Majcherkie-
wicz (Gorenice, pow. olkuski, woj. małopol.), Andrzej Jakub 
Mularczyk (Ostrzeszów, woj. wielkopol.), Anna Piliszewska 
(Wieliczka, woj. małopol.), Janusz Pyziński (Podgrodzie, pow. 
dębnicki, woj. podkarp.), Małgorzata Siemieniuk (Łapy, pow. 
biał., woj. podl.), Regina Smoter -Grzeszkiewicz (Lublin), Re-
gina Sobik (Jankowice, pow. ryb., woj. śl.), Lilia Sola (Puła-
wy, woj. lubel.), Arkadiusz Stosur (Kraków), Sabina Szymbor 
(Lublin).

Wyróżnienia specjalne – Maria Kazimiera Sarnacka (Doł-
hobrody, pow. włod., woj. lubel.), Annia Waluś -Sikoń (Szafla-
ry, pow. nowot., woj. małopol.).

Proza: I nagroda – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.), 
II – Stanisław Ptaszek (Pasierbiec, pow. lim., woj. małopol.), 
Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); III – Florianna Kiszczak (jw.), 
Elżbieta Wójtowicz (jw.).

Wyróżnienia – Wioleta Dudek (Deszkowice Drugie, pow. 
zam., woj. lubel.), Janina Karasiuk (jw.), Anna Korolewska 
(Szczecinek, woj. zachodniopom.), Mirosław Kowalski (jw.), 
Andrzej Kozicki (Sandomierz, woj. święt.), Franciszka Ogo-
nowska (jw.), Janina Radomska (Radzięcin, pow. biłg., woj. 
lubel.). 

„TL” 2015, nr 1–2, s. 12.

2015 (XLIV edycja)
Rozstrzygnięcie: 26 lutego 2016 roku w Lublinie
Uczestnicy: 127 pisarzy (88 zestawów poetyckich, 47 pro-

zatorskich)
Jury: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Katarzyna Kra-

czoń, dr Donat Niewiadomski, dr hab. Katarzyna Smyk
Poezja: I nagroda – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna 

Zdrój, pow. nowosąd., woj. małopol.); II – Anna Korolew-
ska (Szczecinek, woj. zachodniopom.), Teodora Maria Pikuła 
(Lublin); III – Natalia Borowska (Wałcz, woj. zachodniopom.), 
Krzysztof Kokot (Nowy Targ, woj. małopol.), Barbara Kołacz 

(Warszawa), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. małopol), Ka-
tarzyna Anna Piotrowska (Krześlin, pow. siedl., woj. maz.). 

Wyróżnienia – Jadwiga Baczewska (Bacze Mokre, pow. 
zambrowski, woj. podl.), Jan Gumbisz (Kielce), Halina Gra-
boś (Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), Władysław Koczot 
(Czarnystok, pow. zam., woj. lubel.), Zygmunt Królak (Wito-
lubie, pow. koszaliński, woj. zachodniopom.), Ewa Musiorska 
(Jaworzno, woj. śl.), Bogdan Nowicki (Świętochłowice, woj. 
śl.), Piotr Oprzędek (Stróża, pow. myślenicki, woj. małopol.), 
Jerzy Piliszewski (Wieliczka, woj. małopol.), Sabina Szymbor 
(Lublin).

Proza: II nagroda – Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.); 
III – Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), 
Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.), Elżbieta Wójtowicz (Wólka 
Kątna, pow. puł., woj. lubel.). 

Wyróżnienia – Elżbieta Maria Grymel (Żory, woj. śl.), 
Franciszka Ogonowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.), 
Stanisław Ptaszek (Pasierbiec, pow. lim., woj. małopol.), Ka-
zimierz Surzyn (Juszczyn, pow. suski, woj. małopol.), Leon 
Szabluk (Malowa Góra, pow. bialski, woj. lubel.), Magdalena 
Świątecka (Makosieje, pow. ełcki, woj. warm. -mazur.).

„TL” 2016, nr 1–2, s. 55.

2016 (XLV edycja)
Rozstrzygnięcie: 30 listopada 2016 roku w Lublinie
Uczestnicy: 95 pisarzy (67 zestawów poetyckich, 38 pro-

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

kowska, mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadomski
Poezja: I nagroda – Barbara Kołacz (Warszawa); II – Halina 

Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), Franciszka Ogo-
nowska (Dobużek, pow. tomasz., woj. lubel.); III – Małgorzata 
Borzeszkowska (Lębork, woj. pom.), Ewa Jowik (Łazy, pow. 
pias., woj. maz.), Jędrzej Kozak (Koszalin, woj. zachodnio-
pom.), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. małopol.), Katarzy-
na Wiktoria Polak (Kraków), Anna Błachucka (Małogoszcz, 
pow. jędrzejowski, woj. święt.). 

Wyróżnienia – Tadeusz Dejnecki (Płock, woj. maz.), Dorota 
Kamińska (Myślenice, woj. małopol.), Janina Karasiuk (Ża-
kowola Stara, pow. radz., woj. lubel.), Piotr Matera (Lipnica 
Wielka, pow. nowot., woj. małopol.), Bogdan Nowicki (Świę-
tochłowice, woj. śl.), Sabina Szymbor (Lublin), Małgorzata 
Tomczyk -Jadach (Krośnice, pow. milicki, woj. dolnośl.), Anna 
Trybek (Cieśle, pow. włoszcz., woj. święt.), Elżbieta Wójto-
wicz (Wólka Kątna, pow. puł., woj. lubel.). 

Wyróżnienie specjalne – Jan Bliźniuk (Czerniewice, pow. 
włocł., woj. kuj. -pom.).

Proza: I nagroda – Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); II – Da-
nuta Ewa Skalska (Borkowice, pow. przysuski, woj. maz.); 
III – Genowefa Iwanek (Pietrzykowice, pow. żyw., woj. śl.), 
Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Kazi-
mierz Surzyn (Juszczyn, pow. suski, woj. małopol.). 

Wyróżnienia – Tadeusz Charmuszko (Suwałki, woj. podl.), 
Zbigniew Kryściak (Wieluń, woj. łódz.), Zdzisław Maciejew-
ski (Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośl.), Waleria 
Prochownik (Żywiec, woj. śl.), Stanisław Ptaszek (Pasierbiec, 
pow. lim., woj. małopol.), Anna Małgorzata Repa (Bańska 
Niżna, pow. nowot., woj. małopol.).

„TL” 2017, nr 1–2, s. 66.
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2017 (XLVI edycja)
Rozstrzygnięcie: 4 grudnia 2017 roku w Lublinie
Uczestnicy: 117 pisarzy (90 zestawów poetyckich, 47 pro-

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

kowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), 
dr Donat Niewiadomski (przew.)

Poezja: II nagroda – Joanna Bolimowska (Łowicz, woj. 
łódz.), Halina Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), 
Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. małopol.), Elżbieta Wójto-
wicz (Wólka Kątna, pow. puł., woj. lubel.); III nagroda – Mał-
gorzata Borzeszkowska (Lębork, woj. pom.), Marek Klam-
czyński (Sulejówek, pow. miński, woj. maz.), Teodora Maria 
Pikuła (Lublin), Iwona Świerkula (Warszawa). 

Nagrody specjalne – Joanna Bolimowska (jw.), Florianna 
Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Marek Miodu-
szewski (Helenów, pow. szydł., woj. maz.), Piotr M. Nowak 
(Kol. Bogoria, pow. stasz., woj. święt.), Elżbieta Wójtowicz 
(jw.).

Wyróżnienia – Małgorzata Borowiec (Radom), Józef Choj-
nacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), Tadeusz Dej-
necki (Płock, woj. maz.), Ewa Jowik (Łazy, pow. pias., woj. 
maz.), Marta Jurkowska (Olkusz, woj. małopol.), Barbara Ko-
łacz (Warszawa), Janusz Koryl (Rzeszów), Waleria Prochow-
nik (Żywiec, woj. śl.), Katarzyna Justyna Zychla (Żary, woj. 
lubus.).

Joanna Bolimowska podczas recytowania  
nagrodzonych wierszy, 2017, fot. K. Butryn

Proza: I nagroda – Danuta Ewa Skalska (Borkowice, pow. 
przysuski, woj. maz.); II nagroda – Monika Bisek -Grąz (Jedli-
na Zdrój, pow. wałbrzyski, woj. dolnośl.), Elżbieta Maria Gry-
mel (Żory, woj. śl.), Waleria Prochownik (jw.), Zofia Przeliorz 
(Żory, woj. śl.); III nagroda – Jolanta Boguszewska (Radzy-

min, pow. woł., woj. maz.), Kazimierz Surzyn (Juszczyn, pow. 
suski, woj. małopol.), Elżbieta Wójtowicz (jw.). 

Nagroda specjalna – Anna Małgorzata Repa (Bańska Niżna, 
pow. nowot., woj. małopol.).

Wyróżnienia – Anna Błachucka (Małogoszcz, pow. jędrze-
jowski, woj. święt.), Genowefa Iwanek (Pietrzykowice, pow. 
żyw., woj. śl.), Janina Karasiuk (Żakowola Stara, pow. radz., 
woj. lubel.), Florianna Kiszczak (jw.), Stanisław Ptaszek (Pa-
sierbiec, pow. lim., woj. małopol.), Maria Tomasik (Sądkowa, 
pow. jasielski, woj. podkarp.).

„TL” 2017, nr 3–4, s. 15.

2018 (XLVII edycja)
Rozstrzygnięcie: 25 lutego 2019 roku w Lublinie
Uczestnicy: 115 pisarzy (88 zestawów poetyckich, 43 zesta-

wy prozatorskie)
Jury: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosien-

kowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), 
dr Donat Niewiadomski (przew.)

Poezja: I nagroda – Mirosław Kowalski (Mysłowice, woj. 
śl.); II nagroda – Józef Chojnacki (Gułtowy, pow. pozn., woj. 
wielkopol.), Halina Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. lu-
bel.), Ewa Jowik (Łazy, pow. pias., woj. maz.), Teresa Paryna 
(Przemyśl, woj. podkarp.); III nagroda – Daniela Bednarek 
(Zelów, pow. bełchatowski, woj. łódz.), Anna Maria Kobyliń-
ska (Warszawa), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. małopol), 
Kamil Krzysztof Suskiewicz (Łódź), Anna Szczepańska (Wola 
Stróska, pow. tarnowski, woj. małopol.). 

Nagroda specjalna – Wanda Łomnicka -Dulak (Piwniczna 
Zdrój, pow. nowosąd., woj. małopol.). 

Wyróżnienia – Jan Bliźniuk (Czerniewice, pow. włocł., woj. 
kuj. -pom.), Krystyna Igras (Pokrówka, pow. chełm., woj. lu-
bel.), Janina Karasiuk (Żakowola Stara, pow. radz., woj. lubel), 
Florianna Kiszczak (Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Wanda 
Łomnicka -Dulak (jw.), Renata Malinowska (Trzebnice, pow. 
polkowicki, woj. dolnośl.), Marek Mioduszewski (Helenów, 
pow. szydł., woj. maz.), Alina Barbara Nowak (Prudnik, woj. 
opol.), Marianna Pawłowska (Niemojki, pow. łosicki, woj. 
maz.), Regina Sobik (Jankowice, pow. ryb., woj. śl.). 

Proza: II nagroda – Elżbieta Maria Grymel (Żory, woj. śl.); 
III nagroda – Klaudia Gawronek (Kasinka Mała, pow. lim., 
woj. małopol.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.), Zofia 
Przeliorz (Żory, woj. śl.).

Wyróżnienia – Janina Karasiuk (jw.), Agnieszka Weroni-
ka Panasiuk (Biała Podlaska, woj. lubel.), Agnieszka Pawlak 
(Kraków), Regina Sobik (jw.), Elżbieta Wójtowicz (Wólka 
Kątna, pow. puł., woj. lubel.). 

„TL” 2019, nr 1–2, s. 57.

2019 (XLVIII edycja)
Rozstrzygnięcie: 25 października 2019 roku w Lublinie
Uczestnicy: 115 pisarzy (85 zestawów poetyckich, 44 zesta-

wy prozatorskie)
Jury: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosien-

kowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), 
dr Donat Niewiadomski (przew.)

Poezja: I nagroda – Piotr M. Nowak (Kolonia Bogoria, pow. 
stasz., woj. święt.), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. mało-
pol.); II nagroda – Franciszek Cwalina (Warszawa), Mirosław 
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Kowalski (Mysłowice, woj. śl.), Barbara Krajewska (Iwany, 
pow. nidz., woj. warm. -mazur.); III nagroda – Józef Chojnacki 
(Gułtowy, pow. pozn., woj. wielkopol.), Florianna Kiszczak 
(Radzięcin, pow. biłg., woj. lubel.), Marek Klamczyński (Su-
lejówek, pow. miński, woj. maz.), Zofia Roj Mrozicka (Zako-
pane, woj. małopol.), Sabina Szymbor (Lublin).

Wyróżnienia – Jan Bliźniuk (Czerniewice, pow. włocł., 
woj. kuj. -pom.), Izabela Dudziak (Sosnowiec, woj. śl.), Hali-
na Graboś (Kamień, pow. chełm., woj. lubel.), Krystyna Igras 
(Pokrówka, pow. chełm., woj. lubel.), Ewa Jowik (Łazy, pow. 
pias., woj. maz.), Wiesław Musiałowski (Ustrzyki Górne, pow. 
bieszczadzki, woj. podkarp.), Mirosław Puszczykowski (Mo-
gilno, woj. kuj. -pom.), Stanisław Salata (Stąporków, pow. ko-
necki, woj. święt.), Marek Szewczyk (Poznań).

Wyróżnienie specjalne – Marek Mioduszewski (Helenów, 
pow. szydł., woj. maz.).

Proza: I nagroda – Andrzej Murański (Juszczyna, pow. 
żyw., woj. śl.); II nagroda – Zofia Przeliorz (Żory, woj. śl.); III 
nagroda – Maciej Kowalski (Warszawa), Agnieszka Weronika 
Panasiuk (Biała Podlaska, woj. lubel.), Waleria Prochownik 
(Żywiec, woj. śl.), Piotr Sowiński (Łódź). 

Wyróżnienia – Martyna Gibek (Wielkie Drogi, pow. kra-
kowski, woj. małopol.), Jolanta Mulek (Bolesławiec, woj. 
dolnośl.), Kazimierz Surzyn (Maków Podhalański, pow. suski, 
woj. małopol.), Marta Zasłona -Kotnowska (Kobyłka, pow. 
woł., woj. maz.). 

„TL” 2019, nr 3–4, s. 1–2; Chodzę o świcie po srebrnych 
polach, Lublin 2019, s. 11–12.

Od lewej: Piotr M. Nowak – laureat konkursu i dr Donat 
Niewiadomski – przewodniczący jury, 2019, fot. P. Onochin

2020 (XLIX edycja)
Rozstrzygnięcie: 26 października 2020 roku w Lublinie
Uczestnicy: 113 pisarzy (78 zestawów poetyckich, 53 zesta-

wy prozatorskie)

Jury: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosien-
kowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), 
dr Donat Niewiadomski (przew.)

Poezja: I nagroda – Marek Mioduszewski (Helenów, pow. 
szydł., woj. maz.); II nagroda – Bogdan Nowicki (Zabrze, woj. 
śl.), Anna Piliszewska (Wieliczka, woj. małopol.), Katarzyna 
Wiktoria Polak (Kraków); III nagroda – Małgorzata Borzesz-
kowska (Lębork, woj. pom.), Florianna Kiszczak (Radzięcin, 
pow. biłg., woj. lubel.), Anna Maria Kobylińska (Warszawa), 
Urszula Krajewska -Szeligowska (Krajewo Białe, pow. zamb-
rowski, woj. podl.), Irena Wanda Niedzielko (Zalasowa, pow. 
tarnowski, woj. małopol.), Mariola Węgrzyn -Myćka (Prusiek, 
pow. sanocki, woj. podkarp.), Edyta Wysocka (Miastko, pow. 
byt., woj. pom.).

Wyróżnienia – Anna Wanda Góra (Gozdów, pow. hrub., 
woj. lubel.), Ewa Jowik (Łazy, pow. pias., woj. maz.), Marek 
Klamczyński (Sulejówek, pow. miński, woj. maz.), Jędrzej 
Kozak (Koszalin, woj. zachodniopom.), Justyna Michniuk 
(Radziechowy, pow. żyw., woj. śl.), Piotr M. Nowak (Kolo-
nia Bogoria, pow. stasz., woj. święt.), Jan Stanisław Rutkow-
ski (Bielsko -Biała, woj. śl.), Regina Sobik (Jankowice, pow. 
ryb., woj. śl.), Kazimierz Surzyn (Maków Podhalański, pow. 
suski, woj. małopol.), Marek Szewczyk (Poznań), Teresa Teter 
(Snopków, pow. lubel., woj. lubel.).

Nagroda specjalna – Anna Piliszewska (jw.). 
Proza: I nagroda – Stanisław Ptaszek (Pasierbiec, pow. lim., 

woj. małopol.); II nagroda – Elżbieta Maria Grymel (Żory, 
woj. śl.), Waleria Prochownik (Żywiec, woj. śl.), Jakub Skałka 
(Cieszyn, woj. śl.), Elżbieta Wójtowicz (Wólka Kątna, pow. 
puł., woj. lubel.); III nagroda – Janina Gonera (Lututów, pow. 
wieruszowski, woj. łódz.), Anna Paterek (Bydgoszcz), Zofia 
Przeliorz (Żory, woj. śl.). 

Wyróżnienia – Jolanta Mulek (Bolesławiec, woj. dolnośl.), 
Damian Dawid Nowak (Warszawa), Bożena Tarłowska (Ży-
wiec, woj. śl.).

„TL” 2020, nr 3–4, s. 56–57; Gdzie ptaki drzewom skrzydła 
podają, Lublin 2020, s. 9–10.

Skróty województw: dolnośl. = dolnośląskie, kuj. -pom. 
= kujawsko -pomorskie, lubel. = lubelskie, lubus. = lubuskie, 
łódz. = łódzkie, małopol. = małopolskie, maz. = mazowieckie, 
opol. = opolskie, podkarp. = podkarpackie, podl. = podlaskie, 
pom. = pomorskie, śl. = śląskie, święt. = świętokrzyskie, warm. 
-mazur. = warmińsko -mazurskie, wielkopol. = wielkopolskie, 
zachodniopom. = zachodniopomorskie

Skróty wybranych powiatów: biał. = białostocki, biłg. = 
biłgorajski, byt. = bytowski, chełm. = chełmski, ciesz. = cie-
szyński, graj. = grajewski, hrub. = hrubieszowski, kiel. = kiele-
cki, lim. = limanowski, lubart. = lubartowski, lubel. = lubelski, 
nidz. = nidzicki, nowosąd. = nowosądecki, nowot. = nowotar-
ski, ostr. = ostrowski, pias. = piaseczyński, pozn. = poznański, 
puł. = puławski, rad. = radomski, radz. = radzyński, ryb. = ryb-
nicki, siedl. = siedlecki, stasz. = staszowski, szydł. = szydło-
wiecki, tatrz. = tatrzański, tomasz. = tomaszowski, włocł. = 
włocławski, włod. = włodawski, włoszcz. = włoszczowski, 
woł. = wołomiński, zam. = zamojski, żyw. = żywiecki
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rOk Jana pOcka – 100- lecie urOdzin

Dominik Zimny

Prawosławne i katolickie konteksty wody 

uświęcanej w czasie Teofanii

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie a zarazem 
zapoznanie wszystkich czytelników z archaicznym – aczkol-
wiek występującym jeszcze współcześnie – zagadnieniem 
Teofanii, czyli świętem zjawienia się Boga na ziemi w ta-
jemnicy Wcielenia. W Kościele rzymskokatolickim celebra-
cje dawnych Teofanii, czy inaczej Epifanii kojarzone bywały 
również z Narodzinami Chrystusa oraz uroczystością Trzech 
Króli upamiętniającą takie wydarzenia ewangeliczne, jak 
przybycie Mędrców ze Wschodu z darami do nowonarodzo-
nego Dzieciątka Jezus, chrzest Syna Bożego w Jordanie oraz 
cud uczyniony przez Niego na godach w Kanie Galilejskiej. 
Wymienione biblijne wydarzenia w sposób ścisły łączyły się 
ze świętem Objawienia Pańskiego, które w obrządku bizan-
tyjskim wiązało się przede wszystkim z uroczystością Chrztu 
Pańskiego w rzece Jordan, dlatego święto w tradycji i języku 
pobożności ludowej określane jest podobnie jak sama rzeka – 
Jordan, natomiast w wyznaniu rzymskokatolickim zespolone 
zostało z ceremonią Trzech Króli, przypadającą w pierwszą 
niedzielę po Objawieniu. Święto Jordan, u wyznawców pra-
wosławia zwane również Bohojawlenije lub Kreszczenije Ho-
spodnije, początkowo obchodzone było 6 stycznia – w dzień 
katolickich uroczystości Trzech Króli – lecz wskutek porzu-
cenia harmonogramu juliańskiego i wprowadzenia nowego 
kalendarza gregoriańskiego, celebracje tych ceremonii prze-
niesiono na 19 stycznia. Jednak wśród licznej grupy ludności 
obrządku wschodniego w dalszym ciągu dzień 6 stycznia ko-
jarzony jest z pamiątką Chrztu Pańskiego i nazywany bywa 
Jordanem, choć w tym wyznaniu jest to data Wigilii Bożego 
Narodzenia, dlatego w niektórych środowiskach nowsza, gre-
goriańska data świętowania jordańskich rytuałów określana 
bywa jako drugie Boże Narodzenie. Według nauki Kościoła 
Wschodniego Jordan to jedno z największych i najstarszych 
świąt wyznania prawosławnego, które dało początek samemu 
chrześcijaństwu, stając się jednocześnie fundamentem tejże 
wiary. Ponieważ Chrzest Pański jako obrzęd religijny swymi 
korzeniami sięga czasów, gdy chrześcijańskie Kościoły nie 
zostały jeszcze podzielone, to również samo święto impliku-
je przekonanie mówiące o tym, że ceremonia chrztu Chrystu-
sa w rzece Jordan nawiązuje do wcześniej występującego na 
świecie wyznania wschodniego, zachowując także bardziej ar-
chaiczne formy towarzyszących jej rytuałów religijnych. Sąd 
o pochodzeniu święta Chrztu Pańskiego potwierdza również 
stanowisko Urszuli Janickiej -Krzywdy, według której ceremo-

nie tego obrzędu w wyznaniu bizantyjsko -słowiańskim łączą 
się z świętem Objawienia Pańskiego, będącym jednym z naj-
starszych obrzędów w wyznaniu katolickim, bo datowanym na 
III wiek. Natomiast Kościół Zachodni święto Chrztu Syna Bo-
żego – Jezusa Chrystusa rozpoczął oficjalnie celebrować do-
piero w roku 1955, gdy ówczesny Papież Pius XII wprowadził 
do kalendarza liturgicznego wspomnienie tego Bożego sakra-
mentu, ustanawiając dla niego początkową datę obchodów na 
dzień 13 stycznia – w roku 1969 świętowanie Chrztu Pańskie-
go przesunięto na pierwszą niedzielę po Objawieniu1. Z tego 
powodu obrzęd Chrztu Pańskiego znacznie bardziej uroczy-
ście celebrowany jest u wyznawców prawosławia, dlatego roz-
ważania nad istotą tego święta skupiają się przede wszystkim 
wokół Kościoła Wschodniego.

W świetle polskiego chrześcijaństwa obrządku bizantyjskie-
go święto Chrztu Pańskiego łączyło się z rytuałem poświęcenia 
przez kapłana wody w jej naturalnym środowisku – najlepiej 
w rzece, a gdy nie było jej w okolicy, w roli takiego zbiorni-
ka wodnego wystąpić mógł inny tego typu naturalny obiekt 
krajobrazu hydrologicznego, jak na przykład: jezioro, staw, 
potok, źródło, a w wyjątkowych sytuacjach nawet studnia. Na 
obszarze Lubelszczyzny i Podlasia nad najbliższy akwen uda-
wała się grupa prawosławnej ludności, by upamiętnić chrzest 
Jezusa w wodach Jordanu. Jeżeli tą zimową porą rzeka pokryta 
była lodem, wtedy mężczyźni wyrąbywali w lodzie przerębel 
w kształcie krzyża i obok niego stawiali wycięty z lodu krzyż 
lub zwykle drewniany symbol Bożej męki oraz taki sam oł-
tarz. Po nabożeństwie zebrani wierni udawali się w uroczystej 
procesji nad wodę symbolizującą w ten wyjątkowy dzień rze-
kę Jordan, którą kapłan święcił poprzez trzykrotne zanurze-
nie w niej trzech płonących świec, symbolu Trójcy Świętej, 
a także pozłacanego lub srebrnego krzyża. Wszystkie religijne 
artefakty, przez które woda zostawała uświęcona w rytuale 
Wielkiego Poświęcenia – zwanego u wyznawców prawosła-
wia Wielikaja Agiasma – posiadały swoje sakralne znaczenia 
i symbolizowały bądź samego Boga w osobie Jezusa Chrystu-
sa, bądź sakralności niebiańskie w Trójcy Świętej2. Stąd szla-
chetne materiały wykorzystywane do wyrobu liturgicznych 
krzyży oraz zdobiące je kamienie należy postrzegać jako pod-
noszące triumfalny charakter dzieła samego krzyża, ponieważ 
oddawały one królewską godność Chrystusa. Obserwuje się 
też rytuał polegający na tym, że w niektórych miejscowościach 
temu symbolicznemu obrzędowi chrztu towarzyszy wypusz-

szkice i OpracOwania



17

czenie w powietrze gołębi, które w symbolice chrześcijańskiej 
łączą się z obecnością Ducha Świętego3.

Błogosławieństwo wody podczas święta Teofanii, 
Sławatycze, 2012, fot. Krzysztof Snarski

Na terenie województwa lubelskiego, zwłaszcza w północ-
no-wschodniej jego części występującej często w charakterze 
kulturowego subregionu południowego Podlasia, duże uroczy-
stości liturgiczne Chrztu Pańskiego, skupiające niejednokrot-
nie ludność wyznania prawosławnego z całego regionu, cele-
browane są w Sławatyczach nad rzeką Bug. Święto to wpisało 
się w życie miejscowości na tyle mocno, że opisują i relacjo-
nują je prawie wszystkie lokalne rozgłośnie radiowe oraz ga-
zety. W jednej z nich znajduje się informacja o przebiegu uro-
czystości oraz sugestia batiuszki celebrującego ten wyjątkowy 
obrzęd, w której duchowny przekazuje następujące wiadomo-
ści: „W czasie śpiewania troparionu i Duch widzie hołubinie 
zostały wypuszczone białe gołębie na znak obecności Ducha 
Świętego. Śpiewamy: Gdy chrzciłeś się w Jordanie, objawiała 
się Trójca Święta. Jest to Epifania, czyli ujawnienie się Trzech 
Osób Trójcy Świętej. Kiedy Jezus jest w wodzie, rozlega się 
głos Boga Ojca z nieba, pojawia się też gołębica jako symbol 
Ducha Świętego. To jedyny moment w Nowym Testamencie, 
kiedy Trójca Święta ukazuje się człowiekowi jednocześnie. 
Stąd święto nazywane jest też Objawieniem.”4

W przekonaniu licznych wiernych wyznania prawosławnego 
woda poświęcona w uroczystym obrzędzie Chrztu Pańskiego – 
zwanego również Objawieniem – posiada niezwykłą, ponadna-
turalną moc apotropeiczną i uzdrawiającą, która wykorzysty-
wana bywa w wielu ludowych zabiegach o charakterze bądź 
magicznym, bądź leczniczym. Prawosławna ludność Podlasia 
i Lubelszczyzny do praktyki poświęcenia błogosławioną jor-
dańską wodą różnorodnych obiektów i przedmiotów, a nawet 
siebie, najbliższych domowników oraz zwierząt domowych 
lub gospodarskich, używała zwykle specjalnych słomkowych 
kropideł oraz gałązek bożonarodzeniowej choinki, świętego 
drzewka stojącego w pobliskiej cerkwi – symbolu wiecznego 
życia i mediacji między sferami sacrum a profanum. Rytuał 
sakralizacji wszelakich dóbr majątkowych czy też siebie i in-
nych osób, polegał na pokropieniu wszystkiego i wszystkich 
uświęconą w obrzędzie Jordanu sakralną wodą lub nakreśleniu 
nią znaku krzyża na powierzchni danego obiektu, będącego 
przedmiotem sakralizacji. Pochodzący z powyższych regio-
nów Polski mieszkańcy obrządku bizantyjsko -słowiańskiego 

święcili zazwyczaj zwierzęta, by ochronić je przed wszelakimi 
chorobami i zarazami, zagrody gospodarskie, w celu zabez-
pieczenia budynków przed szkodliwym działaniem różnego 
rodzaju czynników atmosferycznych oraz naturalnych żywio-
łów, a najczęściej siebie nawzajem i swoje domostwa, co miało 
nie tylko uchronić domowników przed epidemiami, ale rów-
nież nie dopuścić do działania nieczystych sił wewnątrz ich 
mieszkań. W opinii L.J. Ivanits, amerykańskiej badaczki anali-
zującej wierzenia ludowe społeczności Rusińskich, powszech-
ny dawniej zwyczaj święcenia domów miał na celu ochronić 
zabudowania przed złośliwymi duchami natury, które mogły 
przebywać wewnątrz pod postacią zazwyczaj niewidzialnego 
demona lub innego zmarłego przodka rodziny, mającego wo-
bec żyjących potomków niecne intencje5. W dawnej kulturze 
tradycyjnej ludów słowiańskich, w szczególności wyznania 
bizantyjsko -słowiańskiego i greko -katolickiego, dość dobrze 
znany był zwyczaj kąpieli lub całkowitego zanurzenia się 
w wodzie uświęconej w rytuale Wielikaja Agiasma, co według 
ludowych wierzeń miało zagwarantować zdrowie w bieżącym 
roku i w kolejno następujących po sobie przyszłych latach, 
a także przyczynić się do szybkich, udanych i przede wszyst-
kim lekkich zbiorów plonów z pól6. 

Procesja nad Bug, Sławatycze, 2012,  
fot. K. Snarski

Przykłady sakralizacji otaczającej przestrzeni za pomocą 
wody jordańskiej przytaczali również prawosławni mieszkań-
cy południowego Podlasia:

U nas przynoszą świece i kropią po prostu święconą wodą 
mieszkanie w każdym święcie. Do wszystkiego używa się świę-
conej wody. Wszystko się święciło, jak się coś kupiło to można 
było pokropić [...] Nawet w oborze można było poświęcić, czy 
prosiaczki, to się pokropiło, jakiś paciorek się zmówiło. U nas 
na Trzech Króli się wodą święconą kropiło, czyli wodoklesz-
czenie. Wtedy się przynosi wodę, przynosi się te co koło stud-
ni choinki, z tych drzewek bierze się gałązeczki i przynosi się 
do domu, i to się święci cały dom, wszystkie kąty i przy tym 
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żegna się. Święci się tymi gałązkami i tą wodą święconą (NT, 
Jabłeczna 2017). 

Teraz tak dobrze nie pamiętam, Bo już kilka lat w domu nie 
mieszkam, tylko tak wpadam jak jestem gdzieś w pobliżu, ale 
jak byłam młodsza i mieszkałam jeszcze z rodzicami to oni jeź-
dzili zawsze do naszego monasteru na uroczystości. Tam jest 
ikona świętego Onufrego i dla niego są te obchody, to dużo 
ludzi kiedyś się zbierało. I każdego roku do Sławatycz się wy-
bierali, bo tam były uroczystości Chrztu Pańskiego i stamtąd 
przywozili święconą wodę. Po przyjeździe z tych obchodów 
święcili wszystko tą wodą, to pamiętam, że na drzwiach tata 
robił znak krzyża, rękę moczył w tej wodzie i robił taki znak 
na drzwiach domu, stodoły i innych budynków gospodarczych 
wkoło domu. Tata moją mamę też święcił, a później ona jego. 
To brali tą wodę i się nią kropili takimi, ja to nazywam kro-
pielniczkami, ale to się chyba inaczej nazywało. Tata zawsze 
mówił: Niech Cię Bóg błogosławi – żegnał się i nam też kazał 
się przeżegnać, no i wtedy wszystkich błogosławił. Jak świę-
cił obejście, bo święcił też kurki, żeby się dobrze niosły, psa, 
żeby nikogo nie gryzł, to wtedy mówił: Niech was Bóg strzeże 
od złego, a jak święcił dom i stodołę to też coś mówił, ale nie 
wiem co, nie pamiętam tego. Jeszcze jak mój dziadek żył to on 
zawsze to robił pierwszy, a od czasu jego śmierci mój tata to 
robi, albo czasami moja mama, to zależy kto w danym roku był 
na tych uroczystościach. Ja nigdy nie byłam w Sławatyczach 
na tym święcie, ale rodzice opowiadali mi, że tam jest pełno lu-
dzi i każdy bierze tą wodę do butelek albo innych pojemników 
i pewnie robi tak samo, jak moi rodzice (KM, Jabłeczna – Biała 
Podlaska 2020). 

Mój ojciec to mi kiedyś opowiadał, że za czasów wojny ta-
kie uroczystości ludzie urządzili w Bublu Starym. To u jedne-
go prawosławnego gospodarza, gdzie była studnia, zebrali 
się wszyscy i się modlili. A to wojna, to nie było wolno tak 
się zbierać, to karane było. A tu nagle Niemcy idą. „A co tu 
się dzieje?” – pytają. Jeden z chłopów na szczęście znał język 
niemiecki i im wytłumaczył, że to takie święto i w studni krzyż 
zanurzają, żeby później móc poświęcić majątki albo zwierzęta 
i inne takie. No, i zostawili ich w spokoju, pozwolili dokończyć 
modłów, ale żeby nie było żadnych ekscesów i jakichś zebrań. 
To taką historię mi opowiadał (RB, Janów Podlaski 2019).

Zauważyć należy także fakt, że rytuałom poświęcenia jor-
dańską wodą różnorodnych obiektów i przedmiotów, a nie-
rzadko również osób oraz zwierząt, towarzyszyły specjalne 
formuły religijne, przez co akt symbolicznej sakralizacji świa-
ta nabierał cech praktyki werbalno -gestycznej. Poprzez wyar-
tykułowanie odpowiedniej kanonicznej modlitwy, modlitewki 
ludowej, a nawet sformułowanego przez siebie krótkiego bło-
gosławieństwa czy innego rodzaju religijnego aktu słownego, 
wzmacniano siłę sprawczą uświęconej podczas ceremonii 
jordańskich wody, w której od chwili jej usakralnienia kryła 
się boska moc, utożsamiana przez licznych wiernych ze sferą 
sacrum i lokującym się w tej przestrzeni Bogiem. Modlitwa 
ludowa jako specjalna formuła sakralna często odwoływała się 
do znanych biblijnych motywów, a sama treść danej modlitwy 
była zazwyczaj bardzo podobna do ludowego zamówienia, po-
nieważ opierała się na występowaniu motywów magicznych 
i polegała przede wszystkim na przekazie bezpośrednim – 
oralnym. M. Zowczak, badaczka polskiej religijnej kultury 

tradycyjnej zauważa, że nierzadko powtarzanym tematem lu-
dowych modlitw, opierających się zazwyczaj na znanych wiej-
skich zaklęciach, była właśnie święta woda pochodząca z ob-
rzędu Chrztu Pańskiego, która posiadała szereg odniesień do 
powszechnego w środowisku chłopskim kontekstu magiczne-
go i skutków jego działania, a więc realnego urzeczywistnienia 
oczekiwanych zmian. Rozpatrując w jednym ze swoich arty-
kułów kwestię pochodzenia tradycyjnych tekstów religijnych, 
autorka stwierdziła, że autentyczna modlitwa ludowa powinna 
wywodzić się ze źródła sacrum, a jej ukryta intencja zwykle 
otwierała przysłowiowe „bramy nieba”. Badaczka zauważyła, 
że niektóre teksty ludowych zamawiań – a więc pewnej formy 
modlitwy – zawierają obrazy pojednania nieba z ziemią, czyli 
chwilowego zespolenia dwóch światów w niezwykłym czasie 
Teofanii, co przedstawia poniższy tekst powszechnego na te-
renach wschodnich ludowego zamówienia, mającego na celu 
powstrzymać krwawienie z rany: „Święty Jan chrzcił Pana Je-
zusa na rzece Jordanie,/niech ta krew stanie w ranie jak woda 
w Jordanie”.

W przedstawionym powyżej zamówieniu, zespolenie dwóch 
rzeczywistości i ich odmiennych fabuł, czyli świata biblijnego 
i realności ludzkiego życia, zostało wyrażone poprzez bezruch, 
a przywołany w tym tekście motyw zatrzymania wody jest 
niebywale atrakcyjny, ponieważ współgra z samym rytuałem 
uświęcenia wody podczas obrzędu Chrztu Chrystusa, stano-
wiąc jego słowną analogię. Analizując cytowany tekst ludo-
wego zamówienia, M. Zowczak zanotowała, że tego typu akty 
werbalne zazwyczaj funkcjonują w połączeniu z odpowiedni-
mi gestami, a ich wykonawcami bywają najczęściej wiejscy 
uzdrowiciele i szeptuni, co potwierdzają słowa: „Szeptuni czę-
sto są świadomi znaczenia takich obrazów coincidentia i łą-
czą je z określonymi gestami, aby nawiązać kontakt z sacrum. 
Z tego punktu widzenia można określić prezentowaną przez 
nich technikę modlitewną jako mistyczną. Tekst wypowiadany 
jest «jednymi ustami», «bez sapania», przy zatrzymanym od-
dechu, co można interpretować nie tylko magicznie jako «za-
trzymanie» krwi czy – w innych przypadkach – choroby, lecz 
właśnie jako nawiązanie kontaktu z sacrum, w przeciwień-
stwie do również obowiązkowego chuchania na zakończenie 
akcji, co oznacza przeniesienie nabytej, «nie swojej, lecz Pana 
Jezusa, Matki Boskiej mocy»”7. 

Niewątpliwie pewną ideę nawiązania kontaktu z siłami 
Boskimi oraz wizję pojednania tematyki mistyczno -sakralnej 
z ludzką, przedstawia również typowo koncesyjna modlitwa, 
wypowiadana w czasie święta Chrztu Pańskiego, a zapisana 
od jednej z podlaskich mieszkanek wyznania bizantyjsko-sło-
wiańskiego. W modlitwie została wyrażona chęć porzucenia 
wszelkich doskwierających człowiekowi słabości i niedoma-
gań, zarówno natury fizycznej, jak i duchowej, która ma się 
spełnić za przyczyną uświęcenia wody w rytuale Wielkiego 
Poświęcenia – Wielikaja Agiasma, a także poprzez późniejsze 
zaczerpnięcie jej oraz wykorzystanie we wszelakich celach, co 
w konsekwencji przyczyni się do zesłania Bożych łask. Po-
zostałe wypowiedzi prawosławnych wiernych z obszaru po-
łudniowego Podlasia informują o samym rytuale uświęcania 
wody podczas tego specyficznego obrzędu Objawienia, a tak-
że wspominają o cudownej, magicznej mocy jordańskiej świę-
tej wody: 
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„Panie, Boże mój, niech będzie Twoim świętym darem Two-
ja święta woda do odpuszczenia moich grzechów, do oświe-
cenia mego umysłu, do wzmocnienia moich sił duchowych 
i fizycznych, do zdrowia ciała i duszy mojej, do pokonania 
namiętności i słabości moich przez bezgraniczne miłosierdzie 
Twoje, modlitwy Niepokalanej Twojej Matki i wszystkich Two-
ich świętych. Amen”. Kilka razy w roku zdarza się święcenie 
wody. Wielkie święcenie wody jest na święto Chrztu Pańskie-
go, raz w roku. Obrządek poświęcenia wody. Czyta się wybra-
ne fragmenty ze Starego Testamentu, żeby Łaska Ducha Świę-
tego zstąpiła na tę wodę i oświęciła ją. W ciągu całego roku 
kilka razy odprawiany jest obrządek małego poświęcenia wody 
i schodzimy procesją na dół do źródełka lub w specjalnych na-
czyniach w cerkwi czyta nad tą wodą modlitwy i później wkła-
da krzyż (NN, Grabarka 2017).

To tak jak się ma wodę święconą. Wodę z wielkiego święce-
nia inaczej się traktuje i wodę z małego inaczej. Do wody Jor-
dańskiej są inne modlitwy i trochę inny rytuał i to po Grecku 
Wielka Agrasmios czyli Wielka Świętość. W skrajnych przy-
padkach jest przekonanie, wrażliwość, wiara ludzi niech za-
stąpi zamiast Eucharystii jak nie ma jak to chociaż można dać 
wody jordańskiej. A z małego święcenia wody to jest po prostu 
poświęcona woda, ale używa się tak trochę luźniej. W cerkwi 
stoi w sosach taki trzydziesto, czterdziesto litrowy baniak i do-
lutowane kraniki i można tą wodę wziąć do domu albo napić 
się przy cerkwi jako uświęcona woda (MK, Bielsk Podlaski – 
Kodeń 2017). 

W obrządku rzymskokatolickim nie występuje motyw wody 
jordańskiej, ale wierni tego wyznania również kultywują tra-
dycję uświęcania wody (na przykład w uroczystość Trzech 
Króli), która później używana jest zwykle do wszelakich ce-
lów uzdrawiających lub apotropeicznych, a więc podobnie 
jak woda poświęcona podczas prawosławnych uroczystości, 
gdy odbywa się styczniowy, jordański rytuał błogosławień-
stwa tej życiodajnej materii. W obu odłamach chrześcijaństwa, 
niezależnie od terminu jej błogosławieństwa, woda posiadała 
niezwykłe właściwości oczyszczające, pojące i warunkujące 
rozwój wszelakiego życia, a także higieniczne i łagodzące. 
Posiada ponadto ogromne przywileje u samego Najwyższego 
Pana i Jego świętych, o czym głosił już święty Ambroży, a co 
zostało ujęte w księgach ewangelicznych autorstwa świętego 
Łukasza. Wyjątkową moc owej cieczy, a szczególnie wody 
świętej i wody uświęconej potwierdza również cytat zaczerp-
nięty z opracowania D. Forstner oraz liczne relacje podlaskich 
respondentów, którzy opowiadali o chrześcijańskim wykorzy-
staniu tej życiodajnej, oczyszczającej i obmywającej płynnej 
substancji. Oto wspomniany cytat: 

„O wodo, która zasłużyłaś sobie stać się sakramentem Chry-
stusa, która wszystko obmywasz, nie będąc sama obmyta! Od 
ciebie zależy początek, od ciebie koniec, a raczej ty sprawiasz, 
iż końca nie znam”8.

Tradycja naszego źródełka sięga na pewno XVIII wieku kie-
dy ludzie przychodzili w okresie epidemii i obmywali się w tym 
źródełku, pili wodę i do dzisiejszego dnia jest tak że takie za-
chowanie jest normalne. Ludzie codziennie przybywają, obmy-
wają się w źródełku, piją tą wodę i zabierają w butelkach do 
swoich domów. Piją na czczo z modlitwą wierząc, że jest to 
woda wartościowa, zasilona łaską Bożą. Tutejsi ludzie wierzą, 
że obmywając się tą wodą i zostawiają te chusteczki na brzegu. 

To nie jest tradycja religijna to wierzenie ludowe. (...) Przycho-
dząc na Grabarkę, trzeba się obmyć z całej nieczystości, pyłu, 
to jest obmywanie się z grzechu, bo woda oczyszcza z grzechu, 
chorób. (...) Woda to symbol oczyszczenia. Jest u nas ikona 
Matki Bożej Źródło (NN, Grabarka 2017). 

No, okolicznościowe to przede wszystkim właśnie używanie 
wody święconej do... wtedy kiedy mamy wizyty duszpaster-
skie. Używamy wody święconej kiedy ktoś na przykład umiera, 
czyli wtedy kiedy potrzebujemy po prostu, no jest to związane 
z przyjściem kapłana, prawda, też używany wody święconej. 
Używamy wody święconej do święcenia mieszkania. Przy też 
okadzaniu, właśnie wtedy też święcimy nasze kąty, że tak to 
powiem (HT, Orchówek 2017). 

To jak święcimy koszyczki to stawiamy też wiadro wody 
ksiądz święci. Nabiera w słoiczki lub buteleczki i mamy tą wodę 
do święcenia pól, jak ksiądz przychodzi po kolędzie to wlewa-
my i ksiądz święci dom. Kiedyś jak ktoś umarł to wyświęcali, 
wianuszki święcone kładli do trumny. Wodą święconą się kropi 
trumnę jak się nieboszczyka wkłada. Nawet noworodka jakby 
była potrzeba ochrzcić to można ochrzcić jakby umierał, a nie 
był ochrzczony (MP, Bubel Granna 2017). 

Według nauki Kościoła Wschodniego, Jordan to jedno z naj-
większych świąt ludności prawosławnej, podobnie jak sam ry-
tuał uświęcenia wody, nazywany w tym obrządku Wielikaja 
Agiasma. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, woda uświęcona 
w prawosławnym obrzędzie Jordanu posiadała niezwykłą ma-
giczną moc, podobnie jak u katolików woda w wieczór wi-
gilijny lub woda uświęcona w dzień ceremonii Trzech Króli, 
gdyż powszechnie uważano, że kąpiel w takiej wodzie – naj-
lepiej w rzece – w tym czasie radykalnie leczy choroby i za-
pewnia zdrowie na następny rok. W obu odłamach chrześci-
jaństwa istniało również identyczne przekonanie o przemianie 
wody w wino, co miało miejsce w wigilię uroczystości Chrztu 
Pańskiego – w przypadku ludności wyznania bizantyjsko-sło-
wiańskiego, bądź w wieczór Wigilii Bożego Narodzenia – jak 
u wiernych obrządku rzymskokatolickiego. Ta sama symbo-
lika przypisywana wodzie i jej magiczne funkcje w dwóch 
obrządkach chrześcijańskich sprawiają, że w krótkim czasie 
dzielącym katolickie Boże Narodzenie i prawosławny Jordan 
dwukrotnie spotkać można ten sam rytuał, który jednocześnie 
rozpoczynał i kończył tak zwany okres Godów. Zauważyć na-
leży ponadto, że jeszcze do dzisiaj niektórzy wierni obrządku 
bizantyjsko -słowiańskiego wigilię święta Chrztu Pańskiego 
określają ją jako „Drugą Wigilię Bożego Narodzenia”. Prawo-
sławna symbolika święta Jordanu i uświęconej w tym czasie 
wody posiada również swój mniej wyrazisty odpowiednik 
u wyznawców rzymskokatolickich, o czym świadczy sens 
święta Chrztu Chrystusa, a więc uroczystości kościelnej ob-
chodzonej w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim, czyli 
po Trzech Królach oraz współcześnie już zanikająca, choć ob-
rzędowo występująca jeszcze w niektórych sanktuariach ma-
ryjnych, dawna rozbudowana symbolika kąpiółki, czyli majo-
wego rytuału ku czci Matki Bożej, podczas którego w wodzie 
lub w winie zanurzana jest miejscowa figurka Najświętszej 
Maryi. Rozważając istotę błogosławionej wody jako materii 
chrześcijańskiej o symbolice włączającej do wspólnoty koś-
cielnej, zauważyć należy dość interesujący i ważny fenomen 
tej życiodajnej substancji, a polegający na z pozoru oczywi-
stym rytuale chrztu nowo narodzonego człowieka i jego sensie 



20

w życiu ewangelicznym, a także nie zawsze zauważalnej i czę-
sto niewyjaśnianej sprzeczności biblijnej zachodzącej między 
sugerowanym okresem chrztu dziecka a kwestią urzeczywist-
nienia tego sakramentu u Syna Bożego – Jezusa Chrystusa9. 
Dziecko zwykle chrzczone bywa niedługo po narodzeniu, 
natomiast Pan Jezus otrzymał sakrament chrztu jako osoba 
już dorosła. Jednak nie stoi to w opozycji do nauk Kościo-
ła, gdyż w opinii D. Forstner poprzez czynność zanurzenia 
w wodzie i późniejsze wynurzenie z niej, człowiek otrzymuje 
nowe życie, bez skazy grzechu pierworodnego – życie religij-
nie czyste, niezależnie kiedy następuje jego początek. Dlatego 
sugestia, funkcjonująca ciągle żywo zarówno w środowisku 
społecznym, jak i klerykalnym, by ten włączający w grupę 
czynnych wiernych chrześcijan akt religijno -liturgiczny odby-
wał się możliwie szybko po przyjściu człowieka na świat, co 
ma głębokie uzasadnienie ewangeliczne i posiada zarazem ce-
chy praktyki zbawczej. Badaczka, analizując symbolikę wody 
w kontekście religii chrześcijańskiej, dostrzegła również nieco 
bardziej archaiczne i prymarne sensy mówiące o tym, że już 
w czasach antycznych ludzie uważali, że przestrzeń ziemska 
składała się tylko z wody i dopiero panujący nad tą niebieską 
przestrzenią „duch” stworzył ziemię, na której możliwe było 
życie. Podobny fenomen religijny miał miejsce w chwili, gdy 
Chrystus był chrzczony w rzece Jordan, kiedy nad taflą wody 
pojawiła się biała gołębica, symbol obecności Ducha Święte-
go. Dzięki temu aktowi wszystkie wody nabrały sakralnego 
charakteru i zostały uświęcone. Rozważając istotę wielowieko-
wych tradycji wody chrzcielnej, badaczka zanotowała ponadto 
krótką genezę aktu jej sakralizacji: „Liturgia grecka poświę-

ca wodę chrzcielną na pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie 
w Święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W głębokich 
teologicznych modlitwach tego rytu wiele razy zanosi się 
prośbę, by Duch Święty uniósł się nad tę wodę sakramentalną. 
Także w Kościele rzymskokatolickim panuje zwyczaj święce-
nia tzw. Wody Trzech Króli w wigilię Objawienia Pańskiego. 
W Kościele Wschodnim zwyczaj ten pojawia się już w IV wie-
ku, w Zachodnim dopiero od XV wieku”10.
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Bajki od lat stanowią inspirację dla szerokiego grona ar-
tystów, w tym filmowców. Nietrudno jest to dostrzec i podać 
co najmniej kilka przykładów filmów, które zawierają moty-
wy bajkowe. Wystarczy przywołać tu chociażby amerykań-
ską produkcję Czarownica z 2014 roku w reżyserii Roberta 
Stromberga, która jest adaptacją opowieści o śpiącej królewnie 
albo wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych film Królew-
na Śnieżka i Łowca z 2012 roku w reżyserii Ruperta Sandersa 
oparty na historii o królewnie Śnieżce. Bajki pochodzące na 
przykład z antologii braci Grimm czy Baśni Hansa Christiana 
Andersena zdają się być dla filmowców istną kopalnią moty-
wów, której zasoby wcale się nie wyczerpują. A jak się do tego 
wszystkiego mają polskie bajki ludowe? Ten temat wydaje się 
być już nieco mniej popularny i może dla wielu uchodzić za ni-
szowy bądź nawet prawie zapomniany. Jednak w tym artykule 

postaram się udowodnić, że motywy z polskich bajek ludo-
wych również są obecne we współczesnej twórczości filmo-
wej. Spróbuję ukazać to zjawisko na konkretnym przykładzie, 
biorąc na warsztat film Operacja Bazyliszek z 2016 roku wcho-
dzący w skład wyreżyserowanego przez Tomasza Bagińskiego 
cyklu Legendy polskie. Dokonam opisu, analizy i interpretacji 
filmu pod kątem występowania w nim motywów z polskich 
bajek ludowych.

Tomasz Bagiński – sylwetka artysty

Myślę, że przed przejściem do właściwej części artykułu 
warto jeszcze zarysować sylwetkę artysty, który jest odpowie-
dzialny za reżyserię analizowanego filmu Operacja Bazyli-
szek. Tomasz Bagiński, bo o nim mowa, jest przede wszyst-

Kamil Zdanowski 

Motywy polskich bajek ludowych w filmie 

Tomasza Bagińskiego Operacja Bazyliszek
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kim reżyserem, autorem cyfrowych efektów specjalnych do 
gier komputerowych oraz filmów2, a w ostatnim czasie także 
producentem wykonawczym3. Można nazwać go samoukiem, 
gdyż początkowo przez dość długi okres samodzielnie szlifo-
wał swój warsztat filmowy i animacyjny. Pomogła mu w tym 
z pewnością praca w firmie Platige Image4, której częścią 
jest aż do dzisiaj, będąc członkiem rady nadzorczej5. Jednym 
z najważniejszych dzieł Bagińskiego jest zrealizowany w 2002 
roku film animowany Katedra, za który otrzymał wiele nagród, 
m.in. na festiwalach „Siggraph“ czy „Animago“. Katedra zo-
stała także nominowana do Oscara w kategorii najlepszy ani-
mowany film krótkometrażowy. Innym filmem Bagińskiego, 
który został doceniony na całym świecie, jest animacja z 2004 
roku zatytułowana Sztuka spadania. Produkcja ta zdobyła 
nagrody na licznych festiwalach filmowych, na przykład na 
festiwalu w Los Angeles czy Teheranie, a także zgarnęła na-
grodę Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej6. Bagiński ma na 
swoim koncie także realizację efektów specjalnych do filmów 
Quo vadis i Superprodukcja7. Stworzył też filmy animowane 
do gry komputerowej Wiedźmin, za które otrzymał nominację 
„Visual Effects Society“8. Reżyserią cyklu filmów Legendy 
polskie, którego częścią jest Operacja Bazyliszek, Bagiński za-
jął się w latach 2015–2016. W skład tej serii wchodzą również: 
SMOK, TWARDOWSKY, TWARDOWSKY 2.0 i Jaga9.

Czas rozpocząć Operację Bazyliszek

Zaczynając już właściwe rozważania, należy najpierw 
przyjrzeć się dokładnie samemu filmowi i jego fabule. Opera-
cja Bazyliszek jest czwartym chronologicznie filmem z cyklu 
Legendy polskie. Jego akcja rozgrywa się w bliżej nieokreślo-
nym czasie, prawdopodobnie niedługo po wydarzeniach uka-
zanych w filmie TWARDOWSKY 2.0, który jest trzecim filmem 
z serii Legendy polskie. Miejscem akcji jest jezioro, las oraz 
wielki krater, które znajdują się nieopodal Warszawy.

Fabuła filmu rozpoczyna się, gdy Boguś Kołodziej oraz 
jego wuj Eugeniusz siedzą w łódce unoszącej się na jeziorze 
i łowią ryby. Nagle zauważają w oddali dziwne wyładowania 
elektryczne i wzbijający się w powietrze dym. Zaczyna padać 
deszcz, a na wierzch tafli jeziora wypływają martwe ryby. Po-
tem przenosimy się do sceny, w której obaj mężczyźni siedzą 
przy ognisku, nad którym pieką ryby, i rozmawiają, popijając 
alkohol. Ich rozmowę przerywają jadące pobliską drogą wozy 
wyglądające na wojskowe. Boguś wstaje, by się im przyjrzeć. 
Zauważa, że pojazdy są specjalnie oznakowane i należą do 
organizacji zwanej Żelazna Góra. Po chwili Boguś wraca do 
swego wuja i kontynuują przerwane czynności. Wkrótce nasta-
je noc i mężczyźni śpią owinięci śpiworami. Nad ich głowami 
przelatuje helikopter, ale nie budzą się. Boguś ma sen. Stoi sam 
na jakimś dziwnym pustkowiu. Przed nim znajduje się ogrom-
na ściana. Jest częściowo popękana, a po niej zdają się pełzać 
błyskawice. Po chwili na powierzchni muru ukazuje się twarz 
kobiety. Boguś wyciąga rękę, by dotknąć ściany i wtedy się 
budzi. Po przebudzeniu widzi czarny samochód, który zakopał 
się lekko w piasku. Boguś podchodzi do pojazdu i zauważa, 
że kierowcą jest kobieta, której twarz widział przed chwilą we 
śnie. Główny bohater oferuje dziewczynie swoją pomoc, ale 
jej po chwili udaje się wyjechać z piasku i odjeżdża bez sło-
wa w kierunku, w którym wcześniej udała się reszta wozów. 

Boguś i Eugeniusz zauważają, że od strony, w którą pojechały 
wszystkie pojazdy, unosi się ogromna smuga czarnego dymu.

Następnie widzimy scenę, w której Boguś przegląda się 
w aparacie swojego telefonu, przecierając twarz. Z małego 
radia firmy TWARDOWSKY10 dobiega głos prezentera radio-
wego, który mówi o tym, że w całej Polsce zaobserwowano 
niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Boguś i Eugeniusz wsia-
dają do swojego Poloneza i główny bohater proponuje, by 
udali się w stronę tajemniczego dymu w celu sprawdzenia, co 
się tam dzieje. Eugeniusz nie jest przekonany, ale mimo to Bo-
guś jedzie samochodem w stronę, w którą wcześniej udały się 
wozy Żelaznej Góry. Po jakimś czasie mężczyźni docierają do 
miejsca, gdzie stoją zaparkowane samochody, które wcześniej 
widzieli. Są tam też rozstawione namioty i wygląda to trochę 
jak polowa baza wojskowa bądź badawcza. Nigdzie nie widać 
jednak ludzi. Okazało się, że Eugeniusz usnął w trakcie drogi, 
więc Boguś samotnie udaje się na oględziny bazy. Przechadza 
się pomiędzy namiotami i nawołuje w nadziei, że ktoś mu od-
powie. Wyciąga też odznakę, po czym można poznać, że jest 
policjantem. Znajduje mapę, zestaw dziwnych rzeczy i lustro, 
ale wciąż nie ma śladu ludzi. Dociera w końcu do ogromnego 
krateru w ziemi. Schodzi w dół po drabinie. Wnętrze krateru 
tworzą lite skały, na których widnieją szczeliny, które wyglą-
dają jakby żarzył się w nich ogień. Boguś dociera na półkę 
skalną i dostrzega zamienionego w kamień człowieka. Cofa się 
w przestrachu i spada w głąb krateru. Idąc dalej, znajduje wię-
cej ludzi zamienionych w kamień. Dostrzega nagle człowie-
ka, który wybiega z tunelu, jakby przed czymś uciekał. Boguś 
chowa się za skalnym filarem i gdy się z powrotem wychyla, 
biegnący człowiek jest już kamiennym posągiem. Protagoni-
sta bierze do ręki reflektor, który ma mu posłużyć za broń. Po 
chwili znowu ktoś biegnie. Boguś chce zaatakować, ale oka-
zuje się, że to kobieta, którą wcześniej widział. Dziewczyna 
każe mu uciekać. Boguś widzi wyłaniającego się z mroku ba-
zyliszka i ucieka po drabinie na górę, idąc za kobietą. Potwór 
również wspina się na górę.

Bohaterowie chowają się za ciężarówką i opracowują plan. 
W międzyczasie słyszą, jak bazyliszek przemawia do nich gło-
sem małej dziewczynki. Kobieta mówi Bogusiowi, że potwora 
można pokonać lustrem. Główny bohater bierze lustro i rozbi-
ja je o głowę bazyliszka. Zdenerwowana kobieta tłumaczy pro-
tagoniście, że nie o to chodziło. Potwór miał spojrzeć w lustro, 
by pokonać samego siebie swoim własnym wzrokiem. Nagle 
nadjeżdża Polonez prowadzony przez Eugeniusza i spycha 
potwora w przepaść. Bazyliszek jednak wraca z wnętrza kra-
teru i atakuje Bogusia i Eugeniusza. Boguś uderza w drzewo 
i na chwilę traci przytomność. Znowu śni mu się, że jest na 
jakimś pustkowiu. Przed sobą widzi ten sam mur co wcześniej, 
a w nim twarz kobiety. Ta twarz zmienia się jednak w oblicze 
bazyliszka. Boguś dotyka ścianę przecinaną piorunami i na 
jego dłoni pojawia się dziwna runa. Bazyliszek próbuje namó-
wić kobietę, by spojrzała mu w oczy. Jednak główny bohater 
budzi się i rusza jej na ratunek. Bierze do ręki telefon z apara-
tem i gdy bazyliszek próbuje zamienić go w kamień, podsuwa 
mu telefon, sprawiając, że potwór spogląda w swoje oblicze 
i zamienia w kamień samego siebie. Potwór zostaje pokonany, 
a żarząca się runa znika z dłoni Bogusia.

Zamienieni w kamień ludzie zostają wyciągnięci z krateru. 
Eugeniusz mówi Bogusiowi, że wraca do służby. Boguś nato-
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miast zaprasza kobietę, którą uratował, na randkę, a ona oczy-
wiście się zgadza. W scenie po napisach widzimy jeszcze Ro-
kitę wraz z kilkoma innymi diabłami. Stoją we wnętrzu krateru 
i rozmawiają z jakimś dziwnym humanoidalnym stworzeniem, 
które zdaje im raport. Na koniec Rokita każe wysadzić tunel 
i zalać go betonem.

Bajkowe formuły początku i końca

Na początek warto zauważyć, że twórcy filmu nawiąza-
li w swoim dziele do struktury bajki ludowej poprzez użycie 
formuł i wyrażeń formulicznych inicjalnych oraz finalnych11. 
Na samym początku filmu mamy ukazaną scenę, zaburzającą 
chronologię wydarzeń, w której Boguś stoi przed bazyliszkiem 
z telefonem w ręku. Dopiero po chwili obraz zatrzymuje się 
i słyszymy głos głównego bohatera, który niejako tłumaczy, 
kto jest kim i co właściwie się tu dzieje. Po tym przenosimy się 
do wydarzeń, które według chronologii stanowią początek fa-
buły. Boguś jako narrator wypowiada następujące słowa: „Za 
siedmioma marketami, za pięcioma parkingami, właściwie 
to niedaleko Warszawy“. Dopiero po tych słowach następuje 
właściwa akcja. Słowa Bogusia, który wciela się tu na chwilę 
niejako w postać bajarza, mają cechy zarówno bajkowej for-
muły bądź wyrażenia formulicznego zewnątrztekstowego, jak 
i wewnątrztekstowego. Najpierw Boguś przedstawia siebie, 
kobietę oraz bazyliszka, podchodząc do wszystkiego z pew-
nym dystansem, jakby opowiadał tę historię długi czas po tym, 
jak ją przeżył. Takie wyrażenie formuliczne pełni funkcję we-
wnątrztekstową, informując odbiorców, kim są bohaterowie 
opowieści. Boguś nazywa też swoją opowieść bajką, jasno 
wskazując na to, z jakiego typu dziełem będziemy mieli do 
czynienia. Jest to formuła pełniąca funkcję genealogiczną. 
Później główny bohater wypowiada słowa „Dobra. Od począt-
ku.“, co jasno wskazuje na to, że zaraz zacznie się właściwa 
opowieść. Przypomina to bajkową formułę inicjalną, zapowia-
dającą komunikat i będącą sygnałem rozpoczęcia opowieści. 
Późniejsze słowa Bogusia, te zaczynające się słowami „Za 
siedmioma marketami...“, pełnią funkcję wewnątrztekstową, 
wskazując przestrzeń, w której rozgrywa się cała akcja12.

Na końcu filmu w rolę narratora wciela się z kolei wuj 
Eugeniusz. Komentuje on sytuację, w której kobieta wyraża 
zgodę na pójście na randkę z Bogusiem, słowami: „I tak to 
właśnie się zaczęło. Za siedmioma marketami, za pięcioma 
parkingami, żyli długo i szczęśliwie. A gówno prawda, żyli 
długo, ale nękało ich całe mrowie wszelkiego tałatajstwa“. 
Początek wypowiedzi Eugeniusza wygląda bardziej na for-
mułę inicjalną niż finalną, gdyż narrator wskazuje w nim, że 
oglądane wydarzenia stanowią początek jakiejś historii. Myślę 
jednak, że można uznać, iż te same słowa oznajmiają, że po-
czątek tej innej historii jest zarazem końcem oglądanej właś-
nie opowieści. Późniejsze wyrażenie „żyli długo i szczęśliwie“ 
wypowiedziane przez Eugeniusza jest już natomiast typowo 
bajkową formułą finalną, pełniącą funkcję zewnątrztekstową, 
polegająca na wskazaniu na zakończenie tekstu. Chwilę póź-
niej Eugeniusz informuje nas jeszcze, że Boguś zabrał swoją 
słowiańską wściekłość na mecz Legii Warszawa, ale nie został 
wpuszczony na stadion. Wszystkie te zdania stanowią według 
mnie rozbudowaną formułę finalną lub może wyrażenie for-
muliczne finalne, które informuje o zakończeniu tekstu po-

przez oznajmienie odbiorcy, jak zakończyła się opowiadana 
historia. Formuły tego typu mogą być nazywane symptomami. 
Potem Eugeniusz dodaje jeszcze „No, to tyle“. Takie wyraże-
nie można z kolei odczytać jako formułę finalną bezpośrednio 
wskazującą na zakończenie opowiadania. Formuły tego typu 
mogą być nazywane sygnałami. Na koniec Eugeniusz zwraca 
się bezpośrednio do swojej byłej żony, mówiąc do niej kilka 
nieprzyjemnych słów. Te słowa nie są już jednak częścią żad-
nej formuły13.

Bazyliszek w polskim folklorze

Najbardziej rzucającym się w oczy motywem, który twórcy 
filmu zaczerpnęli z polskich bajek, jest sam bazyliszek. Potwór 
ten jest jednym z charakterystycznych elementów europej-
skiego bestiarium. Wspominali o nim już starożytni twórcy14, 
a opowieść o tym stworze zyskała dużą popularność dzięki Hi-
storii o Aleksandrze Wielkim15. W polskim folklorze motyw ten 
nie jest jednak zbyt popularny i występuje sporadycznie16. Pol-
ski lud wyobrażał sobie bazyliszka jako istotę wielkości kury, 
z głową indyka, wężowym ogonem, nietoperzymi skrzydłami 
i żabimi oczami. Wierzono, że samo jego spojrzenie zabija, 
bądź zamienia w kamień. Lokum bazyliszka miały być lochy, 
stare piwnice lub szpary w skałach17. Istniało również prze-
konanie, że bazyliszek wykluwa się z jaja zniesionego przez 
koguta. Kogut podobno znosi takie jajo w dziewiątym roku 
swojego życia. Czuje się z tego powodu zawstydzony, więc 
zakopuje jajo w końskim łajnie18.

Jedno z podań traktuje o bazyliszku, który w 1587 roku, za 
panowania Zygmunta Augusta, zalągł się w piwnicy pod spa-
loną kamienicą w Warszawie. Do tejże piwnicy zapuściło się 
dwoje dzieci, które potwór zabił. Później trafiła tam dziew-
czyna, która szukała zaginionych dzieci. Ona również padła 
ofiarą bazyliszka. Później wyciągnięto ich ciała, które były 
sine i wzdęte. Sprawą zajął się wojewoda wspomagany przez 
starego architekta. Ten drugi orzekł, że mają do czynienia 
z bazyliszkiem i oznajmił, że zna sposób na pokonanie bestii. 
Według niego trzeba było ubrać kogoś odważnego w strój ze 
zwierciadeł i wysłać go do leża bazyliszka, gdyż wtedy stwór 
spojrzy w lustro i zabije samego siebie własnym wzrokiem. 
W tamtym czasie w więzieniu przebywało dwóch przestępców 
skazanych na śmierć. Jeden z nich był Polakiem a drugi Szlą-
zakiem zwącym się Jan Taurer. Zaproponowano im, że jeśli 
udadzą się do leża bazyliszka, to ich winy zostaną im daro-
wane. Na tę propozycję przystał Szlązak. Okryto go całego 
zwierciadłami i wysłano do piwnicy, w której siedział potwór. 
Przestępca udał się do wyznaczonego miejsca i po jakimś cza-
sie znalazł martwego bazyliszka, który zabił się swoim włas-
nym spojrzeniem. Architekt kazał wyciągnąć truchło potwora 
na górę i wtedy można było mu się przyjrzeć. Była to bestia 
wielkości kury, z głową i szyją indyka oraz z żabimi oczami.19

Według innej bajki bazyliszek, za czasów Zygmunta Augu-
sta, urządził sobie lokum w jednej z pustych piwnic w Wilnie. 
Wyglądał przez zniszczone okno i zabijał wzrokiem przechod-
niów. Wymyślono więc sposób, by go pokonać. Do piwni-
cy wpuszczono po kolei cztery snopki ruty, które po chwili 
wyciągano. Pierwszy snopek zbielał i usechł. Drugi i trzeci 
ucierpiały nieco mniej. Czwarty po wyciągnięciu był już nato-
miast całkiem zdrowy i świeży. Po tym poznano, że bazyliszek 
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zginął. Do piwnicy udał się jeden człowiek, który znalazł tam 
zwłoki bestii20.

Mimo że motyw bazyliszka realizują jedynie dwa wątki 
polskich bajek ludowych, to motywy związane z bazyliszkiem 
występują w przekazach o królu wężu oraz smoku21. Według 
niektórych wierzeń bazyliszek pilnuje ogromnych skarbów 
i przypomina węża, który pluje z pyska iskrami22. Te cechy 
upodabniają go do smoka. Motyw związany z bazyliszkiem 
jest obecny na przykład w jednej z wersji podania o smoku 
wawelskim. Według tej bajki smok o kilku głowach terrory-
zował okolicznych mieszkańców, którzy musieli mu dostar-
czać żywność, by samemu nie stać się jadłem. Jeden odważny 
mężczyzna, którym być może był Krakus, postanowił, że zgła-
dzi bestię. W tym celu postawił przed smoczą jamą ogromne 
zwierciadło oświetlone pochodniami. Smok wyszedł z jamy 
i zapatrzył się we własne odbicie, dzięki czemu bohater mógł 
odciąć mu łby23. Motywem związanym z bazyliszkiem jest tu 
oczywiście wykorzystanie zwierciadła do pokonania potwora.

Bazyliszek ludowy a bazyliszek filmowy

W filmie Operacja Bazyliszek potwór występuje jako stwo-
rzenie o dużych rozmiarach. Jest mniej więcej wielkości do-
rosłego słonia albo nawet większy. Porusza się na czterech 
odnóżach, przypominających trochę gadzie, zakończonych 
ostrymi pazurami. Grzbiet jego tułowia, czubek łba oraz część 
jego przednich odnóży pokrywają ptasie pióra. Z tyłu wije się 
duży ogon przypominający ogon węża. Jego łeb, osadzony na 
dość długiej szyi, przywodzi natomiast na myśl czaszkę ptaka 
z ogromnym dziobem. Wokół jego oczu widnieją jakby płaty 
czerwonego mięsa. Same oczy są natomiast całkowicie białe, 
a gdy bazyliszek używa swoich zdolności, by zamienić kogoś 
w kamień, oczy te zmieniają barwę na błękitną. Potwór potrafi 
mówić, nie używając do tego żadnego otworu gębowego. Jego 
głos brzmi jak głos małej dziewczynki.

Nietrudno zauważyć, że wizerunek bazyliszka z filmu nie 
jest całkowicie zgodny z tym, jaki występuje w polskiej trady-
cji ludowej. Potwór z filmu nie jest wielkości kury, jest znacz-
nie większy. Pewnym nawiązaniem do ludowych wyobrażeń 
może być jednak fakt, że Boguś nazywa bazyliszka kurcza-
kiem na sterydach lub po prostu kurczakiem. Bestia z filmu 
nie ma też nietoperzych skrzydeł ani żabich oczu. Ciężko po-
wiedzieć też, że jego dość długa szyja i łeb w kształcie ptasiej 
czaszki są z całą pewnością indyczymi częściami ciała, ale 
mogą one nawiązywać do wizerunku bazyliszka z ludowych 
wierzeń. Na częściowo ptasi wygląd potwora wskazują rów-
nież pióra, którymi jest obrośnięty. Potwór z filmu ma rów-
nież długi ogon przypominający ogon węża. Ten element jest 
zgodny z wizerunkiem bazyliszka wywodzącym się z folkloru. 
Bestia z filmu, tak jak stwór z polskiego folkloru, jest posta-
cią hybrydyczną, łączącą w sobie cechy kilku różnych istot. 
Posiada zarówno cechy ptaka, jak i gada. Bazyliszek z bajek 
ludowych również posiadał cechy tych istot. Można więc 
stwierdzić, że bazyliszek z filmu posiada pewne cechy fizycz-
ne, które w pewnej mierze nawiązują do wizerunku potwora 
obecnego w tradycji ludowej.

Bazyliszek z filmu posiadał również umiejętność mówie-
nia, którą nie mógł się poszczycić jego ludowy odpowiednik. 
Niejako wspólna jest natomiast inna zdolność bazyliszka. Obie 

wersje potwora potrafiły czynić krzywdę samym spojrzeniem. 
Bestia z filmu samym wzrokiem potrafiła zamienić człowie-
ka w kamień. Bazyliszek z ludowych przekazów zabijał isto-
ty samym spojrzeniem. Z tym motywem wiąże się również 
inny motyw odnoszący się do sposobu, w jaki można pokonać 
potwora. Bazyliszek, który wedle jednego z podań zagnieź-
dził się w warszawskiej piwnicy, został pokonany przez zło-
czyńcę opatulonego zwierciadłami. Spojrzał w jedno z luster 
i pokonał samego siebie swoją własną bronią. Podobnie było 
w przypadku stwora z filmu. Kobieta powiedziała Bogusiowi, 
że bazyliszka można pokonać z pomocą zwierciadła. Główny 
bohater źle to zrozumiał i uderzył stwora lustrem, rozbijając 
je, co oczywiście nie przyniosło pożądanych skutków. Póź-
niej jednak Boguś zrehabilitował się i podsunął bazyliszkowi 
telefon, w którym stwór się przejrzał. Telefon spełnił w tym 
przypadku rolę lustra, sprawiając że bazyliszek samego siebie 
zamienił w kamień.

Motyw snu

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element występują-
cy w filmie, a mianowicie na sny. Najpierw Boguś ma sen, 
w którym stoi na pustkowiu i widzi przed sobą ogromną ścianę 
przeszywaną piorunami. Na powierzchni muru ukazuje mu się 
twarz kobiety, którą spotyka niedługo po przebudzeniu. Potem 
Boguś ma drugi sen, w którym znowu jest na pustkowi i znowu 
widzi dziwną ścianę. Na jej powierzchni dostrzega twarz ko-
biety, a potem oblicze bazyliszka. Dotyka muru, który zaczyna 
się rozlatywać i na jego dłoni pojawia się tajemnicze znamię.

Sen jest motywem, który występuje w ludowych podaniach, 
legendach i bajkach magicznych oraz nowelistycznych. Jest 
on obecny zazwyczaj na początku narracji, przybierając postać 
proroctwa zapowiadającego przebieg akcji albo w środkowym 
fragmencie przekazu, będąc ukazanym jako swego rodzaju 
próba, kara bądź pokuta dla bohatera24. Pierwszy sen Bogusia 
przypomina nieco proroctwo, gdyż widzi w nim kobietę, którą 
spotkał dopiero po przebudzeniu. Sen jest w tym przypadku 
niejako zapowiedzią przyszłych wydarzeń oraz poniekąd po-
wodem, dla którego Boguś i Eugeniusz udali się do bazy Że-
laznej Góry. Przykładem bajki ludowej, w której sen przybiera 
formę proroctwa może być bajka o owczarku, który został kró-
lem. Według niej pewna wdowa miała syna, który był owczar-
kiem. Syn ten spał w chlewie i przyśniło mu się, że ma iść do 
miasta, gdzie ma zostać królem, gdyż obecny król prowadzi 
wojnę. Matka wyśmiała go i wybiła mu z głowy podróż do 
miasta. Jednak owczarek jeszcze dwukrotnie śnił o tym samym 
i w końcu za trzecim razem udał się w podróż wbrew woli 
swojej matki. Po licznych przygodach, w których wykazał się 
przed ówczesnym władcą, poślubił jego córkę i sam został kró-
lem25. W przypadku zarówno bajki, jak i filmu, występuje mo-
tyw snu, który jest swego rodzaju proroctwem, zapowiedzią 
przyszłych zdarzeń oraz czynnikiem, który w mniejszym lub 
większym stopniu popycha bohaterów do działania.

Drugi sen Bogusia jest trochę jak wewnętrzna rozmowa, 
gdyż główny bohater występuje w nim w roli narratora. Jest 
też wizją, która w pewnym sensie daje Bogusiowi moc do po-
konania bazyliszka. Fizyczną manifestacją tej mocy jest świe-
cące znamię. Ten sen raczej nie jest motywem zaczerpniętym 
z polskich bajek ludowych.
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Zakończenie

Operacja Bazyliszek to film, który stanowi dowód na to, że 
polskie bajki ludowe nie zostały całkowicie zapomniane i wy-
rzucone w ciemny kąt jak zabawki, którymi nikt już nie chce 
się bawić. Motywy z nich pochodzące są wciąż żywe i mogą 
stanowić inspirację dla współczesnych filmowców. Dzieło 
Tomasza Bagińskiego zawiera wiele elementów wywodzą-
cych się z polskiej ludowej twórczości oralnej lub do niej na-
wiązujących. Właściwie można je nazwać filmową adaptacją 
polskich bajek ludowych traktujących o bazyliszku. Analizu-
jąc ten film, da się wskazać różne operacje semantyczne, któ-
re twórcy wykorzystali w procesie adaptacji�. Mamy w nim 
do czynienia z hybrydalnym bazyliszkiem, który jest jedynie 
częściowo zgodny z wizerunkiem potwora z polskiego folklo-
ru. Jednak w obu przypadkach bestia ma taką samą bądź bar-
dzo podobną wartość semantyczną. Jest przeciwnikiem ludzi, 
chce ich skrzywdzić i na końcu zostaje pokonana. Ten przypa-
dek można uznać za przykład użycia przez twórców operacji 
zwanej substytucją. Ślady wykorzystania tego zabiegu da się 
również dostrzec, przyglądając się śmiercionośnej zdolności 
bazyliszka. W filmie bestia zamieniała spojrzeniem w kamień, 
podczas gdy w podaniach ludowych raczej po prostu zadawała 
wzrokiem śmierć. Te elementy mają w obu przypadkach taką 
samą wartość semantyczną. Użycie substytucji jest też zauwa-
żalne w przypadku sposobu, w jaki pokonano potwora. W fil-
mie główny bohater podsuwa bazyliszkowi telefon, by ten się 
w nim przejrzał i zgładził samego siebie własnym wzrokiem. 
Telefon pełni tutaj taką samą rolę jak zwierciadła z jednego 
z ludowych podań. 

Analizując film można też znaleźć przykłady użycia operacji 
zwanej addycją. Polega ona na dodaniu w adaptacji elementu, 
który nie występował w pierwowzorze. Za przykład może po-
służyć tutaj umiejętność mówienia opanowana przez bazylisz-
ka z filmu, której nie posiadał jego protoplasta z podań. Jako 
element dodany w adaptacji można też traktować motyw snu 
będącego proroctwem, który nie pojawiał się w bajkach ludo-
wych o bazyliszku. 

Twórcy filmu użyli także zabiegu semantycznego zwanego 
redukcją, nie wprowadzając do swojej produkcji wielu ele-
mentów, które były obecne w ludowych podaniach. Usunięto 
z pierwowzoru chociażby postać starego architekta, a także 
motyw więźniów, którzy otrzymali możliwość dostąpienia 
ułaskawienia w zamian za pokonanie potwora. 

Twórcy adaptacji wykorzystali także operację zwaną inwer‑
sją. Pierwsza scena filmu ukazuje bowiem wydarzenia, które 
według chronologii mają miejsce w dalszej części fabuły. Do-
piero potem przenosimy się do właściwego początku historii. 
Zaczerpnięte przez Bagińskiego motywy wywodzą się głów-
nie z polskich podań ludowych, gdyż to w nich zawarto opo-
wieści związane z bazyliszkiem. Jednak wykorzystane w fil-
mie formuły bajkowe i motyw snu stanowią raczej odwołanie 
do innych gatunków bajkowych, przede wszystkim do bajki 
magicznej.

Bagiński sięgnął do polskiej tradycji ludowej, wydobywając 
z niej liczne motywy, które posłużyły mu do stworzenia cze-
goś zupełnie nowego. Można powiedzieć, że reżyser Legend 
polskich odkurzył te motywy, tchnął w nie nowe życie i przy-
stosował je do funkcjonowania we współczesnej kulturze. Łą-

cząc folklor z futuryzmem, Bagiński podał widzom tradycyjne 
wartości na srebrnej, wypolerowanej tacy. Dzięki temu istnieje 
szansa, że polski folklor, który nowym pokoleniom może wy-
dawać się czymś bardzo odległym i nudnym, stanie się dla nich 
bardziej atrakcyjny.
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rOk Jana pOcka – 100- lecie urOdzin

Jan Adamowski

„Kartkowe pieśni” o świętych

z archiwum fOlklOru

Rozpowszechnione w Polsce na przełomie XIX i XX wieku 
tzw. „pieśni nowiniarskie”, ze względu na specyficzny styl wy-
konawczy i jarmarczny obieg, zwane też dziadowskimi, były 
kolportowane często w formie małoformatowych druczków 
ulotnych, potocznie określanych jako „kartki”. Jednakże za-
kres repertuaru tych publikacji nie obejmował tylko tekstów 
o nadzwyczajnych zdarzeniach (dosłownie nowinach – w na-
wiązaniu do jednego z utrwalonych określeń genologicznych) 
o wymiarze politycznym czy społecznym. Znaczną jego część 
wypełniały bowiem różnorodne, z natury paraliturgiczne, pieś-
ni religijne. Były to w przeważającej mierze utwory maryjne 
(np. pielgrzymkowe, o objawieniach itd.)1, ale w „druczkach 
ulotnych” odnajdujemy również sporą grupę pieśni o świę-
tych. Generalnie są to także utwory obiegu zwykle nieoficjal-
nego, a stylistycznie (ze względu na poetykę czy sposób wy-
konania) można je łączyć z grupą potocznie opisywaną jako 
pieśni dziadowskie. 

W zbiorze, który jest podstawą źródłową dla prezentowa-
nego zestawu pieśni, odnaleziono utwory, dotyczące następu-
jących postaci świętych: Józef, Anna, Wojciech, Łazarz, Jan 
Nepomucen, Barbara i Zuzanna. W kulturze ludowej wszech-
obecny kult świętych nie tylko sakralizuje świat, ale wypełnia 
także role bardziej bezpośredniego uczestnictwa w życiu czło-
wieka w formie patronatów. Ludwik Stomma wyróżnił trzy 
typy patronatów: 

Patronów – obrońców, np. św. Błażej – od bólu gardła czy 
św. Otylia – od chorób oczu, św. Apolonia – od bólu zębów itp.;

Patronów – pomocników – np. św. Tadeusz Juda – od przy-
padków bez wyjścia;

Patronów – opiekunów; np. św. Mikołaj – od wilków, św. 
Jerzy – od koni itp.2 

Patronactwo występujących w zbiorze publikowanych ma-
teriałów postaci świętych dotyczy następujących zawodów 
i zdarzeń:

 – św. Barbara: jest patronką „architektów, artylerzystów, 
cieśli, dzwonników, flisaków, górników, kapeluszników, ko-
wali, ludwisarzy, marynarzy, minerów, murarzy, pompiarzy, 
rakietników (rakiety sygnalizujące), strażników, szczotkarzy, 
tkaczy, węglarzy, wytwórców sztucznych ogni, załóg fortecz-
nych; chorych na dżumę, dobrej śmierci, więźniów, kaplic 
cmentarnych; jest orędowniczką w czasie burzy i pożarów”;3 

 – św. Anna: jest patronką „górników kopalni złota, koron-
czarek, młynarzy, piekarzy, powroźników, żeglarzy, małżon-
ków katolickich, matek chrześcijańskich, matek wychowują-
cych dzieci, położnic;4

 – św. Jan Nepomucen: patron „spowiedników, tonących, 
mostów, dobrej sławy, jest orędownikiem w oszczerstwie, 
w czasie powodzi;5

 – św. Józef: patron „cieśli, drwali, rękodzielników, ro-
botników, rzemieślników, stelmachów, wszystkich pracują-
cych, małżonków katolickich, rodzin chrześcijańskich, dobrej 
śmierci;6

 – św. Wojciech: patron polskich miast i diecezji, w kulturze 
ludowej z opisem pogody w dniu św. Wojciecha wiążą się licz-
ne przepowiednie urodzaju lub sytuacji atmosferycznej, co do-
kumentują przysłowia, np. „Kiedy grzmi w święto Wojciecha, 
rośnie ludziom pociecha”, „Gdy na Wojciecha rano plucha, do 
połowy lata będzie ziemia sucha”;7

Św. Wojciech, rzeźba ceramiczna wykonana  
przez Czesława Seweryńskiego, fot. P. Onochin

 – św. Łazarz: postać znana głównie ze średniowiecznych 
legend, żebrak, bezdomny włóczęga, patron trędowatych;8 

 – św. Zuzanna: motyw z opowieści biblijnych o pięknej 
i cnotliwej Zuzannie niesłusznie oskarżonej o cudzołóstwo 
i skazanej za to na śmierć, z której wybawił ją młodzieniec 
Daniel. Udowodnił on kłamstwo oskarżycieli. W kulturze po-
pularnej motyw znany jako „Zuzanna i starcy”.9 Jest patronką 
niesłusznie oczernianych. 

Publikowane pieśni generalnie realizują dwie podstawowe 
funkcje. Ukazują patronactwo, ale także są przekazami o cha-
rakterze epicko -hagiograficznym. 
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Źródła bibliograficzne do publikowanych tu poszczegól-
nych utworów: 

 – Pieśń o świętym Józefie: tytuł ogólny druku: Pieśni o Naj-
świętszej Pannie Maryi. Wyd. nakładem J. Heneczkowskiego 
w Częstochowie 1873; tekst na s. 3–4.

 – Pieśń o świętym Wojciechu; jak wyżej, s. 12–13. 
 – O świętym Janie Nepomucenie: ogólny tytuł druczku: 

Legenda o zniszczeniu Sodomy i Gomory, Nakładem Józefa 
Miecznika w Częstochowie, 1907, s.4–7. 

 – Pieśń o świętej Barbarze pannie i męczenniczce: Warsza-
wa 1892, Nakładem D. Lange, przy ulicy Długiej, s. 3–7.

 – Pieśń do Anny Świętej: jak wyżej s. 7–8
 – O świętej Zuzannie: Nakładem Józefa Miecznika w Czę-

stochowie 1908, s.1–5. 
 – Pieśń o świętym Łazarzu: Taki też tytuł całego druczku, 

s. 1–6; innych danych bibliograficznych ze względu na usterki 
techniczne druku. 

Publikowane zapisy tekstów zgodne z formą oryginalnego 
druczku. 

Wybór pieśni: 

Pieśń o świętym Józefie

Szczęśliwy kto sobie patrona, 
Józefa ma za opiekuna,

Niechaj się nikogo nie boi, 
Bo święty Józef przy nim stoi,

Nie zginie.
Idźcie precz marności światowe, 
Boście wy do zguby gotowe,

Już ja mam nad cukier słodszego,
Józefa opiekuna mego,

Przy sobie.
Ustąpcie szatańskie najazdy, 
Przyzna to ze mną człowiek każdy,

Że choćby i samo powstało 
Piekło, się na mnie zbuntowało,

Nie zginę.
Gdy mi jest Józef ulubiony, 
Obrońca od każdej złej strony,

On ci mnie ze swojej opieki, 
Nie puści i zginąć na wieki,

Nie mogę.
Przeto cię upraszam serdecznie, 
Józefie święty bym bezpiecznie,

Mógł mieć zgon i lekkie skonanie, 
I grzechów moich skasowanie,

Przy śmierci.
Gdy mi zaś przyjdzie przed sędziego, 
Stawić się wielce straszliwego,

Bądź że mi Józefie przy sądzie, 
Kiedy mnie Bóg sądzić będzie,

Patronem.
Odpędzaj precz instygatora, 
Duszy mej spraw akuzatora,

Kiedy mnie skarżyć, prześladować 
Będzie chciał, chciejże mnie ratować,

O święty.
Józefie oddal czarta złego, 
Boga na mnie zagniewanego.

Przejednaj o co cię serdecznie 
Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie

Królować. Amen.

Pieśń o świętym Wojciechu

Święty Wojciechu! Wielki nasz Patronie! 
Miej Twoje dzieci w troskliwej obronie, 
Które dziś wspólnie do Ciebie wołają,

Bo ufność mają.
W naszym narodzie sobie ulubiłeś, 
I Pragę miasto chętnie opuściłeś, 
I jak Apostoł kraj nasz przebywałeś,

I nauczałeś.
Nasi przodkowie pilnie Cię słuchali 
Bo w Tobie Ojca dobrego poznali, 
Za to im Pan Bóg zawsze błogosławił,

W nieszczęściu zbawił.
My dobrych ojców wyrodni synowie 
Rzeczy światowe mamy tylko w głowie 
O Boską chwałę nic wcale nie dbamy

Bo nie słuchamy.
Różne nieszczęścia przychodzą na kraje: 
Grady, wylewy niszczą urodzaje, 
Co bezbożności miarka się przelewa

O pomstę wzywa.
Prawie każdego ubóstwo dotyka, 
Trzeba koniecznie dla nas pośrednika, 
Żeby nas z Bogiem karzącym pojednał

Łaskę wyjednał.
Święty Wojciechu! Do Ciebie wołamy, 
I prośby nasze przed Tobą składamy, 
Byś je przed Boga jak anioł zanosił

O litość prosił.
Niech każdy dozna z całem swoim domem, 
Że naszym jesteś troskliwym patronem 
My przyrzekamy za tę Twoją sprawę,

Życia poprawę. Amen.

O świętym Janie Nepomucenie

Tysiąckroć bądź pozdrowiony, 
O! nasz wierny Patronie, 
Milionkroć uwielbiony, 
Żeś w męczeńskim legł zgonie.

Idę śmiało w mem ubóstwie, 
Święty Janie, do Ciebie; 
Ufam, że mnie strapionego 
Łaską wesprzesz w potrzebie.

Jam sierota opuszczony, 
Rodzice mi pomarli, 
Gdzież się mam podziać mizerny? 
Wszyscy mnie się wyparli.
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Nie mam w świecie, to mi wierzcie, 
Przyjaciela żadnego, 
Który by się za mną ujął, 
A pocieszył grzesznego.

Krewni bliscy znać mnie nie chcą, 
Przede mną uciekają, 
Wymijają już z daleka, 
Kiedy spotkać mię mają.

Dobrego nie dadzą słowa 
Ci, co przyjaźń świadczyli, 
Gdyby jaki mieli sposób, 
W biedzie by mię zgubili!

Niech jest, jak chce, wszystko zlecam 
Bogu w pełnej ufności; 
Chociaż mam na sercu boleść, 
Nie zrzekam się boleści.

Cierpliwości dodaj, Boże! 
W tak wielkiem utrapieniu, 
Żebym los mój chętnie znosił 
I nie był w powątpieniu.

Sam Bóg będzie wszystko płacił 
W tej ostatniej godzinie, 
Boć On wszystko wie i widzi, 
I złych kara nie minie.

Zawrzyj usta nieprzyjaciół, 
Którzy szarpią mi sławę, 
Przyjdzie na nich smutna pora, 
Co potępi ich sprawę.

W tym świecie niniejszych czasów, 
Wieleż złego się dzieje. 
Brat lub siostra nie żałuje, 
W nieszczęściu się wyśmieje.

Czy znajomy lub przyjaciel, 
Nie ma za nic biednego; 
Kto nad kim się pastwić może, 
Krzywdzi jeden drugiego.

Póki człowiek w szczęściu stoi, 
Dobrze widzian jest wszędy, 
Kędy się tylko obróci, 
Ma przyjaciół i względy.

Szczęście nie jest w świecie stałe, 
Tak jak woda upływa; 
Jeśliś w nędzy, każdy z wstydem 
Twarz przed tobą zakrywa.

Wdowy biedne, w łzach tonące, 
Sieroty opuszczone, 
W żalu waszym, w utrapieniu 
Wszędyście pogardzone.

Cierpieć miło w każdą chwilę, 
Przeto się nie frasujcie, 
Pocieszeni znów będziecie, 
Bogu żal ofiarujcie.

Sam Chrystus Pan dla nas cierpiał, 
Choć niebieskie miał trony; 
Toż święty Jan Nepomucen 
Był w Mołdawę wrzucony.

Wszystko dla Boga wycierpiał, 
Bóg mu łaskę wyrządził; 

W grono Świętych Go powołał, 
Wieczną chwałę przysądził.

A więc tedy wszyscy wespół 
Czcijmy Jana Świętego, 
Wszelkie nasze ciężkie krzywdy 
Pokładajmy przed Niego.

On wspomoże, on wybawi 
Nas z tej dolegliwości; 
Bo jest Patron wielowładny, 
Pocieszy nas w żałości.

Imion dobrych, zawsze broni, 
Hańbę od nas odwróci, 
Swych czcicielów ma w obronie, 
W ubóstwie nie zasmuci.

Jest przed Bogiem wielkim mówcą, 
I za nami Go błaga, 
Sieroty i biedne wdowy 
Dla niego Bóg wspomaga.

Święty Janie Nepomucki, 
Przed Tobą upadamy, 
Nie dopuszczaj hańby w życiu, 
Na Boga Cię błagamy!

Bądź przed Bogiem mówcą naszym, 
Wybaw nas z utrapienia, 
Nie daj nam marnie zaginąć, 
Przywiedź nas do zbawienia.

Gdy przyjdzie w ostatnią chwilę 
Świat pożegnać mizerny, 
Święty Janie Nepomucki, 
Bądź obrońcą nasz wieczny!

Nie daj, nie daj nam zaginąć; 
Przeciwnikowi złemu, 
Nie daj się nad nami pastwić  
Czartowi przeklętemu.

Posil na drogę wieczności, 
W tym ostatnim momencie, 
Ciałem i krwią Chrystusową 
W Najświętszym Sakramencie.

Podaj rękę, święty Janie! 
A wyrwij nas z żałości. 
Uproś, byśmy się dostali 
Do niebieskiej radości! Amen.

Pieśń do Anny Świętej

Już przed Tobą upadamy,
Anno święta cudowna,

Cześć i chwałę Ci składamy,
Ostatni raz podobno.

Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Oczy nasze łzą zalane,

Podnosimy do Ciebie,
Serca nasze pokalane,

Wniź zrzucimy ze siebie.
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,
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Pobłogosław nam w drogę.
Spojrzyj okiem na nas wiernie,

Z tego tutaj obrazu,
Podaj rękę miłosiernie,

A broń od złego razu.
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Nim ostatnie przyjdą mdłości,

Z tym się światem rozstaniu,
I zdejmą ciało słabości

W naszem ciężkiem konaniu.
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Gdy już dusza wyjdzie z ciała,

Oddać rachunek Bogu,
Nie będzie dla grzechów śmiała

Stanąć w wieczności progu.
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Lękamy się, święta Pani,

Tej strasznej godziny,
Proszą Cię Twoi poddani

Zmaż te nasze winy,
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Niech się tu w proch obrócimy,

Niżbyśmy tu zginąć mieli,
Lepiej, co tu polegniemy,

Na tej ziemskiej pościeli.
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Cóż poczniemy teraz sobie,

Gdy [stąd] odchodzić trzeba
Był tu każdy pewien w Tobie,

Że już nie chybi nieba.
Anno Patronko 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Teraz zaś zeszedłszy z góry,

Któż wie, co kogo zajdzie,
Jeźli w powrót grzechów, który

Prędzej piekła nie znajdzie,
Anno Patronko 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Więc się do Twej udajemy,

Anno święta, opieki,
Tobie serce ślubujemy

Teraz i na wieki.
Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę.
Matko sierot, a sług Pani

Tu Cię z płaczem żebrzemy,

Niech dusz naszych grzech nie rani,
Bo tak wiecznie pomrzemy.

Anno Patronko, 
Wszech Opiekunko,

Pobłogosław nam w drogę. Amen.

Pieśń o świętej Zuzannie

Dawno to już temu, w czasach przykrej doli 
Żydów, zostających w pogańskiej niewoli, 
Żył mąż sprawiedliwy w nieszczęsne dni one 
Imieniem Joachim, mieszkał w Babilonie.

Wziął sobie za żonę bardzo piękną pannę, 
Córkę Helcyasza imieniem Zuzannę, 
Która prócz urody, co ludzi wabiła, 
Szlachetne swe serce cnotą ozdobiła.

Ta się Boga bała, bo ją sprawiedliwie 
Rodzice chowali, żyjący cnotliwie. 
Joachim miał ogród koło domu swego, 
A Żydzi się często schodzili do niego.

Obrano dwóch starców, żeby lud sądzili, 
Ci do Joachima często przychodzili; 
Widzieli Zuzannę, jako dnia każdego 
Chodziła na spacer w sad męża swojego.

Nie zważając na sąd Boga sprawiedliwy, 
Na cnotę Zuzanny knuli plan zdradliwy; 
Obaj grzeszną żądzą zaślepieni byli, 
Lecz z tego przed sobą zwierzyć się wstydzili.

Pewnego dnia wyszli z Joachima domu, 
Dokąd się udają, nie mówią nikomu; 
Spostrzegli Zuzannę, jak szła do ogrodu 
W porę obiadową, by zaczerpnąć chłodu.

W sad weszła Zuzanna z dwiema dziewczętami 
Nikt jej tam nie widział tylko starcy sami. 
Chciała się ochłodzić, bo gorąco było, 
Nie wiedząc, że w sadzie dwóch starców się skryło.

Rzekła do służących: „Przynieście ręczniczki, 
Mydło i olejki, a zamknijcie drzwiczki”. 
A gdy to zrobiły, jako im kazała, 
Zuzanna się sama w ogrodzie została.

Wtem powstali starcy z ukrycia swojego, 
Przyszli do Zuzanny w celu czynu złego; 
Lecz gdy swe zamiary przed nią wyjawili, 
Wnet od tej niewiasty zawstydzeni byli.

Pobożna Zuzanna westchnęła do nieba: 
„Jeśli nie uczynię – umierać mi trzeba! 
Lecz wolę umierać przez obłudną zdradę, 
Niżeli zezwolić na niedobrą radę!”

Kiedy to wyrzekła, w tejże samej chwili 
Starcy drzwi od sadu nagle otworzyli. 
A wtem weszli słudzy; idą do swej pani, 
Pytają, dlaczego są tu przywołani?

Zaraz obaj starcy do sług zawołali: 
„Myśmy waszą panią z młodzieńcem zastali, 
Która naumyślnie was stąd oddaliła, 
By wolna od świadków Boga obraziła”.

Słudzy słysząc o tem, bardzo się wstydzili, 
Bo o cnocie pani przekonani byli; 
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Wiedzieli, jak strzegła zakonu Bożego, 
Więc ani przypuścić nie śmieli nic złego.

Jednak się wieść o tem w mieście nie ukryła, 
W dom Joachima ludzi przywabiła. 
Wraz z ludem przybyli i obaj sędziowie, 
Podli i obłudni tak w myśli, jak i w słowie.

Rzekli: „Gdzie Zuzanna, córka Helcyasza, 
Żona Joachima, bo z nią sprawa nasza?” 
Wnet po nią posłali; przyszła z rodzicami, 
Z wszystkimi krewnymi i z swemi dziatkami.

Płacz powstał ogólny w jej przyjaciół kole, 
Bo wiedzieli wszyscy, jako Bożą wolę 
Spełniała sumiennie, żyła sprawiedliwie, 
A teraz z tej drogi tak zeszła zdradliwie.

Sądy rozpoczęto... Starcy nędzni w myśli 
Nad głową Zuzanny swe ręce podnieśli 
I rzekli do ludu: „gdyśmy w sadzie stali, 
Zuzanneśmy tamże z młodzieńcem zastali. 

Chcieliśmy go pojmać, lecz on, gdy to zoczył, 
Otwarłszy drzwi sadu, czem prędzej wyskoczył, 
Gdyśmy ją pytali, z kim w ogrodzie była? 
Nazwisko młodzieńca przed nami ukryła”.

Świadectwu dwóch starców wszystek lud uwierzył 
I Zuzannie karę śmierci wnet wymierzył; 
Powstała Zuzanna zaraz z miejsca swego  
Z modlitwą na ustach do Boga dobrego.

„O święty Boże! Ty znasz najskrytsze rzeczy, 
A żeś Ty jest dobry, któż temu zaprzeczy? 
Ty wiesz, że sędziowie źle mię osądzili, 
Czegom nie zrobiła, złośliwie zmyślili!”

Gdy wyrok wydano wśród zmartwienia wiela, 
Wzbudził Bóg młodzieńca imieniem Daniela. 
Ten na lud zawołał: „Na śmierć nie pozwolę; 
A głoszę nie swoją, ale Bożą wolę!”

Zdziwili się ludzie na Daniela słowa: 
„Co mówisz, młodzieńcze, kiedy śmierć gotowa? 
Czyli chcesz Zuzannę z śmiertelnej paszczęki 
Wybawić i wyrwać z naszych sędziów ręki?”

Rzekł Daniel: „Czemuście na śmierć osądzili 
I fałszywym słowom starców uwierzyli?” 
Lud zwrócił uwagę na Daniela słowa 
I rzecze: „Sam osądź, prawdziwa twa mowa!”

Rzekł Daniel: „Przywiedźcie mi na sąd jednego, 
A zaraz odwiedźcie na stronę drugiego.” 
Gdy mu przywiedziono – rzekł Daniel do niego: 
„Powiedz, gdzieżeś spotkał człowieka młodego?”

„Pod trzmielowem drzewem” – rzekł starzec nieśmiało, 
Myśląc, że tem skończy z sobą sprawę całą. 
Lecz Daniel odrzecze: „Oto kłamstwo twoje! 
Patrz! Anioł cię Boży rozetnie na dwoje!”

Rzekł: ”Weźcie go na bok, a dajcie drugiego, 
Może na Zuzannę powie co słusznego.” 
Rzekł, gdy go przywiedli: Starcze chananejski, 
Co czynicie córkom ziemi Izraelskiej!

Wskaż, pod jakiem drzewem młodzieńca widziałeś, 
Gdy na niego w sadzie z ukrycia patrzałeś?” 
Na to Danielowi odrzekł starzec z gniewem, 
Iż oboje widział pod jodłowem drzewem.

„Starcze!” rzekł mu Daniel, „oto kłamstwo twoje! 
Patrz! Anioł cię Boży rozetnie na dwoje!” 
Lud to usłyszawszy w górę ręce wznosi 
I dziękczynne modły do Boga zanosi.

„Bądź pochwalon, Boże, wszechmogący Panie! 
Który zbawiasz w Tobie mających ufanie! 
Dziękujemyć Panie, że przez sąd Daniela 
Zuzanna znalazła swego zbawiciela”.

Tak i my ufajmy, wierni chrześcijanie! 
Bóg będzie pomocą tak, jako Zuzannie 
Da w godzinę śmierci szczęśliwe skonanie, 
A potem w niebiosach wieczne królowanie. Amen.

Św. Zuzanna, obraz na szkle autorstwa  
Włodzimierza Ostoi Lniskiego, fot. P. Onochin

Pieśń o świętej Barbarze Pannie i Męczenniczce

1. Za starosty Marcyana, cesarza Maxymiana, zrodził
Dyoskorus córę, 

nadobną pannę Barbarę.
2. A ten mieszkał w Nikodemskim mieście pod cesarzem

rzymskim,
nie znał Boga prawdziwego, bo był rodu pogańskiego.

3. Wychowawszy swoją córę, nadobną Pannę Barbarę, 
pozwolił ją szlachetnemu mężowi dać bogatemu.

4. Ta zamężcia odmówiła, w panieństwie żyć umyśliła,
prosiła ojca swojego, by mieszkała w domu jego.

5. To słysząc ojciec smutliwy, w myślach swoich osobliwy.
każe córce w wieży mieszkać, kiedy się nie chciała

wydać. 
6. W tej wieży dał wymalować bogi swoje, 

wyrysować słońce, księżyc z planetami i rozmaitemi
gwiazdami.

7. Od tych oczy odwróciła, ku niebu okiem patrzyła,
jak ten świat oświecają, jasnością swą napełniają.

8. Myśli, kto ten świat sposobił i gwiazdami przyozdobił,
kto nim rządzi i sprawuje i kto nad nami panuje.

9. Wtem się jej Anioł pokazał i o Bogu z nią rozmawiał,
o Jezusie, Zbawicielu, o Duchu Nauczycielu.

10. Trójcy świętej naukę dał, pierwej niż od Boga brał,
Tżeby w Trójcę uwierzyła, w tej wierze duszę zbawiła.



30

11. Z tego się rozweseliła, prawdzie Bożej uwierzyła,
w tej wierze żyć umieniła i w niej mocno utwierdziła.

12. Przy tej wieży dał zmurować, ojciec Barbary zbudować,
dla swojego pomieszkania dla córki dozorowania.

13. Kazał w tym dwa okna zrobić i kosztownie przyozdobić,
potem po swojej potrzebie odjechał w krainę sobie.

14. Panna z wieży wystąpiła, ten budynek nawiedziła,
każe okno trzecie zrobić, chcąc to przed ojcem

zamówić.
15. Powrócił ojciec do domu, widzi trzecie okno k’niemu,

pytał się mistrzów dlaczego, co jest za przyczyna tego.
16. Mówią: twoja córka miła tak nam to rozporządziła,

trzecie okno zrobić dała, wymówić nas obiecała.
17. Córka ojcu powiedziała, na co trzy okna mieć chciała,

mówi: ojcze od tej doby wyraziłam trzy osoby.
18. Ojca, Syna, Ducha Świętego, Boga w Trójcy jedynego

z chrześcijańskim ludem tego wyznawam Boga
prawego.

19. Słysząc ojciec to wyznanie, rozgniewał się bardzo
na nie,

że swe bogi pogardziła, a w Jezusa uwierzyła.
20. Łaje ojciec córce swojej, nie chce ją mieć w łasce

swojej, 
grozi, że ją chce zatracić i okrutną śmiercią zgładzić.

21. Barbara się w tym strapiła; ojca gniewu ustąpiła,
z domu jego wybieżała, w górną krainę się udała.

22. Bliską będąc doścignienia, udała się do modlenia:
wtem się góra rozstąpiła, Barbara do niej wstąpiła.

23. Ojciec za nią bez [mieszkania] bieży dla jej pojmania
nie wiedząc gdzie się podziała, jakby się zapaść miała.

24. Na stronę się oglądywał, dwóch pasterzów
pomiarkował,

mówiąc do nich: jeźlić wiecie, gdzie się podziała,
powiedzcie.

25. Ten, co się nad nią zmiłował, życie Barbarze darował,
powiedział, że jej nie widział, że na nią baczenia nie dał.

26. Drugi pasterz co ją zdradził, jakoby ją sam zgładził, 
palcem na górę pokazał, złości swojej na niej dokazał.

27. Tego Pan Bóg zaraz skarał, jego zdradzie nie folgował,
owce mu się potraciły, w inszy stan się obróciły.

28. Ojciec na miejsce przyszedłszy, gdzie się schroniła, 
znalazłszy, nie upatrywał na krasy i porwał ją za jej

włosy.
29. Porwał i włóczył bez litości, zapomniał swojej miłości,

wlókł ją do domu własnego, nie mając żalu żadnego.
30. Staroście w moc córkę podał, skargę na się sam

pokładał,
nasze bogi opuściła i w Jezusa uwierzyła.

31. Starosta, słysząc tę powieść, kazał ją do siebie
przywieźć,

kazał, żeby go czciła, a Jezusa opuściła.
32. Lecz panna błogosławiona, w wierze prawej

utwierdzona,
mówi: jakże ja mam chwalić bogi wasze, które są nic.

33. Ci nie wiedzą ani słyszą, ani się z miejsca nie ruszą,
nie mogą od śmierci wybawić, ja nie mogę takich

chwalić.
34. Rozgniewawszy się Marcyjan starosta okrutny, tyran,

każe ją smagać miotłami i bydlęcymi żyłami:

35. Gdy się nad nią spracowali tak, że sami ustawali, 
przestali biczować ciało, które całości nie miało. 

36. Będąc w tych mękach zemdlona, do więzienia jest
wrzucona,

żeby się snać namyśliła, a Jezusa opuściła.
37. Lecz tam o północy światło wielkie nagle się znalazło,

które pannę otoczyło i więzienie oświetliło.
38. Wtem Jezus wstąpił w ciemnicę, pozdrowił oblubienicę,

ciesząc ją w męce boleści, w utrapieniu i żałości.
39. Zawsze ja przytomny tobie, przyjdę nie opuszczę ciebie,

teraz będziesz pocieszona, ze wszystkich ran
uzdrowiona.

40. Wyznaj mnie przed poganami, memi nieprzyjaciołami,
a choć cię tu śmierć nie minie, tobie żywot nie zaginie.

41. Będziesz mieszkać ze mną w niebie, dostaniesz koronę
sobie,

wezmę cię do wiecznej chwały, kędy ja mieszkam
z anioły.

42. Gdy się ciemna noc skończyła, aby osądzoną była, 
rozkazano się postawić pannie, umysł swój objawić.

43. A widząc ją uzdrowioną z ran, boleści uleczoną,
wszyscy się nad nią zdumieli, nie wiedząc, co myśleć

mieli.
44. Mówi tyran: bogom naszym chwałę daj za każdym

czasem,
co cię panno uzdrowili, twej młodości użalili.

45. Barbara mu powiedziała: tym bogom nie będzie chwała,
żadna im cześć nie posłuży, bo są ślepi, niemi, głusi.

46. Bo mnie nie ci uzdrowili, nie z ran razów uleczyli,
ale Jezus me kochanie, którym gardzisz Marcyanie.

47. Ten ci wcale mnie uleczył, który za mnie umrzeć raczył,
temu chwała, cześć należy, ten jest prawdziwy Syn

Boży.
48. Przetoż dla Jego miłości i dla niebieskiej radości,

dam me ciało na trapienie, na śmierć i na umęczenie.
49. Wtem się Marcyan rozgniewał, jej urodzeniu nie

folgował,
po bokach i pod pachami, kazał palić pochodniami.

50. Panna, westchnąwszy do nieba, wzywa Jezusa jak
trzeba,

Jemu się w ręce oddaje, Oblubieńcem swym przyznaje.
51. Słysząc złośliwy Marcyan, gniewał się okrutny tyran,

kazał piersi nożem rzezać i kleszczami je oderwać.
52. Rzekła mu: nielitościwy tyranie bardzo złośliwy, 

nie pamiętasz, żeś pożywał piersi gdyś mały przebywał.
53. Potem panna zapłakała, do Jezusa zawołała:

proszę, przyjmij duszę moją, weźmij ją w opiekę swoją.
54. Jeszcze tyran na zniewagę, na większą tej panny trwogę,

kazał z nagiej się naśmiewać, większej sromoty
dodawać.

55. Barbara, panna wstydliwa, prosi Jezusa rzewliwa:
Panie, zakryj nagość moją, przez świętą niewinność

Twoją.
56. Zaraz Bóg anioła swego zesłał z nieba wysokiego,

który pannę niepodobnie osłonił bardzo ozdobnie.
57. To widząc drudzy poganie, wzięli sobie w rozmyślanie,

że ten tylko Bóg prawdziwy, który czyni takie dziwy.
58. Marcyan kazał Barbarę zawieźć na wysoką górę,

żeby tam była wzniesiona, a już więcej nie męczona.
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59. Tam gdy była przywieziona, na poły martwa
wzniesiona,

Panu Bogu się modliła i za chrześcijanów prosiła.
60. Którzy by ją wspominali, na jej męki pamiętali,

szczęśliwą śmierć otrzymają i w niebie ją oglądają.
61. Skoro modlitwę skończyła, duszę Bogu poleciła,

mieczem ojca ścięta była, jej dusza w niebo wstąpiła.
62. Ojciec, co ją zamordował, gdy z tej góry zestępował,

ogniem wiecznym był spalony, w proch i popiół
obrócony.

63. Aby każdy wiedział pogan, że będzie od Boga karan 
ogniem wiecznym, gdy nie wierzy, a na święta nie

pomierzy.
64. Przetoż z tej świętej Barbary bierzemy sobie święte

wzory,
a w życiu ją naśladujmy, Chrystusa Pana miłujmy.

65. Ten nas od złego wybawi, przy śmierci pobłogosławi,
przyjmie nas do wiecznej chwały, gdzie mieszka

z swymi anioły.
66. Racz nam to dać, Jezu Chryste, że się to spełni zaiste,

byśmy z Tobą w niebie byli, Ciebie na wieki chwalili. 
Amen. 

O świętym Łazarzu

Pewny człowiek bogaty
W złoto, srebro, szkarłaty, 
I w zbyt kosztowne szaty,

Jadł, pił, tylko tańcował,
Dzień i noc bankietował, 
Pychę w sercu swem chował.

Jak pan siedział w pokoju,
Miał dość potraw, napoju, 
Nie pomniał, że brat w gnoju.

Widział, że był w ucisku
I leżał tam w poblisku, 
Potraw mu na półmisku.

Ani wina z piwnicy,
Trunku ani szklanicy, 
Nie wysłał na ulicę.

Pan się w krześle rozpiera,
Z potraw usta ociera, 
Łazarz z głodu przymiera.

Bogacz wiwat wykrzyka,
Dzień i noc gra muzyka, 
Łazarz swe łzy połyka.

Łazarz przed wroty stęka,
W ręku, nogach, ból, męka, 
Bogacz się nic nie lęka.

Władnąć sobą nie może,
Zła odzież, twarde łoże, 
Tylko wzdycha, mój Boże!

Wtem bogacz szedł z pałacu,
Gdzie Łazarz na tym placu, 
Twarz od niego odwraca. 

Tak serca kamiennego,
I umysłu pysznego, 
Że nie wejrzał na niego.

Łazarz podniosłszy głowy,
Jak kaleka niezdrowy, 
Żałosnemi rzekł słowy:

Ach bracie idziesz drogą,
Wstąp ku mnie jedną nogą, 
Zwiedź osobę ubogą.

Niech cię serce zaboli,
Widząc mnie w tej niedoli, 
Każ dać chleba i soli. 

Zmiłuj się, wyślij wody,
Kropelkę dla ochłody, 
Widzisz rany i wrzody.

Język ledwo przerzecze,
Z wierzchu i wnętrz ból piecze, 
Bracie, dobry człowiecze,

Poczynaj sobie skromnie,
Nie zapominaj o mnie, 
Rzecz miłe słowo do mnie.

Nie brzydź się, luboś panem,
Nędznym, braterskim stanem, 
Abyś nie był karanym.

Bogacz od niego w skoki
Podparłszy sobie boki, 
Stanął na kilka kroki.

Rzekł: psie zgniły co gadasz?
Obok to ze mną siadasz, 
Mym się krewnym powiadasz,

I liczysz mi się bratem,
Nie znam cię, jak świat światem, 
Kłamiesz żebraku zatem.

Mnie robią radła, pługi
Mam karety, mam cugi, 
Gdzież jest pan taki drugi?

Mam dwory, mam pokoje,
Wirydarze, wód zdroje, 
Robactwo skarby twoje.

Mam perły, mam kanarki,
Zwierzęta, różne ptaki, 
Tyś człowiek lada jaki.

Mam aksamit, purpury,
Sobole i wilczury, 
Na tobie łachy i dziury.

Krzeseł, stołów, sowicie,
Po ścianach mam obficie, 
I mieszkam znamienicie.

Ty w śmieciach bez chałupy,
Jak pies jadasz z skorupy, 
Stół twój jest z gnoju kupy.

Gdzie u ciebie bankiety,
Marcepany, pasztety, 
Jam jadał, ale nie ty.

Który leżysz o głodzie,
Ni o chlebie, o wodzie, 
Nie licz mi się w mym rodzie.

Mam w skrzyniach na ostatku,
Pieniędzy podostatku, 
Nie boję się przypadku.

Bo któż mię z tych rozkoszy,
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Z majętności wypłoszy, 
Skarby moje rozproszy.

Tyś mi osoba jaka,
Plunął na mizeraka; 
Złość bogacza jest taka.

I tak z tego rankoru,
Szedł czem prędzej do dworu. 
Pełen pychy, humoru.

Łazarz się zalał łzami,
Wzruszywszy ramionami, 
W niebo spojrzał oczami.

Od wszystkich opuszczony,
I od brata zelżony, 
Niczem nie obdarzony.

Choć bestye z litości,
Znosiły mu psy kości, 
Żywiąc go w tej słabości.

Liżąc wrzody zropiałe,
Lecząc rany zbolałe, 
Krzepiąc ciało schorzałe.

I tak Łazarz w barłogu,
Oddaje ducha Bogu, 
Leżąc przy brata progu.

Wielka radość, śpiewanie,
Gdy Łazarz miał konanie, 
W niebie tryumfowanie.

Z tak mizernej pościeli,
Łazarza w niebo wzięli, 
Święci pańscy, Anieli.

Posadzili na tronie,
Na Abrahamowym łonie, 
W szczęśliwości koronie.

Witaj Łazarzu święty,
Tyś od Boga przyjęty, 
Twój brat będzie przeklęty.

Ty zażywasz wesela,
Są słowa Zbawiciela, 
Duszy Odkupiciela.

Gdy czasu wyszło mało,
Cóż się z bogaczem stało? 
Czartów gmin przyleciało.

Czynią wielkie napaści,
Krzyczą: bogaczu czas ci, 
Pójdź w piekielne przepaści.

Nie czyni testamentu,
Z klejnotów, diamentu, 
Dosyć płaczu, lamentu.

Po czasie wzdycha w strachu,
Widząc czartów w swym gmachu 
We drzwiach, oknach i dachu.

Kiedy go śmierć zaskoczy,
Na wierzch wychodzą oczy, 
Z gardła pianę toczy.

A wtem przeklęci czarci,
Jako na zwierza charci, 
Srogim jadem zażarci.

Porwali go czem prędzej,
Od skarbów, od pieniędzy, 
Do piekła wiecznej nędzy.

Tam cierpi od dnia do dnia
Ten nieszczęśliwy zbrodnia, 
Język jego – pochodnia.

Z swej głowy targa włosy
Żałosne czyni głosy, 
Do Łazarza w niebiosy.

Bracie Łazarzu święty,
Patrz na me ciężkie męki, 
Zmocz w morzu palec ręki.

Zalej w ustach płomienie,
Skrop języka spalenie, 
Ugaś we mnie pragnienie.

Łazarz mu odpowiada:
Bogaczu trudna rada, 
Wieczna jest twoja biada.

W złym, bogacz rzecze, stanie
Jestem złe panowanie, 
Żalić się muszę na nie.

Łazarza brata swego,
Wzgardziłem ubogiego, 
I w gnoju leżącego.

Dla nie podania chleba,
Gdy mu go było trzeba, 
Wydziedziczonym z nieba.

Dostatki i puchary,
Przyczyną mi tej kary, 
Żem nie dawał ofiary.

Za perły i łańcuchy,
Krępują mnie złe duchy, 
I uczą w piekle skruchy.

Z aksamitu zwleczony,
W ogień wieczny wrzucony, 
Palę się z każdej strony.

Ozdoba ciała spadła,
Twarz wyschła i wybladła, 
Nie używa zwierciadła.

Za muzykę, śpiewanie,
Żałosne narzekanie, 
Biada, często wołanie!

Przypisy

1 Przykłady tego typu utworów prezentowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Twórczości Ludowej”; por. Jan Adamowski, Maryjne 
„pieśni z kartek”. Przekazy o cudownych objawieniach, zdarzeniach 
i kreowaniu miejsc świętych, „Twórczość Ludowa” 2021 nr 1–2, 
s. 15–24. Tam też charakterystyka zbioru źródłowego, będącego pod-
stawą zarówno tamtej, jak i tej publikacji.

2 Por. Ludwik Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX 
wieku oraz wybrane eseje, Łódź 2002, s. 265–266.

3 Urszula Janicka -Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 
1993, s.31.

4 Tamże, s. 28. 
5 Tamże, s. 48.
6 Tamże, s. 50.
7 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod 

red. Juliana Krzyża nowskiego, t. III, Warszawa 1972, s. 742–743.
8 Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, War-

szawa 1985, s. 623.
9 Tamże, s. 1343.
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Alicja Baczyńska -Hryhorowicz 

Krzyże i kapliczki w parafii Spycimierz  

(gm. Uniejów) w relacjach mieszkańców

Spycimierz (gm. Uniejów, woj. łódzkie) słynie przede 
wszystkim z tradycji sypania kwietnych dywanów na proce-
sję Bożego Ciała – zwyczaj ten w 2018 roku wpisany został 
na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
a w roku 2021 – na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO1. Etnograficzne 
badania terenowe prowadzone w Spycimierzu od kilku lat pod 
kierownictwem dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS i dr hab. 
Anny Weroniki Brzezińskiej, prof. UAM, umożliwiły obser-
wację, analizę i dokumentację tradycji kwietnych dywanów2, 
ale również otworzyły perspektywy dalszych badań nad form-
ami lokalnej religijności. Stąd w 2021 roku, w ramach pro-
jektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów 
w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodni-
czego” (z programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”) 
przeprowadzone zostały badania dotyczące krzyży i kapliczek 
znajdujących się na terenie parafii Spycimierz, jak również 
innych miejsc i przestrzeni kulturowych ważnych dla miesz-
kańców. W okresie od czerwca do sierpnia 2021 roku prze-
prowadzono i nagrano czternaście wywiadów z dwudziestoma 
dwiema osobami. Rozmowy przebiegały na podstawie skon-
struowanego wcześniej kwestionariusza, który obejmował py-
tania z czterech zakresów: 1) krzyże i kapliczki w przestrzeni 
wsi; 2) kapliczki w elewacjach domów; 3) miejsca pamięci; 
4) miejsca związane z wierzeniami i objawieniami. 

Poniżej zaprezentowany został wybór zebranych wypowie-
dzi mieszkańców parafii Spycimierz, przetranskrybowanych 
półfonetycznie (ingerencję redaktorską oznaczono nawiasami 
kwadratowymi), ułożonych tematycznie i oznaczonych inicja-
łami informatorów. Dla celów niniejszego tekstu wybrane zo-
stały wypowiedzi poświęcone pięciu tematom. Pierwszym jest 
geneza powstania krzyża/kapliczki, związana z wydarzeniem 
ważnym dla fundatora i jego rodziny, ukazująca najczęściej 
charakter wotywny obiektu. Drugi temat to forma opieki nad 
krzyżem/kapliczką, która jest obowiązkiem przekazywanym 
z pokolenia na pokolenie i ma wymiar współpracy rodzinnej. 
Trzeci wątek porusza zagadnienie osobistej relacji między 
człowiekiem a krzyżem/kapliczką, zaś czwarty – funkcjono-
wanie krzyża/kapliczki w przestrzeni wsi i wydarzeń o cha-
rakterze religijnym, które się przy nim odbywają. Ostatnim 
tematem jest stosunek mieszkańców do nowo powstałych 
w Spycimierzu kapliczek, pełniących funkcję ołtarzy w czasie 
procesji Bożego Ciała.

W tekście wykorzystano wypowiedzi dziewięciorga infor-
matorów:

BG – Barbara Górka, ur. 1947 r., zam. Turek, rozmowa 
z dnia 29.07.2021, przeprowadzona i przetranskrybowana 
przez A. Baczyńską -Hryhorowicz; 

IF – Izabela Filipiak, ur. 1969 r., zam. Boleszczyn, rozmo-
wa z dnia 23.07.2021, przeprowadzona i przetranskrybowana 
przez K. Smyk; 

JI – Jolanta Ilska, ur. 1960 r., zam. Spycimierz, rozmowa 
z dnia 30.07.2021, przeprowadzona i przetranskrybowana 
przez A. Baczyńską -Hryhorowicz; 

JTM – Jan Tadeusz Michałowski, ur. 1939 r., zam. Zieleń, 
rozmowa z dnia 23.07.2021, przeprowadzona i przetranskry-
bowana przez K. Smyk; 

JW – Józef Wielogórka, ur. 1955 r., zam. Spycimierz, roz-
mowa z dnia 30.07.2021, przeprowadzona i przetranskrybo-
wana przez A. Baczyńską -Hryhorowicz; 

MG – Marianna Górka, u. 1940 r., zam. Turek, rozmowa 
z dnia 29.07.2021, przeprowadzona przez i przetranskrybowa-
na A. Baczyńską -Hryhorowicz; 

WM – Wiesława Michałowska, ur. 1946 r., zam. Zieleń, 
rozmowa z dnia 23.07.2021, przeprowadzona i przetranskry-
bowana przez K. Smyk; 

ZG – Zofia Górka, ur. 1959 r., zam. Spycimierz, rozmowa 
z dnia 29.07.2021, przeprowadzona i przetranskrybowana 
przez A. Baczyńską -Hryhorowicz; 

ZW – Zofia Walczyk, ur. 1964 r., zam. Zieleń, rozmowa 
z dnia 29.07.2021, przeprowadzona i przetranskrybowana 
przez A. Baczyńską -Hryhorowicz. 

Powstanie krzyża/kapliczki

[JI:] Małżeństwo było, Józef i Rozalia. Pobrali się w 1901 
roku. I przyszły, przychodziły kolejno dzieci na świat. I... które 
przyszło, każde z nich umierało. Po porodzie umierało. Więc 
zrozpaczeni byli ci rodzice, że tyle tam, już siedem tych po-
tomków zmarło, poszli do księdza proboszcza do Uniejowa. 
[...] A powiedział im ksiądz Góra: „Ufundujcie jakieś wotum. 
Coś na swojej ziemi ufundujcie. A w domu sprzedajcie to co 
najlepsze”. Więc oni przyszli do domu, no, kiedyś to były te 
gospodarstwa, dwie, trzy krowy i tak dalej. Wyprowadzili naj-
lepszą krowę na jarmark, sprzedali, no i z myślą o tym kazali 
[...] za te pieniądze ukuć ten krzyż, wykuć. No i w międzycza-
sie ta Marianny mama zaszła w ciążę. I to był 4 albo 5 miesiąc, 
bo wiem, że to była wiosna, kiedy ona ten krzyż, jak już był 
zrobiony, przywieziony do domu, to nie na wozie, tylko mu-
siała wziąć na swoje ramiona i z tym krzyżem iść. Do takiego 
momentu dokąd go mogła donieść, na tym miejscu gdzie go 
postawiła z tych ramion, tam jest postawiony. [...] No i poświę-
cili ten krzyż. No i ta babcia, ta moja Marianna, się urodziła 
14 września 1913 roku. I to było kolejne, 8 dziecko, jedno je-
dyne przeżyło.
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[IF:] To [zrobił] mój pradziadek. No, myślę, że z żoną Ju-
lianną, no. [...]. No jakieś tam, bo tu jakiś wotum „Boże błogo-
sław nam” i ta data, i podpisane „Glinki”. To jest wyżłobione 
w tym kamieniu, po prostu wyryte. [...] Ja nigdy nie wiedzia-
łam bardziej, dlaczego to miało być zrobione. Jako jakieś wo-
tum.

[MG:] Kapliczkę postawili rodzice zaraz po wprowadze-
niu się do nowo wybudowanego domu, w którym... w latach 
1952–1955. Bardzo się cieszyli z przeprowadzki na swoje. 
Dziękując Bogu za dobro, postawili kapliczkę.

[JTM:] To był [krzyż] postawiony 
w 1951 roku, bo w tym roku takie były 
straszne burze i tam właśnie uderzyło 
w oborę, ta obora się spaliła, no i tam 
zwierząt się też napaliło, świni, krowy 
to były poparzone tam, nie spalone, 
ale poparzone były też. [...] Właśnie 
po tej tragedii zamówili krzyż i posta-
wili ten krzyż. Ale to był drewniany, 
bo teraz jest metalowy.

[JW:] No trochę taka historia [tego 
krzyża] związana właśnie ze mną, 
nie? Że jak się urodziłem, to ojciec na 
tą pamiątkę, w [19]55 roku, bo jestem 
rocznik 55, 1955, na tą pamiątkę po-
stawił krzyż. Z tego względu, że był 
problem z mamą, mama chorowała. 
No ale jakoś tam się udało, urodziłem 
się przede wszystkim. I... i to jest chy-
ba ta rzecz.

[ZG:] Ja podejrzewam, że tak było, 
że tuż przed wojną, zbliżała się woj-
na. Wojna wybuchnęła we wrześniu. 
Mama mówi, że jako dziecko, bo nie 
była duża, jako dziecko pamięta, że tam właśnie na tym na-
szym polu szła wielka woda. Bo to jakoś tak dziwnie, że ta 
Warta wylała, deszcze były, te żniwa były niesprzątnięte i oni 
wiem, że... jako mama jeszcze z domu rodzinnego... i oni z oj-
cem jechali, no kosili tymi kosami. I że oni zdążyli sprzątnąć 
to zboże, co było, no zboże kiedyś. I oni zdążyli sprzątnąć tam 
właśnie po sąsiedzku tej naszej kapliczki. I potem mama gdy 
wyszła za mąż, gdy się ożeniła z tatą, to ona tak mówi, tak 
pamiętała, że to tak... no wtedy tak jakby trochę cudem, bo nie 
wszyscy zdążyli to zboże sprzątnąć. No tak może w ramach 
wdzięczności trochę [postawiono kapliczkę]? Bo tam to pole 
sąsiadowało z tym, co oni zbierali. A ona po sąsiedzku gdy się 
no tutaj, gdy tutaj zamieszkała, no to postawiła już na swoim. 
[...] Mama mówi, no to trzeba by jakoś to, no po prostu mówi, 
Panu Bogu podziękować za to. No to z naszą [kapliczką] tak 
kojarzę, nie? Tak kojarzę, że to tak było.

[ZW:] Ojciec mój ją postawił swego czasu, na samym po-
czątku w ogóle. Zawsze mówił o tym, że miał ochotę, no po-
stawić kapliczkę. Nie wiem na jaką to intencję, bo nigdy mi 
o tym nie mówił. No ale no to było dłuższy czas, że on postawi 
kapliczkę, tutaj na tym rogu. Czy to była na jakąś intencję, czy 
po prostu coś się tam stało? Nie wiem no, nie powiem w tej 
chwili, no bo nie wiem, nie orientuję się. Ale zawsze chciał po-
stawić. No i swego czasu wreszcie doszło do tego, że postawił 
tą kapliczkę. [...] A czy to było w jakiś sposób, że on chciał, 

żeby to chroniło czy na jakąś intencję? No mówię no, wtedy 
mnie to nie interesowało, później nie było już kogo spytać, no 
bo niestety nie żył, no i tak.

Opieka nad własnym krzyżem/kapliczką

[JI:] Przejęłam [opiekę nad krzyżem] i cały czas pielęgnuje-
my to. I myślę, że swoim dzieciom też już to wpajam. [...] Nie 
wiem jak następne pokolenia będą [dbać o krzyż], ale moje 
dzieci myślę, że już o to zadbają, że nie zostanie [zaniedba-

ny]. Bo jadą wykaszać i wszystko. No 
jakby nie było... wie pani, no jest ten 
obowiązek, że trzeba, tą kosiareczką 
czy czymś jechać, odkosić, opryskać 
nieraz jak tam te chwasty takie na 
wiosnę rosną.

[IF:] Zawsze to, jak ja pamiętam, 
a mam dobre pięćdziesiąt lat, zawsze 
opiekowaliśmy się. [...] Tam mieliśmy 
to pole, bo tata miał to gospodarstwo, 
więc tam było, więc my jako dzieci 
też, wiadomo, że rodzice nas brali na 
pole, to i tak się opiekowaliśmy tym. 
Zawsze kwiaty świeże, jak w okresie 
letnim. [...] Mój tato już przeszło dzie-
sięć lat nie żyje, no, zawsze się ja sta-
rałam tym, chociaż to jeszcze nie było 
moje, więcej się tym opiekować.

[MG:] Obecnie pieczę nad kaplicz-
ką sprawuje bratanek Grzegorz. [...] 
Ma dwójkę dziewcząt [córek], już też 
panny, więc też mu pomagają. [ABH: 
A kto się kapliczką zajmował wcześ-
niej?] Mama z tatą, później my.

[ABH: Pan jest głównym opiekunem tego krzyża?] [JW.:] 
Tak, ja, z rodziną oczywiście. Wcześniej był tata, ale tata już 
nie żyje, no ponad 10 lat. No to już trochę też się nim opiekuję. 
Chorował, swoje lata miał, tak że myślę, że te 20 lat, to ja już 
się nim opiekuję.

[ZG:] Odkąd pamiętam ja, to [kapliczka] była. Myśmy już 
jako dzieci były zobowiązane z siostrą do noszenia kwiatków. 
U nas nie było tego, że po prostu żeby no kiedyś zaniedbać. 
Szczególnie w majowe, w sierpień, w październik jeszcze – 
żeby po prostu nie zanieść kwiatków. To już myśmy od maleń-
kości były z siostrą nauczone, że trzeba iść, zawsze pamiętać 
o kapliczce. [...] [Dzieci] też już mają we krwi, że kapliczkę 
trzeba jednak pamiętać, trzeba ją ustroić, trzeba wykosić trawę 
koło kapliczki.

[ZW:] To znaczy akurat dekorowanie, to ja się tym zajmuję. 
[...] To znaczy no nieraz jeszcze córka jak tam... Ale to tak jak 
ubierali tutaj, no to też, no coś mi tam pomoże czy coś. Ale to... 
na razie to jeszcze póki co to ja jestem za to odpowiedzialna. 
[ABH: Kto opiekował się drugą kapliczką, gdy jeszcze nale-
żała do rodziny?] Jak było w rodzinie, no to wiadomo, babcia, 
a później ojciec. No bo to przechodziło na niego. Mama moja 
jeśli no jak tam pojechała i coś tam ułożone było, jakieś kwiat-
ki przy tym, tego. No ale później jak już było sprzedane, no to 
wiadomo, że ktoś tam z tych co następnie kupili, to myślę, że 
tym się opiekują, no.

Kapliczka przy drodze z Uniejowa do 
Spycimierza, 2021, fot. Katarzyna Smyk
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Osobista relacja z krzyżem/kapliczką

[JI:] Jak tam człowiek pójdzie i wróci, to się inaczej czuje. 
No to jak i w kościele, jak i wszystko. Takie jest moje podej-
ście do tego wszystkiego, że... że jakaś motywacja do życia 
inna i wszystko, no dodaje nam też takiego powera jak to mó-
wią. [...] Bo są no życiowe różne sprawy i zakręty... Wzloty 
i upadki, i tragedie, i... jakoś trzeba przeżyć. No kto nam da tą 
siłę? Najwyżej w leki pójdziemy i to wszystko, tak? A to jest 
najlepsze lekarstwo. Naturalne i... Człowiek się wyżali, nikt 
nie wie, nikt nie widzi... Spokojnie można podumać, porozma-
wiać z Panem Bogiem i przyjechać do domu.

[IF:] Ja tak byłam tak nauczona [żegnać się przy kaplicz-
kach] i to jednak zostaje. Nawet jak się jedzie takie ukłonienie 
czy w dół, czy w myśli, czy tak to tak trochę zostało. Ale to 
może no akurat ja mam – za siebie mówię. [KS: jakaś mod-
litwa?] No takie westchnienie po prostu. [KS: Do Boga, do 
Maryi?] W ogóle westchnienie takie, tak. [KS: i tak samo Pani 
rodzice robili?] Tak, myślę, że tak, że to chyba też jednak.

[ABH: Czy ludzie żegnają się, mijając kapliczkę?] [MG:] 
Teraz nie, teraz już się nie żegnają. Jeszcze za laty... w latach 
mojej młodości, to się żegnaliśmy. Ale teraz to już nie.

[WM:] Bo wiem, jak u nas w Józefowie też był krzyż, co 
chodziliśmy tam do krzyża jak w maju, przez maj, ja też bar-
dzo lubiłam chodzić, chociaż nie śpiewałam, ale bardzo lubi-
łam uczestniczyć po prostu w tym, bo to było coś pięknego. 
I moje bracia, i siostra starsza, i często, żeśmy bardzo często 
chodzili tam do tego krzyża.

[JW:] Ojciec po udarze, wiadomo, 
że ta choroba robi spustoszenie gdzieś 
tam w mózgu. I mieszkał tu dopóki 
mógł. Ale jak już tylko udar, no to 
przyszedł do mnie. Niekiedy było tak, 
że no... „Jest u obcych, jest u obcych”. 
Na to mówię: „Nie jesteś u obcych”. 
Mówię: „Zobacz, stawiałeś krzyż. 
Wyjrzyj no przez okno, popatrz no”. 
„No tak”. [...] Czyli to mu dawało coś 
takiego, że no przywracało mu świa-
domość gdzie jest, nie? Bo tak... no 
różnie było, miał lepsze i gorsze mo-
menty, no to... To jedynie, co go wpro-
wadzało z powrotem w to, że gdzie 
jest, nie? [...] A no jak zobaczył krzyż, 
tak już chwila była taka, że odzyski-
wał tą świadomość. Przynajmniej 
krótko, nie, ale odzyskiwał.

[ABH: Modlą się państwo przy 
tej kapliczce?] [ZG:] Wie pani co... 
W sensie, żebyśmy tam chodzili się 
modlić... Ale wiele ludzi zauważam. 
Przynajmniej się przeżegna. Ja też jak mówię [jadę] rowerem, 
to jak koło kapliczki, to gdzieś takie... no to natchnienie, cho-
ciaż tą zdrowaśkę, nie? Tak jednak ta kapliczka trochę tak jak 
się rzuci w oczy, to bardziej skłania ku czemuś, nie? Tak my-
ślę. [ABH: Jak ludzie ją mijają, to też się tam zatrzymują?] 
[ZG:] Tak, tak, tak. Czy się zatrzyma, czy chociaż zerknie. Coś 
mu przez myśl mam nadzieję dobrego przejdzie, nie? Jednak 
to skłania do czegoś, sam widok, no nie? Bo człowiek jednak 

jest mimo wszystko jakimś tam wzrokowcem, że jak się za-
uważy to inaczej się ten obraz odbiera, niż same myśli, tylko 
że tam gdzieś coś świętego czy jakiegoś jest.

[ZW:] Ile razy widzę, jak tam ktoś jedzie rowerem, no to 
nawet, bo to jest dość w sumie blisko, no to tak zawsze tam 
troszeczkę ten znak krzyża, ewentualnie skinięcie głowy, no to 
niekiedy to jest. Zresztą sama ile razy, bo przeważnie teraz to 
się na rower przerzuciłam, jeżdżę. To tak chociaż tą głowę się 
skłoni, żeby tak... no jakiś taki szacunek oddać temu miejscu.

Krzyż/kapliczka w przestrzeni wsi  
i obrzędach religijnych

[JI:] To więc jak przyszedł ten maj, mieli daleko do kościoła, 
to wszystkie majowe nabożeństwa odbywały się przy krzyżu. 
Ja pamiętam byłam małym dzieckiem, babcia mnie brała za 
rękę, nie było tego, że była w polu robota czy coś. Przycho-
dziła 17 godzina czy 18, wszyscy z danej, bliżej tego, bo tam 
co na końcu jest ten krzyż, tam też się zbierali, majowe śpie-
wali. [...] Ale każde majowe nabożeństwo i pieśni do Maryi, 
były przy tych krzyżach śpiewane. Czy przy kapliczkach, przy 
krzyżach, były, wszyscy śpiewali.

[IF:] Tam, kiedyś jak starsze troszkę pokolenie, to wiem, że 
któreś panie przychodziły, któraś kwiatka, tam do tego krzyża 
właśnie też jako na majowe chociaż to krzyż, ale – jak mó-
wię – Matka Boska Częstochowska też jest troszkę, jest też 
umiejscowiona takim. [...] Ostatnio, no ale to wiadomo, że to 

czas pandemii, z tym święceniem po-
karmów był troszkę taki problem, no 
i w tym roku koło tego mojego krzyża 
było święcenie pokarmów. Ksiądz Da-
rek poświęcił, tam od sąsiadów były 
przyniesione stolik no i ci, tam tych 
mieszkańców też nie jest dużo, przy-
szli z koszyczkami koło tego krzyża. 
[...] Są teraz ekstremalne drogi krzyżo-
we. I w tamtym roku i w tym [w czasie 
pandemii] one były już takie pojedyn-
cze, bo to, ale teraz chyba na te dwa 
lata właśnie była. [...]. No że też jedna 
stacja też była przy tym moim krzyżu 
w tej trasie tej drogi. No akurat to też 
mojemu krzyżowi przypadło.

[ABH: Czy organizowano przy ka-
pliczce jakieś modlitwy?] [BG:] Ra-
czej nie, bo kościół mamy blisko. Jak 
może nie mają kościoła blisko, to się 
wtedy zbierają na przykład na majowe 
czy coś, no to... to śpiewają przy ka-
pliczkach. A u nas jest blisko kościół.

[ABH: Czy ludzie modlą się pod 
krzyżem?] [JW:] Raczej bym powiedział, że... że nie, że nie 
ma takiego specjalnie zwyczaju. Tam gdzie na wsi nie ma 
kościoła, czyli Człopy widzę, czy tam jak jest w Czepowie 
czy w Stanisławowie, na majowe przychodzą ludzie. Ale do 
najbliższej świątyni to mają 4, 5, a niekiedy 10 kilometrów, no 
to zgoda. A tutaj jest możliwość pójścia do kościoła, to nikt nie 
będzie się zatrzymywał przy krzyżu, a zaniedbał powiedzmy 
kościół, nie? To na takiej zasadzie tylko. [...] To jest maleńka 

Postument krzyża w Spycimierzu Kolonii, 
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parafia, może w ten sposób. Czyli do tego kościoła ma bardzo 
blisko. Natomiast jak są duże parafie, rozległe parafie i jest tam 
te 7, 8 czy 10 kilometrów, no to może takie rzeczy się dzieją, 
no i wskazane, bo starsze osoby nie będą do kościoła dzień 
w dzień, to raczej jest większa tradycja spotykania się przy... 
przy kapliczce czy przy krzyżu. Natomiast tutaj, skoro jest tyl-
ko 700 duszyczek około, wszystko blisko, to trzeba coś tam 
robić w tym kościele, żeby o ten kościół zadbać.

[ZG:] Ja jakichś tam śpiewań przy 
kapliczce w majowe na przykład nie 
pamiętam, nie było u nas tak, bo po 
prostu kościół bardzo blisko. Kościół 
jest bardzo blisko, no to zawsze było 
to majowe w kościele. [...] To wie pani 
co, no to tam [są modlitwy przy ka-
pliczce] gdzie nie ma kościołów. To ja 
jeszcze gdzieś, niedawno widziałam, 
gdzieś jechałam, nie tak daleko od 
nas, to panie tam odmawiały litanię. 
Tutaj jest na dole, tu u sołtysów Peł-
ków kapliczka, no to tam... młode na-
wet panie, to jak tego, no to sobie tam 
zaśpiewały tą litanię, to tak. Tak, tak. 
To na pewno. [...] Przy tym pierwszym 
krzyżu, jak są tak zwane „Dni Krzyżo-
we” – Dni krzyżowe są to modlitwy 
głównie o urodzaje. Więc z kościoła 
wychodzi się do krzyża. To jest nieza-
leżnie gdzie by on był. Trzeba iść pro-
cesyjnie do krzyża. I przy tym krzyżu, 
no akurat, że ten jest tu blisko, no to 
my chodzimy tu. Bardzo blisko jest od 
kościoła, może 150 metrów. Nie ten tu misyjny, tylko tamten 
dalszy. Na pole się idzie gdzieś do krzyża. To są tak zwane 
Dni Krzyżowe. To się chodzi do jednego z krzyży. No podej-
rzewam to w każdej parafii są te Dni Krzyżowe. Na pewno się 
wszędzie, a czy te procesje wszędzie? Podejrzewam, że tak.

[ABH: Czy przy kapliczce odbywają się jakieś uroczystości 
i modlitwy?] [ZG:] Nie wiem. Raczej chyba nie. Nie. Raczej to 
było po prostu typowa taka chyba kapliczka jak to się znajduje, 
że to po prostu stoi kapliczka, należy ją ubrać, przystroić, żeby 
ona sobie stała i to wszystko. Więc raczej to chyba... Fakt, że 
kościół jest blisko we wsi, więc nie było potrzeby myślę takiej, 
żeby zbierać, jak nieraz jest dość daleko kościół, coś, to się 
ludzie zbierają przy kapliczkach na różne tam... majowe czy 
coś. A tu raczej no... no co, rzut kamieniem można powiedzieć. 
To każdy poszedł tam [do kościoła]. Więc to raczej chyba nie 
było tak.

Stosunek do nowych kapliczek -ołtarzy

[JI:] No... to jest już nowoczesność. My jesteśmy przyzwy-
czajeni bardziej do tych starodawnych, tak, takich prostych. 
[...] Mnie się wydaje, że już te nowe no nie mają, nie dawają 
takiego uroku, no ale trudno, zmienia się moda, zmienia się 
wszystko.

[IF:] No, różnie ludzie mówią, no ja się na pewno nie będę 
wypowiadać, bo wiadomo – każdy ma swój urok, przyzwy-

czajenie, do każdego się idzie przyzwyczaić, no ktoś to miał 
cel w tym jakiś. 

[BG:] Takie nowoczesne się wydają.
[ZG:] No dla mnie te projekty artystyczne są żadne no, 

żadne. Rzecz gustu, ale nie widziałam ludzi zachwyconych. 
[...] Żadnych kwiatków nie stawiamy, bo mnie do tego betonu 
żadne kwiatki nie pasują. Nawet do tego stopnia to jest tak 
zrobione, że nie ma gdzie dobrze monstrancji położyć jak się 

kwiatami ustroi ołtarz. Zresztą na oł-
tarzu tylko obrus jest biały, a nisko 
się stawia kwiaty. Bo to jest tyci ten 
tutaj... no jakby to... ołtarzyk z przo-
du. Ktoś to zrobił bardzo bezmyślnie. 
A czy artystycznie? Miałabym... mia-
łabym swoje zdanie na ten temat. Cho-
ciaż nie jestem znawcą żadnym, ale... 
Ludzie nie potrzebują aż takiej sztuki, 
byle to jakoś tak wzrokowo dobrze 
wyglądało.

[ZW:] Tak średnio [mi się podoba-
ją] prawdę mówiąc. Inaczej je sobie 
wyobrażałam. Bo dla mnie było... 
zwłaszcza to, że kapliczka, to mnie 
się kojarzy coś na zasadzie jak ta tu-
taj, u nas. Jeśli mówimy o kapliczkach 
murowanych, takich no. [...] A to są 
po prostu takie... no nie wiem, no taki 
ołtarz... No takie... rzeźby raczej mi to 
się kojarzy, niż jako z nazwą „kaplicz-
ka”. Więc... to by należało to po prostu 
w ogóle... Bo swego czasu było okre-
ślenie, że będą postawione kapliczki. 

No więc każdy sądzę myślał, że to troszeczkę inaczej będzie. 
A okazało się, że to są raczej rzeźby niż kapliczki.

W wypowiedziach parafian spycimierskich na temat należą-
cych do nich krzyży i kapliczek pojawiły się również opisy ich 
przystrajania i dekorowania, zależnego od świąt religijnych, 
pory roku bądź osobistych upodobań opiekuna. W niniejszym 
tekście nie uwzględniono także cytatów dotyczących próby 
wyliczenia wszystkich parafialnych krzyży i kapliczek (w tym 
kapliczek w elewacjach budynków), zarówno znajdujących się 
na posesjach sąsiadów, jak i na terenach wspólnych. W przy-
szłości z pewnością warto opublikować wypowiedzi z drugiej 
części wywiadów, dotyczące cudownych zdarzeń na terenie 
parafii, miejsc pamięci (związanych z wydarzeniami histo-
rycznymi, epidemiami, egzekucjami, wypadkami itp.) oraz 
miejsc związanych z dawnymi wierzeniami.

Przypisy

1 ht tps: / /www.gov.pl/web/kultura/tradycja  -dywanow-
-kwiatowych -na -procesje -bozego -ciala -wpisana -na -liste -unesco, do-
stęp: 06.01.2022.

2  Zob. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów 
w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, red. 
K. Smyk, Uniejów–Wrocław 2020, https://spycimierskiebozecialo.pl/
wp -content/uploads/2021/11/Raport_Spycimierskie_Boze_Cialo.pdf.

Spycimierz, jedna z nowszych kapliczek, 
2021, fot. K. Smyk
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rOk Jana pOcka – 100- lecie urOdzin

Katarzyna Kraczoń

Stanisław Koguciuk (1933–2021) –  

malarz iskrą bożą natchniony

W wieku 88 lat 13 listopada 2021 zmarł Stanisław Kogu-
ciuk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych malarzy ludowych 
Lubelszczyzny nazywany pławanickim Nikiforem, autor tysię-
cy obrazów o tematyce pejzażowej, religijnej i humorystycz-
nej, laureat wielu nagród i konkursów, członek Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych.

Stanisław Koguciuk1 to jeden z ostatnich autentycznych 
malarzy ludowych. Podkreślają to zgodnie kolekcjonerzy 
i krytycy sztuki ludowej, etnografowie oraz amatorzy malar-
stwa naiwnego. Na stałe przylgnęło już do niego określenie 
„pławanicki Nikifor”, choć w zasadzie niewiele łączyło go 
z krynickim artystą. Trudno też jednoznacznie zakwalifiko-
wać i opisać jego twórczość. Niektórzy badacze przypisują 
mu miano artysty naiwnego (prymitywnego), inni nazywają 
go malarzem ludowym, ale są też i tacy, którzy próbują zna-
leźć w jego pracach elementy zarówno jednego, jak i drugie-
go nurtu tej dziedziny twórczości plastycznej. Tak twórczość 
artysty z Pławanic scharakteryzowała Joanna Paczos: „Jego 
malarstwo wymyka się jednoznacznym definicjom, posiada 
zarówno znamiona sztuki ludowej, jak i nieprofesjonalnej. 
Pewne cechy obu tych rodzajów sztuki są sobie bliskie, a to 
tym bardziej utrudnia dokonanie jednoznacznej klasyfikacji 
twórczości Koguciuka. Samorodny talent, odosobnienie twór-
cze, autentyzm wypowiedzi malarskiej, prostota formy, brak 
profesjonalnego wykształcenia to chociażby niektóre z cech 
charakterystycznych dla malarzy ludowych i nieprofesjonal-
nych. Z drugiej strony takie cechy, jak częste podejmowanie 
tematyki wiejskiej (np. przedstawianie krajobrazu wiejskiego, 
scen z codziennego życia wsi czy tradycyjnych obrzędów) i re-
ligijnej (głównie tematyki chrystologicznej i mariologicznej), 
tendencja do szczegółowości i schematyzmu ujęć, posługiwa-
nie się typizacją przedstawianych postaci i motywów, zamiło-
wanie do szeroko pojętej dekoracyjności dzieła sztuki, wyra-
żającej się m.in. poprzez wprowadzanie ozdobnie wyrzezanej 
ramki (głównie we wczesnych okresach twórczości artysty) 
oraz poprzez malowanie floralnych ram wewnętrznych kom-
pozycji (np. Madonna wśród kwiatów, Do ślubu), seryjność 
wykonywanych prac, chętne operowanie symetrią, brak stoso-
wania perspektywy linearnej i powietrznej, preferowanie kom-
pozycji ożywionej sztafażem, stosowanie żywej, intensywnej 
gamy barwnej, samodzielne wykonywanie większości prac 
powstającym dziele (np. wykonywanie ramek i zawieszek do 

obrazów), jak i sam fakt tworzenia na wsi pozwalają uznawać 
artystę za przedstawiciela sztuki ludowej”2. Jedno jest pewne. 
Stanisław Koguciuk był jednym z najbardziej znanych i roz-
poznawalnych współczesnych twórców ludowych. Sam pod-
kreślał, że malowanie to całe jego życie, że gdyby dostał do 
wyboru worek ze złotem i worek z farbami, to na pewno wy-
brałby farby...3 Rzeczywiście malarstwo wypełniało całe ży-
cie tego bardzo skromnego i niezwykle pracowitego artysty. 
W ciągu swojej niespełna pięćdziesięcioletniej działalności 
artystycznej namalował ponad dwadzieścia tysięcy obrazów. 
Malował z wyobraźni, głównie na wystawy, na konkursy te-
matyczne, dla kolekcjonerów i zwykłych klientów, od których 
zamówienia zapisywał na kartkach podczas targów i jarmar-
ków, a gotowe, jeszcze mokre, prace wysyłał pocztą. W czym 
tkwi fenomen tej popularności? Nawet sam artysta nie potrafił 
tego zrozumieć i wyjaśnić, choć nie ukrywał, że przynosi mu 
to ogromną radość i satysfakcję.

Stanisław Koguciuk, 2016, fot. Kazimierz Kraczoń

Urodził się 1 maja 1933 roku na Wołyniu w miejscowości 
Jankowce (obecnie Ukraina), w rodzinie rzymskokatolickiej. 
Już jako sześciolatek pasł krowy. W pamięci utkwiła mu jed-
nak inna scena z dzieciństwa: co niedzieli w wieku 6 lat matka 
prowadziła mnie cztery kilometry do Ostrówek do kościoła. 
Kupiła mnie pantofelki, ale do kościoła szedłem z matką boso. 
Matka pantofle niosła na ramieniu, a ja też niosłem pantofelki 
na ramieniu. Pod kościołem wycieraliśmy nogi w trawę i obuci 
wchodziliśmy do kościoła. Po wyjściu z kościoła braliśmy pan-

sylwetki
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tofle na ramię i boso wracaliśmy do domu.4 Przed wojną przy-
szły malarz zdążył ukończyć tylko pierwszą klasę szkoły pod-
stawowej. W 1945 roku jego rodzina osiedliła się w Pławani-
cach, małej wsi w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Po 
wojnie Stanisław kontynuował swoją edukację. Jak sam pod-
kreślał, był dobrym uczniem, dlatego dość szybko ukończył 
kolejne trzy klasy. W Kamieniu uczęszczał do klasy piątej, by 
potem (znów w Pławanicach) zakończyć naukę na poziomie 
podstawowym. Świadectwo szkoły podstawowej uzyskał do-
piero w wieku trzydziestu lat. W Ciechanowie i w Legionowie 
odbył roczną służbę wojskową. Tam też zdobył zawód zduna. 
Po powrocie z wojska zaczął stawiać piece, zajmował się tym 
przez kolejne pięćdziesiąt lat. W 1960 roku ożenił się z Anielą 
Brzozowską, panną pochodzącą z Rudy Solskiej (powiat bił-
gorajski). Wspominając swoją żonę, zawsze powtarza, że imię 
Aniela bardzo do niej pasowało, bo naprawdę była aniołem. 
Mieli dwoje dzieci: syna Adama i córkę Krystynę. 

Przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero pod koniec lat 
sześćdziesiątych. Jego pierwsze prace powstawały na ręka-
wach obciętych od koszuli, sprzedawał je na targu w Chełmie. 
Po latach z niepohamowaną radością, ale i z pewną wdzięcz-
nością opowiadał o kilkuletniej dziewczynce, której uwagę 
przykuł stojący między warzywami namalowany pejzaż, który 
chwilę później otrzymała od autora w prezencie. Stała się ona 
tym samym pierwszym krytykiem jego twórczości, inspirując 
go do dalszej pracy. Od tego momentu artysta postanowił do-
skonalić swój warsztat. 

Nawiązał kontakt ze znanym chełmskim malarzem – Julia-
nem Bajkiewiczem (1904‒1990) – przy którym nauczył się 
gruntować obrazy, by nie wchłaniały zbyt dużo farby. Począt-
kujący wówczas malarz podpatrywał go przy pracy, pamiętał, 
że zawsze malował w białym fartuchu. Trudno powiedzieć, 
czy ta znajomość wpłynęła w jakiś sposób na twórczość pła-
wanickiego malarza. Bajkiewicz malował architekturę chełm-
ską, panoramy miast, zabytkowe kościoły i miejskie zaułki. 
Tworzył także wizje często odrealnione. 

Jagoda Barczyńska – wieloletni opiekun artystyczny i kolek-
cjoner jego prac – podkreśla, że lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte to czas, który sprzyjał rozwojowi talentów młodych 
artystów, „cechowała je mnogość konkursów, kiermaszy, prze-
glądów, a muzea i galerie, domy kultury, stowarzyszenia ma-
jące w swym statucie promocję kultury ludowej, prześcigały 
się w organizowaniu wystaw prezentujących wyroby sztuki 
nieprofesjonalnej. Wszystko to skutecznie zachęcało wiejską 
społeczność do podejmowania prób kreacji artystycznej”5. 
Stanisław Koguciuk doskonale wykorzystał okres prosperity. 
Malował coraz więcej.

Na początku lat siedemdziesiątych jego obrazy po raz 
pierwszy zostały zaprezentowane na wystawie zbiorowej 
w Chełmskim Domu Kultury. Podczas jednego z wernisaży 
poznał innego malarza samouka – Seweryna Odrzywolskiego 
(1900–1994), z którym wymieniał spostrzeżenia na temat ma-
lowania zwierząt. Kolejne lata przynosiły już tylko sukcesy, 
które przyczyniały się do stopniowego wzrostu popularności. 

W latach osiemdziesiątych artysta przystąpił do Izby Rze-
mieślniczej i przez sześć lat prowadził własny zakład malar-
stwa na tkaninie, choć tak naprawdę malował głównie na pły-
cie. Sam dostarczał prace do wielu sklepów rzemieślniczych, 
znajdujących się w pobliskich miasteczkach, jeździł m.in. do 

Chełma, Hrubieszowa, Włodawy, Łęcznej, Zamościa i Izbicy. 
Na brak zamówień nie narzekał. 

W roku 1988 został zweryfikowany przez komisję do oce-
ny dzieł sztuki działającą przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
otrzymując bezterminową legitymację artysty plastyka w dy-
scyplinie malarstwa i myślę, że ten fakt sam Koguciuk uważał 
za swój największy sukces. 

Pewnym przełomem w jego twórczej działalności był rok 
1996 i udział w Międzynarodowym konkursie Satyrykon 
w Legnicy, w którym artysta przedstawił do oceny swoje nie-
wielkie obrazki humorystyczne opatrzone krótkim tekstem ko-
respondującym z namalowaną scenką rodzajową. W konkursie 
tym był nagradzany jeszcze dwukrotnie. Humory, nazywane 
też obrazkami do śmiechu, stanowiły w twórczości Koguciuka 
grupę tematyczną, która wyraźnie wyróżniała go spośród ar-
tystów naiwnych, powodując, że znacznie wykraczał on poza 
ramy określające profil twórcy ludowego. Nic więc dziwne-
go, że to właśnie te prace były najczęściej i najliczniej pre-
zentowane na wystawach. Wśród nich można wydzielić kilka 
grup tematycznych: matrymonialne, małżeńskie, wojskowe, 
polityczne i in. Artysta w tych pracach w zabawny i ironicz-
ny sposób pokazywał kondycję współczesnej polityki, trafnie 
komentował bieżące wydarzenia, ośmieszał ludzkie zachowa-
nia i stereotypowe myślenie. Humory są dowodem na to, że 
pławanicki Nikifor był wnikliwym i niezwykle bystrym obser-
watorem i komentatorem różnych sfer życia, do wielu spraw 
wyraźnie zdystansowanym, w inne mocno zaangażowanym. 
W tych pracach najpełniej wyrażała się jego pogodna osobo-
wość oraz wyjątkowe poczucie humoru. 

Przy pracy podpatrywał go syn Adam, który – wykradając 
mu farby – pierwsze swoje próby malarskie wykonywał na 
płocie. Bardzo szybko jednak i on zaczął odnosić sukcesy. Jako 
dwunastolatek zdobył pierwszą nagrodę na konkursie w Leg-
nicy. Potem wielokrotnie razem z ojcem brał udział w konkur-
sach. W ich twórczości można wskazać wiele cech wspólnych 
i sporo podobnych tematów. Z czasem jednak Adam wypraco-
wał własny styl. Jego obrazy są bardzo sugestywne i symbo-
liczne, w zupełnie odmiennej tonacji kolorystycznej.

W 2000 roku Stanisław Koguciuk został przyjęty do Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych i odtąd stał się częstym gościem 
tej organizacji, podjął też współpracę z Galerią Sztuki Ludowej 
STL, w której do końca życia prezentował swoje nowe pomy-
sły malarskie. W zbiorach STL znajduje się obraz, który ma-
larz z Pławanic przedstawił do oceny komisji weryfikacyjnej. 
Jest to praca dość pokaźnych rozmiarów 123,5 cm × 106 cm 
(najprawdopodobniej nigdy więcej nie malował na takim for-
macie). Obraz przedstawia wiejskie podwórko z chałupą przy 
której siedzi dwoje ludzi, a obok w piaskownicy bawią się 
dzieci. 

O wartości i walorach artystycznych jego obrazów świad-
czą wysokie nagrody, które wielokrotnie zdobywał w Konkur-
sie na Sztukę Religijną, ogłaszanym przez Civitas Christia-
na w Kielcach oraz w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka w Bielsku -Białej. 
Był także wielokrotnie doceniany na przeglądach twórczości 
ludowej w Krasnymstawie, a także podczas Targów Sztuki Lu-
dowej w Kazimierzu Dolnym. 

W 2012 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego otrzymał prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za 
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zasługi dla kultury ludowej”. Wieść o skromnym malarzu lu-
dowym z Lubelszczyzny bardzo szybko rozeszła się wśród mi-
łośników tego rodzaju twórczości. Pod koniec 2013 roku Mu-
zeum Mazowieckie w Płocku wydało pierwszy monograficzny 
album dokumentujący twórczość pławanickiego Nikifora. Re-
dakcją merytoryczną publikacji zajęli się Magdalena Lica-Ka-
czan oraz Grzegorz Piaskowski. Wydanie albumu poprzedziła 
wystawa zatytułowana Humorem malowany świat Stanisława 
Koguciuka6, którą prezentowano w 2012 roku w Spichlerzu 
płockiego muzeum.

Rok później prace Stanisława Koguciuka zaprezentowano 
na kolejnej indywidualnej wystawie zorganizowanej podczas 
Jarmarku Jagiellońskiego w Galerii Gardzienice w Lublinie. 
Ekspozycja, na której znalazło się 77 obrazów artysty z róż-
nych okresów twórczości, przyciągnęła tysiące zainteresowa-
nych.

W 2016 roku można było oglądać jego obrazy na pierwszej 
tematycznej wystawie w Galerii Sztuki Ludowej STL. Pokaza-
no na niej dwadzieścia sześć prac o tematyce religijnej, część 
z nich została namalowana specjalnie na tę okazję (Zwiasto-
wanie, Chrzest Jezusa, Rozmnożenie chleba, Umywanie nóg 
apostołom, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Obecnie jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Lu-
belskiego w Lublinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie 
i w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego we Wło-
dawie. Można je oglądać także w Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie i w Toruniu, a także w Muzeum Śląskim w Kato-
wicach. Znaczna część jego obrazów trafiła jednak do zbiorów 
prywatnych kolekcjonerów w kraju i zagranicą.

Popularność Stanisława Koguciuka zataczała coraz szersze 
kręgi. W 2014 roku Telewizja Lublin wyemitowała cykl re-
portaży pt. Ja zostaję o osobowościach ze świata filmu, teatru, 
muzyki, plastyki, którym udało się odnieść sukces w Polsce, 
a nawet na świecie, a które postanowiły pozostać na Lubel-
szczyźnie, w regionie, w którym żyje się trudniej. Bohaterem 
jednego z odcinków był Stanisław Koguciuk. Na pytanie „Kto 
człowiekowi daje talent?”, artysta odpowiedział bez wahania 
„Toż Pan Bóg daje talent”. W programie pokazano skromną 
codzienność malarza i jego wielką osobowość, która przyciąga 
nie tylko miłośników sztuki, ale także ludzi ze świata mediów, 
kultury, biznesu i polityki. Każdy z nich chciał mieć choć jed-
ną jego pracę, w przekonaniu, że jest ona tak naprawdę cząstką 
samego artysty. Nie bez powodu jego obrazy nazywa się po 
prostu „koguciukami”.

Tragiczna śmierć syna Adama, którą artysta bardzo przeżył 
oraz splot innych smutnych wydarzeń rodzinnych sprawiły, że 
pod koniec 2014 roku pan Stanisław podupadł na zdrowiu, co 
na pewien czas wyłączyło go z pracy twórczej. W tym czasie 
wielokrotnie rozmawialiśmy przez telefon. To, co najbardziej 
mnie wówczas w nim urzekło, to uderzający spokój i jego pro-
sta, ale jakże szczera postawa oparta na bezgranicznym od-
daniu się Bożej Opatrzności. Mimo wielu przeciwności losu 
nie stracił wiary w sens życia, zapału do pracy i...poczucia hu-
moru. W jednej z rozmów telefonicznych, przeprowadzonych 
wiosną 2015 roku, z właściwym tylko sobie ironicznym dy-
stansem tak żartował: 31 grudnia 2014 roku umarłem. Staną-
łem przed Świętym Piotrem a on do mnie mówi: „W niedobry 
czas Stanisławie umarłeś. Do nieba masz za dużo grzechów, 
ażebym ja ciebie przepuścił przez bramę, a do piekła nie mam 

w tej chwili już wolnych miejsc, bo mamy tutaj w piekle bez-
płatne ogrzewanie i każdy na zimę chce do piekła, ażeby nie 
palić w piecu. Wracaj na ziemię namalować jeszcze trochę 
obrazów”. I tak się stało...

Czas ofiarowany nie został przez artystę zmarnowany. Za-
mieszkał u córki w Chełmie. W niewielkim pokoiku powsta-
wały kolejne obrazy, nie brakowało nowych tematów (Wszę-
dzie dobrze, ale w domu najlepiej, Nam już zachodzi słońce, 
Piłsudski na kasztance) a te najbardziej popularne otrzymy-
wały nowy anturaż – wielobarwne ramki z kwiatów, zastępy 
aniołów itp. Bacznie obserwował też to, co dzieje się wokół 
a trafne refleksje przekładał na humorystyczne scenki przed-
stawiane na niewielkich formatach (Tolerancja, Koronawirus), 
namalował też serię prac inspirowanych ludowymi makatkami 
(Gości z nieba nam potrzeba, bez aniołów wielka bieda, Gdzie 
miłość i zgoda panuje... i in.). Cieszył się każdym namalowa-
nym obrazem. Mimo braku sił uczestniczył w targach, jarmar-
kach, malował na konkursy, realizował liczne zamówienia. 
Przygotowywał serie prac na wystawy. Starał się o nikim nie 
zapomnieć, choć grono miłośników jego malarstwa stale rosło.

W lipcu 2021 roku w Pławanicach zorganizowano benefis 
artysty. W plenerowej uroczystości przygotowanej głównie 
przez okolicznych mieszkańców wzięły udział lokalne władze, 
rodzina, przyjaciele, twórcy ludowi. Sam Stanisław Koguciuk, 
ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć udziału w tym 
wydarzeniu. W jego imieniu statuetkę za całokształt pracy ar-
tystycznej przyznaną przez wójta gminy Kamień odebrała cór-
ka Krystyna.

Od dwóch lat pan Stanisław żył nadzieją powrotu do rodzin-
nej wsi. Powstaje tam dom, w którym artysta miał mieć swoją 
pracownię. Niestety to marzenie się nie spełni...

Stanisław Koguciuk zmarł 13 listopada. Malował do koń-
ca, do końca też zachował pogodę ducha, do końca żartował 
i dziwił się swojej popularności. Komedia, komedia... powta-
rzał podczas ostatniej naszej rozmowy telefonicznej. Szkoda, 
że już nigdy nie będziemy mogli wspólnie zadziwiać się tym 
światem i fenomenem tej nadzwyczajnej twórczości.

Przypisy

1 Artykuł jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją biogramu za-
mieszczonego w katalogu do wystawy prezentowanej w Galerii Sztu-
ki Ludowej STL w 2016 roku. Został opracowany w oparciu o roz-
mowy przeprowadzone z artystą, materiały zgromadzone w teczce 
osobowej, znajdującej się w archiwum Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych, a także na podstawie dostępnych opracowań i wspomnień.

2 J. Paczos, Głębia prostoty. O twórczości pławanickiego mala-
rza, [w:] Stanisław Koguciuk. Tematy religijne, red. K. Kraczoń, Lub-
lin 2016, s. 13‒14. 

3 Zapisane kursywą cytaty to fragmenty rozmów zarejestrowane 
przez autorkę w latach 2009‒2016. Nagrania znajdują się w jej pry-
watnym archiwum.

4 Tekst własnoręcznie napisanego życiorysu znajduje się w tecz-
ce osobowej artysty, archiwum STL. W artykule zachowano orygi-
nalną pisownię.

5 J. Barczyńska, Dialog artystów nieuczonych, www. atlas sztuki.
pl/pdf/koguciuk -uscimiak.pdf, dostęp 22 kwietnia 2016 r. 

6 Humorem malowany świat Stanisława Koguciuka, red. Magda-
lena Lica -Kaczan, Grzegorz Piaskowski, Płock 2013.
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Mirosław Nalaskowski 

Jubileusz 40 ‑lecia działalności Zespołu 

Folklorystycznego „Pogranicze” z Szypliszk

Północna Suwalszczyzna od wieków leżała na pograniczu 
narodów i kultur. Do końca XIII wieku była matecznikiem bał-
tyjskiego plemienia Jaćwingów wspólnie pokonanych przez 
Krzyżaków i rycerstwo polskie, przez kolejne trzy wieki bez-
ludne tereny, pełne jezior i bagien, zarosły puszczą. Powtórne 
niespieszne osadnictwo od 
strony Mazowsza, południo-
wej Litwy i grodzieńskiej 
Rusi stopniowo stapiało się 
w niezbyt liczne zasiedlenia, 
w których powstawała także 
odrębna od sąsiadów kultu-
rowa tożsamość. Tereny te 
aż po dzisiejszy dzień mają 
jedną z najmniejszych w Pol-
sce gęstość zaludnienia (po 
Bieszczadach), a trudne przez 
wieki warunki klimatyczne 
nie zachęcały do masowych 
osiedleń.

W ostatnich 4 wiekach na 
obecnej północnej Suwal-
szczyźnie sąsiadowały kulturowe pogranicza północno-
-wschod nio -polskie i południowo -litewskie, formalnie roz-
graniczone od północy tuż po I wojnie światowej. Na terenie 
sąsiedniej parafii Puńsk już w 1597 roku król Zygmunt II 
w przywileju zaznaczył, że proboszczem może być tylko 
kapłan znający miejscowy język (litewski). Sąsiednie od za-
chodu gminy i parafie, w tym obecne Szypliszki miały mie-
szaną narodowo ludność, jednak na tym terenie utrzymywała 
się przez kolejne stulecia odrębność kulturowa od obszarów 
choćby o 20 km na południe od obecnych wsi ̶ centralnej Su-
walszczyzny.

Na terenie północnej Suwalszczyzny niemal nie występu-
je mazurzenie, brzmieniowa wymowa nieco zbliżona jest do 
północnej Wileńszczyzny, zaś przynajmniej od 200 lat lokalne 
pieśni śpiewa się dwugłosowo, wolniej niż kilkanaście kilome-
trów na południe. 

Powstały przed 40 laty zespół „Pogranicze” z gminy Szy-
pliszki stopniowo klarował swą tożsamość na tym pograniczu 
obydwu kultur. Założony przez ówczesną dyrektor szyplisz-
kowskiego GOK Waldemarę Malinowską (etniczną Litwinkę 
dojeżdżającą z terenu sąsiedniej puńskiej gminy) przez kilka 
pierwszych lat swego istnienia zespół „Pogranicze” poszuki-
wał swej odrębności. Po kilku latach repertuarowego „wszyst-
koizmu” członkowie zespołu zdecydowali się na wykonywa-
nie jedynie pieśni występujących lokalnie w pamięci okolicz-
nych mieszkańców i bez instrumentalnego akompaniamentu. 

Choć powodowało to wewnętrzne nieporozumienia, to człon-
kowie doszli do przekonania, że miejscowe wielopokoleniowe 
i wielogłosowe śpiewy bez uszczerbku dla ich urody wykony-
wać można jedynie a capella. Od tego momentu „Pogranicze” 
z Szypliszk mogło równoprawnie – choć z czytelną odrębnoś-

cią – pokazywać się na 
ogólnopolskich festiwa-
lach, z kazimierskim na 
czele. Nie bez począt-
kowych problemów, po-
kutowało bowiem także 
w gremiach jurorskich 
przekonanie, że (poza 
Podhalem) wieś polska 
śpiewa jednogłosowo...

Gdy po raz pierwszy, 
w 1987 roku zespól po-
jawił się na kazimier-
skim festiwalu gorą-
co oklaskiwany przez 
publiczność, powstały 
w kręgu jurorskim spo-

ry, czy rzeczywiście wielogłosowo śpiewa się na północnej 
Suwalszczyźnie, podejrzewając że być może lokalny organista 
wyuczył zespół tego wielogłosu. Na szczęście ówcześni orga-
nizatorzy festiwalu zorganizowali w sobotni wieczór niefor-
malny koncert na akustycznym dziedzińcu SARP-u, podczas 
którego zespół dla przygodnej publiczności (nie wiedząc, że 
za ścianą obraduje jury konkursu) śpiewał pieśni wykonywane 
kilka godzin wcześniej na festiwalowej scenie. Przysłuchiwa-
ło się temu przygodnemu koncertowi także kilku nieznanych 
(członkom zespołu) osób, którzy później poprosili, by „Pogra-
nicze” zaśpiewali jeszcze kilka domowych pieśni religijnych 
na lokalny sposób. Byli to m.in. członkowie kazimierskiego 
jury: profesorowie Jan Stęszewski, Bogusław Linette, Jerzy 
Bartmiński i inni, którzy w ten sposób testowali lokalną wiary-
godność wielogłosu. Członkowie zespołu oczywiście nie mieli 
pojęcia, kim są mężczyźni dopytujący o te pieśni przygodne, 
ale odczytany następnego dnia jurorski werdykt uhonorował 
szypliszkowskie „Pogranicze” pierwszą nagrodą w kategorii 
zespołów śpiewaczych. 

Od tego roku członkowie zespołu nie mieli już wątpliwości, 
by podczas następnych lat śpiewać jedynie w taki sposób jak 
lokalnie śpiewano od pokoleń.

Często zresztą w niedzielne popołudnia zbierano się w oko-
licach Szypliszk, by pobiesiadować i pośpiewać w pogodny 
dzień na łąkach nad jakże licznymi okolicznymi jeziorami. 

Zespół nad jeziorem w okolicy Szypliszk, 2005,  
fot. Kamil Wasilewski
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W takich miejscach nawet niezbyt silne pieśni daleko niosły 
się po tafli jezior w sposób naturalny wzmocnione.

Podobnie zresztą śpiewa się na nieodległej Wileńszczyźnie 
i Grodzieńszczyźnie, gdzie także dużych i głębokich jezior 
nie brakuje. Podobne są też lokalne opowieści, iż w głębinach 
tych jezior są legendarne skarby czy grody bądź postaci, które 
w niektórych sytuacjach ukazują się przygodnym wędrowcom. 
Na terenach niezbyt odległych od północnej Suwalszczyzny, 
choćby na Ziemi Nowogródzkiej opisanej przez młodego Mi-
ckiewicza, są m.in. przedwieczne bory czy głębokie jeziora, ze 
Świtezią na czele.

W pierwszym dziesięcioleciu po 1985 roku przeprowadzo-
no szereg terenowych badań naukowych budujących tożsa-
mość zespołu. W 1986 roku przez dwa tygodnie grupa studen-
tów muzykologii warszawskiej (pod wodzą prof. Sławomiry 
Żerańskiej -Kominek) nagrywała lokalne pieśni ludowe, w na-
stępnych latach na podstawie etnokostiumologicznych eksper-
tyz z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 
autorstwa Barbary Kaznowskiej i Jadwigi Koszutskiej – od-
tworzono lokalne wiarygodne stroje i ubiory, zaś przy pomocy 
etnochoreologa dr. Dariusza Kubinowskiego z UMCS (obec-
nie profesor Uniwersytetu Szczecińskiego) zrekonstruowano 
lokalne tańce podczas dwóch kolejnych pobytów badawczych. 
Powyższe ekspertyzy pozwoliły zespołowi przez następne 
dziesięciolecia wiarygodnie ukazywać swą tradycję nie tylko 
na muzycznych festiwalach (jak choćby w Kazimierzu), ale 
również np. na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca 
Ludowego w Rzeszowie (gdzie w 1995 roku zespół otrzymał 
Nagrodę Główną – „Taneczny Krąg”). Repertuar „Pograni-
cza” zaczęto publikować na odrębnych CD oraz we własnych 
śpiewnikach, ale również na kompaktach zbiorczych, np. w se-
rii Radiowego Centrum Kultury Ludowej „Muzyka źródeł” 
(CD nr 9). Tradycje obrzędowe ukazywano w ramach ogól-
nopolskich Sejmików Wsi Polskiej, m.in. prezentacja w 1990 
roku autorskiego spektaklu „Chodzenie z Ewangelią” otrzy-
mała ogólnopolską nagrodę w Tarnogrodzie k. Zamościa, a po 
roku TVP2 zrealizowała w oparciu o ten scenariusz półgodzin-
ny film dokumentalny pod tym samym tytułem. W latach na-
stępnych zaczęto budować własną stronę internetową działają-
cą po dziś dzień www.pogranicze.szypliszki.eu, dzięki której 
można zapoznać się nie tylko z kilkudziesięcioletnimi dokona-
niami zespołu, zobaczyć bogatą dokumentację zdjęciową, ale 
również posłuchać najbardziej rozpoznawalnych zespołowych 
pieśni, korzystając z odpowiednich linków. 

Członkowie zespołu z owych pierwszych lat ogólnopolskiej 
obecności zapamiętali kilka zdarzeń, które pozostały w ich pa-
mięci na zawsze. Pierwsze z nich to ów debiut na kazimier-
skim festiwalu w czerwcu 1987 roku. W dzień wyznaczonych 
przesłuchań konkursowych, gdy scena znajdowała się na 
Małym Rynku, szukaliśmy miejsca, w którym można by się 
rozśpiewać przed wejściem na scenę. O kilkadziesiąt metrów 
od sceny członkowie zespołu usłyszeli i zobaczyli, że w bu-
dowanym nieopodal domu rozgrywa się (i rozśpiewuje) jedna 
z kapel góralskich, wykorzystując naturalny pogłos kilkudzie-
sięciometrowego surowego pomieszczenia. Gdy górale poszli 
w stronę sceny, niewiele się zastanawiając zespół wszedł do 
tego samego domu, by w parterowym surowym, jeszcze nie-
otynkowanym pomieszczeniu z naturalnym pogłosem rozśpie-
wać się niby w rodzimych nadjeziornych miejscach. Śpiewało 

się lekko, swobodnie... gdy nagle wszedł jakiś mężczyzna dość 
zdecydowanie pytając, co robią w jego budowanym właśnie 
domu. Próbowaliśmy dość nieskładnie tłumaczyć, że nie wie-
dzieliśmy, że przed chwilą rozgrywała się i rozśpiewywała gó-
ralska kapela... Zapytaliśmy, czy w ramach przeprosin zespół 
mógł dla tak niespodziewanie spotkanego właściciela zaśpie-
wać pieśń ze swego repertuaru. Rozpoczęto śpiewać powolną 
pieśń „Zakukała zieziuleńka” o sierocie, która idzie płacząc 
na służbę: 

Zakukała zieziuleńka przez bory lecący, 
zapłakała sieroteńka na służbę idący. 
– Czego płaczesz sieroteńko na służbę idący? 
odezwał się do niej pan Bóg w obłoku stojący. 
– A jakże ja nie mam płakać i nie lamentować; 
ojciec i matka umarli, ja muszę orować... 
Bo sieroty ślozy darmo nigdy nie padają, 
a jak padną gdzie na kamień, kamień rozbijają...

Po dłuższej chwili milczenia, zupełnie innym głosem ów 
właściciel, przedstawił się jako malarz Franciszek Kmita i za-
pytał, czy zespól nie chciałby zwiedzić jego galerii jednego 
obrazu. Okazało się, że w tej sali (będącej jeszcze w stanie 
surowym) na jednej ze ścian wisi sporej wielkości obraz. Go-
spodarz podszedł i odchylił obraz, za którym znajdował się 
szczególny barek, w którym oprócz odpowiedniego szkła stało 
kilka butelek wina. Zaskoczonemu zespołowi powiedział, że 
tak niespodziewane spotkanie trzeba odpowiednio uczcić. Gdy 
każdy z członków zespołu miał już w ręce kielich z winem, 
Franciszek Kmita życzył zespołowi powodzenia na scenie 
konkursowej. Po kilkudziesięciu minutach tę „Zieziuleńkę” 
oraz jeszcze dwie pieśni zespół zaśpiewał dla zasłuchanej ka-
zimierskiej publiczności.

Gdy następnego dnia, tuż po odczytaniu całego werdyktu 
jury, „Pogranicze” zostało przez konferansjerów Józka Brodę 
i Staszka Jaskułkę poproszone na scenę, okazało się, że oprócz 
regulaminowej pierwszej nagrody jest jeszcze jedna przyzna-
na przez festiwalowych dziennikarzy w postaci symbolicz-
nych mosiężnych dzwonków z rzemieniem, do zawieszeniu na 
szyi każdego z członków zespołu. Ta niespodziewana nagroda 
emocjonalnie wzruszyła nawet twardych mężczyzn „Pogra-
nicza”. Podczas wręczenia owych dzwonków Józek Broda 
wspomniał, że idąc z biura festiwalowego do sceny, usłyszał 
śpiewanie „jakby anieli śpiewali”.

Po roku „Pogranicze” otrzymało Nagrodę Oskara Kolberga, 
a także zostało przyjęte do Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych. W następnych kilkudziesięciu latach zespół wystąpił na 
kilkuset koncertach, jednak kilka spośród nich wymaga odręb-
nego wspomnienia.

Do najważniejszych koncertów w historii zespołu zaliczyć 
można udział w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tań-
ca Ludowego w Rzeszowie w 1995 roku Odtworzone kilka 
lat wcześniej (przy pomocy etnochoreologa dr. Dariusza Ku-
binowskiego z UMCS) lokalne tańce zostały przez jurorów 
tego konkursu ocenione najwyżej i zespół powrócił z Nagrodą 
Główną „Taneczny Krąg”.

W maju 1999 roku, w ramach cyklu zainicjowanego dwa 
lata wcześniej przed etnochoreologa dr Grażynę Dąbrowską, 
odbył się półtoragodzinny koncert pieśni oraz lokalnych tań-
ców z repertuaru „Pogranicza” w głównej sali warszawskiej 
Filharmonii Narodowej. Na sali około było około 600 stołecz-
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nych słuchaczy, którzy wsłuchiwali się w tradycyjne pieśni 
zespołu oraz oglądali odtworzone lokalne tańce. Cały występ 
spotkał się z życzliwym przyjęciem widzów.

Jednak niebawem za miesiąc zespół czekał bodaj najważ-
niejszy występ w swej historii... Podczas kolejnej pielgrzymki 
do Polski papieża Jana Pawła II zaplanowany był jego kilku-
dniowy pobyt w północno -wschodniej Polsce. Oprócz litur-
gii pontyfikalnej w Ełku (8 czerwca 1999 roku) w programie 
pobytu był kilkudziesięciogodzinny „wspomnieniowy” pobyt 
Ojca Św. na Suwalszczyźnie, na którą jeszcze jako ksiądz 
w latach 50. XX wieku kilkukrotnie przybywał z grupą swych 
krakowskich studentów, by podczas kajakowych spływów je-
ziorem Wigry i Czarną Hańczą odbywać szczególne „kajako-
we rekolekcje”. W ramach pielgrzymki w 1999 roku Jan Pa-
weł II spędził kilkadziesiąt godzin w ówczesnym Domu Pracy 
Twórczej MKiS w dawnym klasztorze kamedulskim na pół-
wyspie wigierskiego jeziora. Tam też doszło do szczególnego 
kameralnego koncertu „Pogranicza” dla Pielgrzyma. Zgodnie 
z uprzednią prośbą Gościa, podczas półgodzinnego koncertu 
zespól zaśpiewał wyłącznie „świeckie” pieśni ze swego reper-
tuaru.

Pisząc o koncertach, występach obu zespołów, należy jesz-
cze wspomnieć o udziale w innego typu inicjatywach kultu-
ralnych. Są to przedsięwzięcia muzyczne i teatralne takie, jak: 
cykl seminariów pt. „Małe ojczyzny” organizowane przez Te-
atr Wiejski Węgajty (m.in. w 1996 roku zespół uczestniczył 
w warsztatach muzycznych pieśni wielkopostnych prowadzo-
nych przez światowej sławy dyrygenta Francuza A. Peresa); 
występy na międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej 
w Starym Sączu i Jarosławiu, seminaria etnomuzykologiczne 
połączone z warsztatami muzycznymi i prezentacjami organi-
zowanymi przez Fundację „Muzyka Kresów” z Lublina, czy 
też spotkaniach prezentujących kulturę różnych narodów or-
ganizowanych przez Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur, Na-
rodów” w Sejnach (to tylko część przedsięwzięć, w których 
zespół uczestniczył). „Pogranicze” otwarte jest na wszelkie 
inicjatywy, które próbują prezentować kulturę ludową w jej 
różnych aspektach. Tak jak dla wielu innych zespołów ludo-
wych, tak i dla „Pogranicza” ważny jest udział w koncertach, 
na festiwalach, gdzie jest scena i są uważni widzowie. Jednak 
to, co wyróżnia zespół spośród wielu tego typu zespołów, to 
ich żywy udział w życiu własnej becejlańskiej parafii. 

Swoim śpiewem uświetniają wiele uroczystości związanych 
ze świętami kościelnymi, ich śpiew towarzyszy wielu róż-
nym nabożeństwom (nabożeństwa majowe, Gorzkie Żale, Dni 
Krzyżowe), jak i podczas czuwania przy zmarłym i w ostat-
niej drodze na cmentarz. Tego rodzaju podejście do śpiewu 
uświadamia, że choć jego wszechobecność już nieodwracal-
nie odeszła, to śpiew nadal może być ważny i żywy. I jeśli się 
spojrzy na zespół „Pogranicze” przez pryzmat ich wsi, parafii, 
regionu, to można dostrzec te elementy, które świadczą o za-
chowaniu ciągłości tradycji i są po prostu częścią ich życia. Na 
tej becejlańskiej ziemi, wśród tych ludzi dostrzec można jesz-
cze jedność wszechświata, współzależność wszystkich zjawisk 
i ingerencję Bożą w każdej rzeczy.

Zespół folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk jest lau-
reatem najważniejszych nagród na ogólnopolskich i między-
narodowych festiwalach, m.in. na festiwalu kazimierskim 
(I nagrody: 1987, 1991, 2019; Grand Prix „Baszta” ̶ 2006), 

w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludo-
wego w Rzeszowie (Grand Prix „Taneczny Krąg” ̶ 1995), 
Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie 
k. Zamościa – 1990. W 2016 roku grupa mężczyzn z zespo-
łu „Pogranicze” zdobyła w Szczecinie I nagrodę w kategorii 
zespołów śpiewaczych na II Ogólnopolskim Turnieju Muzy-
ków Prawdziwych, organizowanym przez Filharmonię Szcze-
cińską. Występował na setkach koncertów w kraju, a także na 
terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Francji i Belgii. 

Zespół zrealizował liczne nagrania radiowe oraz dokumen-
talne filmy telewizyjne dla TVP2 oraz TVP „Polonia”. Opub-
likował płytę CD „Zespół Pogranicze” („Polonia Records”, 
1998), a także wydawnictwa: śpiewnik „Pieśni i przyśpiewki 
ludowe Pogranicza” oraz dwukrotnie reprint kantyczki „Pieś-
ni nabożne na święta uroczyste” z suwalskiego pierwodruku 
z 1925 roku. W 2021 roku opublikował kolejne CD z lokalnym 
repertuarem pieśni ludowych i patriotycznych.

W 1989 roku „Pogranicze” zostało laureatem najbardziej 
prestiżowej w dziedzinie folkloru Nagrody im. O. Kolberga. 
Zespół jest także od 1988 roku członkiem zbiorowym Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych. Obecnie liczy około 25 osób 
i prezentuje lokalne pieśni i widowiska obrzędowe oraz miej-
scowe tańce ludowe. Repertuar i praktyka wykonawcza zespo-
łu jest typowa dla kulturowego pogranicza polsko -litewskiego 
(wielogłosowy śpiew a capella w formule tzw. wtóru). Kie-
rownikiem zespołu jest Józef Murawski, jeden ze współzało-
życieli zespołu „Pogranicze”. Od wielu lat działa także aktyw-
nie w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych (członek Zarządu 
Głównego STL przez wiele kadencji, przez jedną kadencję wi-
ceprezes ZG STL). W 2002 roku otrzymał Nagrodę Ministra 
Kultury „Animator Kultury 2001”.

Przy słupie pogranicznym Józef Murawski  
i autor powyższego tekstu Mirosław Nalaskowski,  

fot. K. Wasilewski
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Andrzej Sar

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

w działalności Zespołu Śpiewaczo ‑Obrzędowego 

„Blinowianki” z Blinowa

Niewielka wieś Blinów, położona jest na Roztoczu Zachod-
nim, w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, gmi-
nie Szastarka. Miejscowość z długą historią i bogatą tradycją, 
gdyż (jak wynika z informacji zawartych na stronie Urzędu 
Gminy), pierwsze wzmianki o Blinowie pochodzą z 1390 roku, 
w którym otrzymał od Władysława Jagiełły prawa magdebur-
skie. Od pięćdziesięciu lat działa tam jeden z najbardziej uty-
tułowanych zespołów powiatu kraśnickiego. Z mieszkańców 
Blinowa Pierwszego, którego część od strony lasu miejscowi 
nazywają „Warszawą” i Blinowa Drugiego – tzw. Kaczyńca 
Starego, powstał w 1971 roku zespół „Blinowianie” – tak po-
czątkowo brzmiała nazwa grupy zebranych osób. Założyciel-
kami były panie Janina Markut i Maria Kosidło, które znały 
oczekiwania społeczeństwa i doświadczyły już działalności 
kulturalnej, ponieważ pracowały w miejscowym Klubie Rol-
nika. W początkach działalności Zespołowi patronował właś-
nie Klub Rolnika, po czym opiekę przejął (i do dziś sprawuje) 
Gminny Ośrodek Kultury w Polichnie. Siłą sprawczą powsta-
nia grupy była autentyczna potrzeba kontaktu z „teatrem”. 
„Na początku oprócz zespołu nie miałyśmy nic: ani strojów, 
ani skompletowanego repertuaru. Jednak bardzo szybko każ-
da z nas odtworzyła sobie wszystko to, co przekazywały nam 
nasze matki i babki” – tak początek działalności wspomina 
jedna z założycielek, Janina Markut. Pierwszym spektaklem 
przygotowanym przez Zespół była inscenizacja bajki „Kop-
ciuszek”, zaprezentowana przed najważniejszą, ale jednocześ-
nie najtrudniejszą publicznością – mieszkańcami Blinowa. 
Spektakl ten przedstawiano jeszcze wielokrotnie w sąsiednich 
miejscowościach, a dobre przyjęcie przez widzów zachęciło 
do dalszej działalności. Przygotowano kolejne przedstawie-
nia – sztuki teatralne „Halapaczowie”, „Zatraceniec” i „Chata 
za wsią” oraz widowiska obrzędowe: „Wesele Krakowskie”, 
„Herody”, „Prządki” czy „Piórnia”. Wszelkie czynności zwią-
zane z przygotowaniem scenografii i rekwizytów wykonywa-
no własnym sumptem, z bezinteresownym zaangażowaniem. 
Podobnie było ze strojami. Członkinie uszyły je we własnym 
zakresie, wzorując się na przekazach etnograficznych. Począt-
kowy skład Zespołu (poza założycielkami) tworzyli: Hieronim 
Markut, Kazimiera Kosidło, Stanisław Kosidło, Kazimie-
ra Kędziora, Władysław Kędziora, Janina Woś, Stefan Woś, 
Władysława Tomiło, Jan Tomiło, Wanda Wiechnik, Janina 
Kędziora, Józef Krawczyk, Czesława Samol, Janina Serwatka, 
Henryka Baldas, Janina Kudrelek, Honorata Andrzejczak, Ja-
nina Andrzejczak i Bronisław Andrzejczak. Pierwszy występ 
Zespołu na konkursie ogólnopolskim miał miejsce w 1984 

roku, podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 
w Tarnogrodzie, gdzie zaprezentowano widowisko „Kisze-
nie kapusty”. Zespół niemal co roku prezentował widowiska 
związane z obrzędowością doroczną, a szczególnie z okresem 
Bożego Narodzenia. Powstawały nowe spektakle: „Herody”, 
„Kolędnicy zza okna”, „Dożynki blinoskie”, „Zaloty”, „Ob-
róbka kaszy” i „Bicie oleju”. Scenariusz widowisk zazwyczaj 
przygotowywał cały Zespół, a reżyserii podejmowała się pani 
Janina Markut. Rekwizyty do spektakli wyszukiwane były 
w całej wsi, a gdy czegoś brakowało, zawsze można było li-
czyć na męża kierowniczki – Hieronima Markuta, także człon-
ka zespołu, wiernego i nieodłącznego towarzysza wszelkich 
zespołowych działań do końca swoich dni, które – poprzedzo-
ne chorobą – przyszły w 2021 roku.

Zespół podczas widowiska obrzędowego Piórnia, 2008, 
Arch. WOK Lublin

Od 1995 roku grupa zaczęła działać także jako zespół śpie-
waczy, w którym występowały tylko panie, ponieważ męż-
czyźni brali udział wyłącznie w prezentacjach widowisk. 
Unikatowy repertuar i autentyczna, wiernie zachowana gwara, 
zostały szybko zauważone, gdyż w tym samym roku Zespół 
zdobył III nagrodę na IV Ogólnopolskim Festiwalu „Dzie-
cko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. W 1997 roku 
przyszła I nagroda Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów w Opa-
towie, a kolejny to I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Artystycznych w Bogorii i I miejsce na Jarmarku 
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Folkloru w Janowie Lubelskim. W tym właśnie roku Zespół 
po raz pierwszy zagościł na kazimierskiej scenie, gdzie zdobył 
III nagrodę. Występ był już w oryginalnych, tradycyjnych stro-
jach ludowych, które zostały zakupione za pieniądze z nagród 
otrzymanych z okazji jubileuszu 25 -lecia, m.in. od Ministra 
Kultury. W bogatym repertuarze „Blinowianek” znajdują się 
przejęte w przekazie bezpośrednim pieśni miłosne, zalotne, 
sieroce, religijne, maryjne, pogrzebowe, pieśni i przyśpiew-
ki weselne, dożynkowe, patriotyczne, partyzanckie, kolędy 
(w tym kolędy życzące), pastorałki, a na potrzeby współczes-
nego funkcjonowania tworzą także własne bądź aktualizują 
stare teksty, dopasowując do okoliczności prezentacji. Nagra-
nia pieśni, poza prywatnymi zbiorami, znajdują się w rozgłoś-
niach Polskiego Radia Program I i II, w Radiu Lublin i Radiu 
Kielce. Posiadają w dorobku także płytę z nagraniami kolęd 
tradycyjnych.

W 2000 roku, w Blinowie powstał drugi zespół śpiewaczo-
-obrzędowy – „Zalesianki”. Tworzyło go 11 osób, w tym kilka 
z istniejącej już grupy. Nowo powstały skład funkcjonował 
jednak tylko przez 5 lat. 
Wraz z powstaniem „Zale-
sianek”, Zespół „Blinowia-
nie” przyjął nazwę Zespołu 
Śpiewaczo -Obrzędowego 
„Blinowianki”, którą po-
sługują się do dziś. Zespół 
kontynuował działalność 
artystyczną jako grupa 
śpiewacza ze stałym skła-
dem, natomiast na potrzeby 
przygotowania widowisk, 
każdorazowo zapraszani 
byli goście w zależności 
od obsady wynikającej ze 
scenariusza. W dorobku po-
jawiły się kolejne spektakle 
prezentujące w formie wi-
dowisk scenicznych dawne 
obrzędy, zwyczaje i scenki 
przedstawiające dawne ży-
cie na wsi takie, jak „Gu-
sła i zabobony związane 
z narodzinami i chrztem dziecka”, „Piecanie pirogów”, „We-
sele Blinoskie” i „Wilijo Blinoska”. W historii działalności 
Zespołu swój ślad obecności zaznaczyli także: Aleksandra 
Widz, Władysław Widz, Feliksa Wcisło i Helena Głąb. Zespół 
„Blinowianki” słynie z tego, że bardzo chętnie uczestniczy 
we wszystkich działaniach, których tematyka dotyczy kultu-
ry ludowej zarówno ze śpiewem, z prezentacją widowisk, jak 
również z regionalnymi potrawami i rękodziełem. W kontek-
ście zachowania ciągłości tradycji ludowej, która jest kulturą 
długiego trwania, nieprzerwana działalność Zespołu jest nie-
oceniona w zasługach dla podtrzymania i zachowania lokalnej 
tradycji. Poza pełnieniem kulturotwórczej roli w swoim środo-
wisku śpiewaczki dbają o transmisję pokoleniową przekazują 
także repertuar – sposób wykonawstwa i gwarę – młodemu 
pokoleniu. W 2007 roku Janina Markut wystąpiła z wnuczką 
Antoniną w konkursie Duży–Mały Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Następnie, 

przy współudziale Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, 
została założona i działająca do dziś dziecięco -młodzieżowa 
grupa „Polichnianeczki”, z którą kierowniczka Zespołu wielo-
krotnie brała udział m.in. w konkursie Mistrz i uczeń podczas 
kazimierskiego festiwalu, czy w Ogólnopolskim Festiwalu 
Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklo-
rze” w Baranowie Sandomierskim.

Najważniejsza w kontekście ochrony dziedzictwa niemate-
rialnego jest ciągłość trwania. Zespół pomimo zmieniającego 
się składu działał nieprzerwanie, kompletował repertuar pieś-
niowy, zbierając teksty od członkiń i mieszkańców. Przypo-
minał i odtwarzał praktyki społeczno -kulturowo oraz lokalne 
zwyczaje i obrzędy. Wiernie odwzorowywał tradycję i przeka-
zy ustne w prezentowanych widowiskach: oracje, opowieści 
wspomnieniowe, miejscowe wierzenia i pieśni jako nieroze-
rwalną część obrzędu, chroniąc tym samym niepowtarzalną, 
unikalną miejscową gwarę – nośnik dziedzictwa kulturowego. 
„Blinowianki” zawsze chętnie uczestniczyły w wydarzeniach 
odbywających się we wsi, organizowanych najczęściej wraz 

z Gminnym Centrum Kultu-
ry, często same je inicjując. 
Przez wszystkie lata dzia-
łalności Zespół systema-
tycznie brał udział w wy-
darzeniach organizowanych 
w gminie, w cyklicznych 
imprezach powiatowych ta-
kich, jak Międzypowiatowy 
Przegląd Tradycyjnych Ko-
lęd i Pastorałek w Modlibo-
rzycach, Międzypowiatowy 
Przegląd Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Kolędniczych 
w Polichnie, Powiatowy 
Przegląd Kolęd, Pastorałek 
i Zespołów Kolędniczych 
i Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej 
Wsi w Trzydniku Dużym, 
konkursach wojewódzkich 
i ogólnopolskich, zdobywa-
jąc liczne nagrody i wyróż-

nienia. Obecny skład Zespołu tworzą: Janina Markut, Kata-
rzyna Tomiło (córka Janiny Markut), Maria Tes, Maria Sokół, 
Stanisława Koza i Krystyna Samol. Ostatnimi osiągnięciami 
są: I miejsce zdobyte na 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz II miejsce na 52. 
Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowi-
nie Tatrzańskiej w 2018 roku. 

Zespół był doceniany nie tylko nagrodami i wyróżnieniami 
zdobytymi na scenach konkursowych. Posiada wiele nagród 
i odznaczeń od władz samorządowych. Na jubileusz 45 -lecia 
„Blinowianki” zostały uhonorowane odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Pięknym podsumowaniem, podziękowa-
niem za ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
i docenieniem pięćdziesięciu lat działalności było przyznanie 
w 2021 roku Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kul-
tury ludowej. Gratulujemy i dziękujemy za ten nieoceniony 
wkład z zachowanie „blinoskich” tradycji.

Blinowianki podczas Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,  

2018, fot. Arch. WOK Lublin
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Badacze kultury

Justyna Słomska -Nowak

Aleksander Błachowski (1930–2021).  

Historyk sztuki, muzeolog, etnolog –  

badacz polskiej kultury ludowej

Mija rok od śmierci Aleksandra Błachowskiego. Pożegna-
liśmy go w zimny styczniowy dzień na toruńskim cmentarzu. 
Przeżył 90 lat niezwykle twórczego, ale przede wszystkim nie-
zwykle pracowitego życia, które całkowicie podporządkował 
pracy zawodowej. Był postacią nieszablonową i nietuzinkową, 
człowiekiem, który do każdego tematu podchodził z wielkim 
zaangażowaniem, dla które-
go nie było rzeczy niemożli-
wych... Miał dwie wielkie mi-
łości – rodzinę i sztukę ludową. 
Czasami to rodzina ustępować 
musiała miejsce pracy na polu 
dziedzictwa kultury i nauki. 
Doktor Błachowski pracował 
niemal do ostatnich dni. Jego 
biurko pełne było lektur, fo-
tografii i notatek o stroju lu-
dowym z okolic Radomska. 
To było jego ostatnie zawo-
dowe zauroczenie. Dziwił się 
osobom, które narzekały na 
konieczność pracy, twierdził 
a ja kocham, że mogę praco-
wać. Mówił o sobie wybrałem 
właściwy zawód, który mi pa-
suje do dzisiaj.

Urodził się 23 listopada 
1930 roku jako najmłodszy z trzech synów Jana i Józefy, na 
Kresach dawnej Rzeczypospolitej na Podolu, w Tarnopolu. 
Gdy wybuchła wojna miał zaledwie 9 lat, okupację wspominał 
jako jeden z najtrudniejszych okresów w życiu, ale i moment, 
w którym docenił wieś i jej kulturę. Aleksander Błachowski 
był jednym z ocalałych z rzezi wołyńskiej. Początek jego ży-
ciowej edukacji to szkoła w Łańcucie. Po latach wspominał, 
że ojciec na łożu śmierci dał mu tylko jedną radę na przyszłe 
życie: powiedział mi, że nic mi nie zostawia, ale dodał: pa-
miętaj masz dwa narzędzia do pracy – głowę i ręce, wypróbuj 
co ci będzie pasować. Wkrótce ów wybór miał się dokonać 
w ruinach stolicy, odbudowywanej m.in. przez młodego Bła-
chowskiego. W Warszawie zdał maturę. Pracował w okręgu 

warszawskim PCK, a następnie jako sztukator, najczęściej do-
wodził całej grupie robotników jako brygadzista. Już wtedy 
przełożeni zauważali jego umiejętności organizacyjne i kie-
rownicze, dostrzegając jego cechy lidera. Pracował przy odbu-
dowie Teatru Wielkiego i gmachu Muzeum Narodowego, mo-
zolnie odtwarzając cenne sklepienia. Także w tym okresie pod-

jął decyzję, że chce studiować 
historię sztuki na Uniwersyte-
cie Warszawskim, skutecznie 
udawało mu się łączyć pracę 
i naukę. Dyplom magistra 
uzyskał w 1956 roku, broniąc 
pracę pt. Nadzór estetyczny 
nad sztuką ludową w Polsce 
na przełomie XIX i XX wieku. 
Umiejętne robienie kilku rze-
czy jednocześnie, wytrwałość 
i niezwykły upór w dążeniu 
do celu – to cechy charaktery-
zujące Aleksandra Błachow-
skiego przez całe życie. 

W 1953 roku rozpoczął 
pracę w Ministerstwie Kultu-
ry i Sztuki na stanowisku star-
szego radcy w Departamencie 
Plastyki, Wydział Sztuki Lu-
dowej. Wówczas jeszcze nie 

wiedział, że tu rozpocznie przygodę z etnografią i muzealni-
ctwem. Jego praca polegała na wyjazdach terenowych, w trak-
cie których kupował ze specjalnego funduszu ministerialnego 
obiekty przeznaczone na doposażanie muzealnych kolekcji et-
nograficznych zniszczonych w wyniku pożogi wojennej. Czę-
sto w takich placówkach nie było etnografa na etacie, czasami 
tylko nauczyciel, a Ministerstwo dotowało nagrody w konkur-
sach, które trzeba było zorganizować i przeprowadzić. Dzię-
ki temu miał możliwość poznania od wewnątrz muzeów i ich 
zbiorów. Był to także udział w swoistych badaniach tereno-
wych, co okaże się bezcenne w jego późniejszej pracy w mu-
zeach w Płocku i w Toruniu. W opinii ministerialnych prze-
łożonych napisano: „Obywatel Błachowski jest człowiekiem 

Aleksander Błachowski w Kaszubskim Parku  
Etnograficznym, Wdzydze Kiszewskie, październik 1996,  

fot. NN. Archiwum rodziny Błachowskich
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zdolnym, pasjonującym się zagadnieniami z zakresu historii 
sztuki ludowej. Ma poważne ambicje naukowe i szczególne 
uzdolnienia w kierunku popularyzacji sztuki ludowej”. 

Po reorganizacji w ministerstwie pracował kolejno w Za-
rządzie Głównym PTTK, w Biurze Turystycznym ZMP i jako 
redaktor w Wydawnictwie „Polonia”. Cały czas pisał i pub-
likował. Od samego początku wiedział, że książki są bardzo 
ważnym elementem pracy, że nie wolno jedynie badać, zbie-
rać, pokazywać i upowszechniać, ale należy też efekty pracy 
utrwalać w postaci wydawnictw. W latach 1966–1968 pracował 
jako wykładowca na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie 
na Pogórzu Karpackim, ucząc takich przedmiotów, jak „Polska 
i Świat”, „Wieś Współczesna” czy „Wychowanie estetyczne”. 
Stamtąd przeniósł się do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 
gdzie przez pięć lat pracował jako kustosz nowo powstałego 
Działu Etnografii. W tym czasie rozszerzył penetrację badaw-
czą na regiony etnograficzne, których kultura ludowa nie miała 
dotąd odbicia w zbiorach muzealnych, bądź występowały je-
dynie fragmentarycznie – Gąbińskie, Łowickie, Kurpie i Koł-
bielskie. Dzięki tym działaniom udało się zebrać elementy 
strojów, zwłaszcza kobiecych i odtworzyć kompletne stroje 
z tych regionów. Błachowski w płockim muzeum starał się 
organizować wystawy etnograficzne i konkury na twórczość 
ludową, a działalność wydawnicza widoczna była w tematach 
dwóch zeszytów „Rocznika Muzeum Mazowieckiego w Pło-
cku” (1975, nr 3 i 5). Dzięki jego staraniom po raz pierwszy 
wystawa etnograficzna z płockiego muzeum była zaprezento-
wana w 1972 roku zagranicą – w Usti (Czechosłowacja).

W 1973 roku Błachowski na stałe związał się z Toruniem 
i Muzeum Etnograficznym. Objął stanowisko dyrektora po 
odchodzącej w wieku 75 lat na emeryturę prof. Marii Znamie-
rowskiej-Prüfferowej. Aleksander Błachowski wywarł ogrom-
ny wpływ na historię tej toruńskiej instytucji. W tamtym cza-
sie jego dyrektorowanie było powiewem nowoczesności, dając 
muzeum nowy impuls do rozwoju, wprowadził placówkę na 
nowe tory naukowe i poważnie ją reformował. Otworzył Mu-
zeum Etnograficzne na świat. Z perspektywy czasu widać, że 
to właśnie jego działalność nadała kierunki różnym muzeal-
nym i kolekcjonerskim ścieżkom, którymi muzeum podążało 
i poszukiwało inspiracji. To właśnie za jego dyrektorowania 
muzeum otrzymało status placówki ogólnopolskiej. To on 
opracowuje koncepcje i zasady organizacji ogólnopolskich 
konkursów twórczości ludowej, z których w latach 70. XX 
wieku słynie toruńskie Muzeum Etnograficzne, m.in. Mikołaj 
Kopernik w rzeźbie ludowej (1973), Wielcy Polacy, ich życie 
i dzieła w rzeźbie ludowej, Wisła w sztuce ludowej (1974), 
Dziecko w sztuce ludowej – Twórczość ludowa dla dziecka 
(1975–1976), Polski haft ludowy (1977), Konkurs na wyro-
by garncarstwa ludowego (1978), Polska wycinanka ludowa 
(1979), Plastyka obrzędowa w Polsce (1982–1983). A w póź-
niejszym okresie także Ziemia bliska sercu (1988) czy 200 lat 
walki o Niepodległość (1994). 

Dzięki intensywnej pracy Aleksandra Błachowskiego po-
wstała w muzeum jedna z największych i najciekawszych 
kolekcji współczesnej plastyki ludowej i nieprofesjonalnej 
w Polsce m.in.: kolekcja malarstwa, w tym malarstwa na szkle, 
wycinanki, rzeźby w drewnie i rzeźby ceramicznej, także pla-
styki związanej z obrzędami.

W 1989 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu uzyskał doktorat z etnologii na podstawie pracy pt. 
Polska wycinanka ludowa. Pierwszym promotorem pracy był 
prof. Józef Burszta, a po jego śmierci prof. Zbigniew Jasiewicz. 
Przez ponad 30 lat Błachowski wykładał problematykę sztuki 
ludowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W 1980 roku Błachowski przestał być dyrektorem i został 
kierownikiem Działu Sztuki i Estetyki na stanowisku starszego 
kustosza. W 1995 roku przeszedł na emeryturę, ale w muzeum 
pracował jeszcze do 2000 roku, pełniąc m.in. funkcję kuratora 
Działu Sztuki i Estetyki.

W trakcie swojego życia łącznie pozyskał do zbiorów mu-
zealnych Warszawy, Płocka i Torunia około 40 tysięcy obiek-
tów z różnych dziedzin kultury ludowej i z różnorodnych re-
gionów. Zrealizował jako autor i organizator ponad 200 wy-
staw w kraju m.in.: Dawne meble ludowe północnej Polski 
(1975/76), Wycinanka ludowa w Polsce (1980), Wisła w sztuce 
ludowej (1981), kilka edycji Twórczości ludowej i amatorskiej 
województwa toruńskiego (1982–1989), Ludowa rzeźba cera-
miczna (1985–1986), Ludowe dywany dwuosnowowe (1989), 
Ludowe malarstwo na szkle w Polsce (2003) i 50 wystaw 
sztuki ludowej zagranicą. Wiele z nich miało charakter mo-
nograficzny, oparty było o jego wieloletnie badania terenowe. 
Udokumentował działalność twórców ludowych Pogórza Kar-
packiego, Opolszczyzny, Mazowsza, Podlasia, Kaszub, Ku-
jaw, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej, ziemi chełmińskiej. Wykonał 
około 5 tysięcy fotografii dokumentujących zabytki architek-
tury wiejskiej, zabytki ruchome oraz ludowych artystów i rę-
kodzielników na terenie Mazowsza, Podlasia, Kielecczyzny, 
Podtatrza, Puszczy Sandomierskiej, Pogórza Dynowskiego, 
Sądecczyzny, Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur. 

Do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wstąpił w 1954 
roku, wielokrotnie piastował funkcje prezesa oddziału toruń-
skiego. Od 1976 roku był członkiem prezydium Rady Nauko-
wej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych. W latach 1976–2011 był wiceprezesem i skarbnikiem 
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu, w którym działał bardzo intensywnie. Był człon-
kiem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki 
Ludowej z siedzibą w Lublinie. W 1984 roku został laureatem 
nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludo-
wej”. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Medalem „Zasłużony 
Działacz Kultury”, Medalem „Zasłużony dla województwa to-
ruńskiego”, Krzyżami „Polonia Restituta” Kawalerskim i Ofi-
cerskim oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”.

Obok pracy muzealnej i naukowej czynnie uczestniczył 
w działaniach kulturotwórczych na szeroką skalę. Organizo-
wał kursy, przeglądy i warsztaty, kiermasze ludowej sztuki 
i rękodzieła. Na co dzień współpracował z twórcami ludowy-
mi z niemal każdego zakątka naszego kraju. Aktywnie uczest-
niczył w pracach prezydium Rady Naukowej STL, bywał na 
przeglądach folklorystycznych i kiermaszach w Kazimierzu. 
Obserwował i żywo komentował ewolucję ludowej twórczo-
ści. Nigdy nie pozostawał bierny na niepokojące jego zdaniem 
zmiany, jakie dokonywały się na jego oczach. Walczył o wier-
ność tradycji, w tym upatrywał siłę ludowej twórczości arty-
stycznej. 
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Aleksander Błachowski wydał kilkanaście książek, zaczy-
nając od pionierskiej Etnografii dla turystów opublikowanej 
już w 1958 roku. Te najważniejsze wydawnictwa to: Skarby 
w skrzyni malowanej (1974), Nie tylko chlebem... portrety 
twórców ludowych (1983), Polska wycinanka ludowa (1986), 
Ludowe dywany dwuosnowowe (1990), Współczesna sztu-
ka ludowa (1997), Etnografia – ścieżki edukacji regionalnej 
(2003), Malarstwo na szkle (2004), Hafty – Polskie szycie 
(2004), Józef Chełmowski – madonny (2007). Są one szczegól-
nie cenne ze względu na monograficzny charakter, ukazując 
historię różnych dziedzin rękodzieła i plastyki ludowej. A po-
nadto licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych, 
edukacyjnych czy krajoznawczych. 

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego STL (od lewej: 
Janina Jarosz, Jan Kuruc, Andrzej Ciota i Aleksander 

Błachowski), Lublin, 1993, fot. NN. Archiwum 
rodziny Błachowskich

Ci, którzy uważali, że po przejściu na emeryturę odpocznie 
i zaprzestanie pracy naukowej i badawczej, głęboko się mylili. 
To właśnie wtedy spełnił marzenie naukowe swojego życia i, 
jako pierwszy w 2000 roku, dokonał kompleksowego upublicz-
nienia i opracowania zapomnianych zbiorów graficznych z ko-
lekcji Pawlikowskich. Ten znajdujący się we Lwowie zbiór, 
zawiera rysunki, akwarele oraz grafiki (akwaforty) dokumen-
tujące ubiory polskie, w tym ponad tysiąc strojów ludowych 
malowanych z natury na terenie Ukrainy zachodniej i w wielu 
regionach Polski w latach 1800–1840. Analiza naukowa tego 
materiału stanowiła podstawę katalogu i wystawy Zapomnia-
ne skarby kultury. Ubiór i krajobraz kulturowy Ukrainy i Pol-
ski 1. poł. XIX w. w rysunkach i akwarelach J. Głogowskiego 
i K. W. Kielisińskiego prezentowanej najpierw na Ukrainie 
(2006–2008), a potem w różnych miastach Polski (2008–2015) 
oraz przede wszystkim obszernej, albumowej publikacji Ubiór 
i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zachodniej w ikono-
grafii J. Głogowskiego i K. W. Kielisińskiego (2011).

Okres emerytury to także czas ścisłej współpracy z Polski-
mi Wydawnictwami Reklamowymi, z którym wydaje kolejne 
prace dotyczące dziedzictwa kulturowego ziemi dobrzyńskiej. 
Powstają w tym czasie: Ziemia Dobrzyńska – część południo-
wa. Informator turystyczny (2007), Z biegiem Drwęcy... Prze-
wodnik (2008), Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Informator 

turystyczny (2009), Szlakiem dobrzyńskich kapliczek (2010), 
Gmina Gruta. Przewodnik turystyczny (2010) oraz wydana 
w 2020 roku monografia Materiały do historii i rekonstrukcji 
chłopskich ubiorów Ziemi Dobrzyńskiej.

Ostatnim projektem Błachowskiego była współpraca z Bar-
barą Sitek z Muzeum Regionalnego w Radomsku nad ra-
domszczańskim strojem ludowym – jego opisem i rekonstruk-
cją. Od niemal 2016 roku pracowali nad opracowaniem histo-
rii i materiałów do tego dość zapomnianego przez etnografów 
regionu i jego stroju. Efekt ich kilkuletniej pracy to publikacja 
Stroje chłopskie regionu radomszczańskiego. Studium historii 
i problemów rekonstrukcji ukazała się w grudniu 2021 roku, 
a wszystkie prace redakcyjne i edytorskie przebiegały już po 
jego śmierci. Ta książka jest naukowym i duchowym testa-
mentem Błachowskiego, znawcy i wielkiego miłośnika prob-
lematyki polskich strojów ludowych. 

Dla Aleksandra Błachowskiego nie było rzeczy niemożli-
wych. Do każdego nowego tematu i nieznanego mu zagadnie-
nia naukowego podchodził z takim samym wielkim entuzja-
zmem i zaangażowaniem. W mowie pogrzebowej dyrektor Hu-
bert Czachowski powiedział o nim, „że był człowiekiem, który 
godzinami mógł opowiadać o tym co aktualnie robił – pasja, 
jaka mu przy tym towarzyszyła była ogromna. Wystarczył je-
den dodatkowy komentarz, a już mógł opowiadać i dowodzić 
swoich racji na następny temat. Był ogromnie zaangażowany 
emocjonalnie w to co robił, i często szukał osoby, której móg-
łby o tym powiedzieć, analizując i przekonując, nie zważając 
na upływający czas. Miał też wybitny charakter polemiczny, 
i w polemikach czuł się jak ryba w wodzie. Był ogromnie prze-
konany do swoich racji, co nieraz utrudniało porozumienie, ale 
wynikało to z bezgranicznego oddania się swoim ideom. Co 
chwilę miał nowy pomysł, jakim tematem się powinien zająć”. 

Zadziwiał nas młodszych pracowników muzeum, cytując 
z pamięci całe akapity przeczytanych książek, często nauko-
wych, rzucał nimi jak z rękawa. Do końca żywo interesował 
się naszymi sprawami – uczestniczył we wszystkich muzeal-
nych spotkaniach, przychodził na nasze wystawy, czytał nasze 
publikacje. Interesował się naszą pracą. Oglądał, komentował, 
często chwalił, ale... najczęściej krytykował. Wielu z nas się 
go bało, jednak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jego kry-
tyka była zawsze merytoryczna, opierała się bowiem na jego 
wiedzy. 

Całe długie i pracowite życie Aleksandra Błachowskiego 
oddane było jednej pasji – dokumentowaniu oraz badaniu sztu-
ki i kultury ludowej. Był jej bezgranicznie oddany. Naczelną 
ideą zaś, której podporządkował swoją pracę, było dowartoś-
ciowanie kultury ludowej jako jednego z najważniejszych ele-
mentów kształtujących kulturę narodową. Dziełem jego życia 
było badanie i popularyzowanie najcenniejszych wartości kul-
tury ludowej jako dokumentu polskiej tożsamości narodowej. 

Kilka miesięcy przed śmiercią z niebywałym zapałem opo-
wiadał historię z 1956 roku, kiedy jeżdżąc po regionie święto-
krzyskim zobaczył na jednym ze wzgórz w okolicach Bodzen-
tyna, tłum kobiet w zapaskach naramiennych. Choć nie miał ze 
sobą aparatu fotograficznego, ten widok całe życie miał przed 
oczyma. Mówił o nim podniesionym głosem, ekscytując się 
i charakterystycznie dla siebie żywo gestykulując – „fenome-
nalny widok, fenomenalny”. I takiego zapamiętamy go na za-
wsze.
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Donat Niewiadomski

Józefa Koszałka (1926–1991).  

Zapomniana pisarka ludowa z Sielca

Znany i szanowany pisarz ludowy – Władysław Kuchta 
przysłał mi w lutym 1993 roku materiały rękopiśmienne otrzy-
mane wcześniej od rodziny Józefy Koszałki. Prosił o zapre-
zentowanie autorki i jej dorobku, co po latach staram się speł-
nić, przywracając zarazem zapomnianą twórczynię pamięci 
społecznej. 

Władysław Kuchta poznał Józefę Koszałkę w ostatnich la-
tach jej i swojego życia – w lipcu 1988 roku. Sytuację tę przed-
stawił w jednym ze swoich wierszy: Radosny był dzień dla 
mnie, / myślę, że i dla Ciebie, / gdyśmy się spotkali w Sielcu na 
rynku, / gorące słońce świeciło na niebie, / a wiatr się zatrzy-
mał / dla odpoczynku. / Usiedliśmy na ławce w cieniu dwóch 
kasztanów, / chciwie słuchałem Twych wierszy, / mieszczących 
w sobie żal ukryty, / kraszony gorzkimi łzami [...]1. 

Następnie wielokrotnie odwiedzał Józefę Koszałkę w Siel-
cu, szczególnie z okazji odbywającego się tam odpustu Świę-
tej Anny. Obdarzał poznaną pisarkę życzliwością, propagował 
jej twórczość, zachęcał do dokumentowania lokalnych pieśni 
i opowieści, skłonił do udziału w Konkursie Poetów Ludo-
wych Kurii Diecezjalnej w Lublinie, gdzie autorka otrzymała 
wyróżnienie (1990), a kilka jej wierszy zamieszczono w po-
konkursowej edycji2.

Niektóre z tych spotkań Kuchta opisał w swoich imponują-
cych dziennikach. W dniu Wniebowzięcia, 15 sierpnia 1988 
roku, zanotował: Upalnie, 31 stopni, silny kurz. Z wnukiem 
jadę do wsi Sielec. Odwiedzamy panią Koszałkową – poetkę 
ludową. Wojtuś robi zdjęcia. Są tam jeszcze dwie kobiety, które 
podziwiają moją twórczość. Potem jedziemy do kaplicy Świętej 
Anny. Tam chwilę się modlimy, a Wojtuś robi zdjęcia kaplicy. 
[...] Był to dzień bogaty we wrażenia3. Pamiętał o przypadają-
cych w dniu św. Józefa imieninach autorki, stąd zapis z 19 mar-
ca 1990 roku: Solenizantką jest również dzisiaj poetka ludowa 
z Sielca – Józefa Koszałkowa [...]. Jej też złożyłem życzenia 
napisane wierszem. Dzielna to i szlachetna kobieta, piękne 
tworzy strofy, bardzo rozczulające ludzką duszę4. Ze zmut-
kiem przyjął wiadomość o zgonie pisarki, podając 9 września 
1991 roku: Dziś też dowiedziałem się, że 5 września zmarła 
poetka Józefa Koszałkowa. Pochowana została na cmentarzu 
w Majdanie Leśniowickim. Niech z Bogiem spoczywa. Szkoda, 
że zgasła. Mogła napisać jeszcze kilka ładnych wierszy. Mu-
szę udać się do córki zmarłej, by zachować jej prace. Może 
przydadzą się potomnym5. Zmarłej poświęcił też kilka wierszy, 
w tym poniższy tekst z 10 września 1991 roku:

Żyjąc pragnęłaś śmierci,
mówiłaś, że dość już w życiu 
doznałaś goryczy
od ludzi i od losu.
Samotność cię spalała,
a ból ciała nieznośny 
dokuczał ci wielce.
Umiałaś mądrze wyrazić
słowem twórczym
radość, piękno i miłość
z serca twego płynącą.
Wezwała cię wieczność
do siebie w zaświaty,
ale twe wiersze i modlitwy
o Świętej Annie w Sielcu
będą żyły wśród nas
duchem twej pamięci.
Swoim wierszem składam ci hołd
i ślę gorącą modlitwę,
by za trudy twego życia
Bóg nagrodził cię niebem6.

Dane biograficzne Józefy Koszałki zawiera podyktowany 
przez nią 29 listopada 1990 roku życiorys, sporządzony dla 
potrzeb wydawanej antologii Ziarna wiecznej nadziei. 

Urodziłam się 19 sierpnia 1926 roku w Hucie Turobińskiej. 
Chrzest przyjmowałam w Turobinie. W wieku siedmiu lat jesienią 
poszłam do szkoły, a już wiosną poszłam na służbę jako pastuszka 
do krów. Służyłam pięć lat. Więcej do szkoły nie chodziłam, dla-
tego nie umiem dobrze pisać ni czytać. Po wojnie, w 1946 roku 
wyszłam za mąż. Ślubowałam w parafii w Turobinie. Urodziłam 
troje dzieci, jedno mi zmarło. Do 1963 roku mieszkałam z rodziną 
w Hucie Turobińskiej. W maju 1963 roku przeprowadziliśmy się 
do Kolonii Rakołupy Małe w gminie Leśniowice. W 1974 roku 
zmarł mi mąż. Z powodu braku zdrowia przekazałam gospodar-
stwo w zamian za rentę. Przeprowadziłam się do Sielca, gdzie 
przez pięć lat opiekowałam się samotną staruszką. Babcia zmarła, 
a ja do tej pory mieszkam w jej domu, sama, na polu pod lasem7.

Dopełnienie dla powyższego niejako „oficjalnego” życiory-
su stanowi „surowa” i zarazem nader autentyczna opowieść 
autobiograficzna, w której pisarka przypomina głównie swoje 

z klasyki literatury chłopskiej
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dzieciństwo i wskazuje na pewne aspekty życia charaktery-
styczne dla dawnej wsi lubelskiej. Przytacza również fragment 
pieśni ludowej i dziecięcego zamówienia, co zwiększa wartość 
poznawczą tego przekazu.

Spominam o swojej rodzinnej wiosce, co ja sie urodziłam 
i przyszed czas, żeby ja o ni mówiła. Jak pomyśle, sama sobie ja 
nie wierzyła. Sierotko nie była, a już ludziom jako siedmioletnia 
dziewczynka za pastuszke służyła i trzy krowy do lasu paść pędzi-
łam. Czy to chłodno, czy z roso, ja chodziłam zawsze boso. A jak 
rano pędziłam krowy, to słońce wschodziło mi w pół drogi, a ja sie 
cieszyła, że ogrzeje mi nogi. A jak na wieczór gnałam, to sobie tak 
śpiewałam: Słoneczko już za-
szło wokoło / U mojej gosposi 
wieczerza na stole / Do niej 
nie siadają / Tylko pastereczki 
z lasu wyglądają // Moje by-
dełeczko nie pójdzie daleczko 
/ Bo ja nie pasterka tylko jesz-
cze dziecko / Moje bydełeczko 
nie narobi szkody / Pójdzie 
do sadzawki napije się wody 
/ Idzie bydło z pola i krasula 
moja / Na krasula siana tyle 
mego wiana. Pamiętam, tak 
sobie śpiewałam i pamiętam 
lipe te staruszke, co we wsi 
koło dziewy stała. Na niej 
kukułeczka dla mnie kukała, 
a ja do niej tak mówiła: Ku-
kułeczko, zezuleczko, wykukaj mi, ile lat bede żyła. Dam ci grosz 
i pół grosza i chusteczke do nosa. I pamiętam ten krzyż drewniany 
na naszej miedzy za poprzecznio drogo, co mój tato postawili i co 
roku na Zielone Świątki brzózko go maili. I nie zapomne ty stud-
ni głęboki, co ja wody wyciągnąć nie moge, bo wiadra ogromne, 
drewniane. Jedno w góre z wodo leci, a drugie w dół po wode. 
I pamiętam sadzawki. Jedna była koło Ukasika, a trzy koło Kryka. 
I krowy tam poili i bielizne lniane prali, bo innej nie posiadali. 
I w zimie tam w przerębli kijankami prali, a kolana im do grocho-
win przymarzali. I pamiętam swoje pole na krzanowski niwie, jak 
krowy pasłam na miedzy i len plewiłam, a wtenczas już mężatką 
byłam. Ale mi nic sie nie polepszyło, bo dla mnie musi szczęścia 
nie było. Dziś sama nie wierze, że tak było i ludziom tak się żyło. 
A teraz na starość wszystko by mi grało, ale już niestety, bo zdro-
wia mało (Sielec, 26 stycznia 1990 roku).

Wysyłane do redakcji czasopism i organizatorów konkursów 
utwory opatrywała Józefa Koszałka swoistymi rymowanymi 
autoprezentacjami, pełnymi prostoty i szczerości, zdradzają-
cymi ogromną skromność i nieśmiałość oraz sygnalizującymi 
charakter jej dokonań.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie to Imię 
błogosławione. Szanowna redakcjo. Wyrosłam w cieniu pod kasz-
tanami, chciałam sie pochwalić moimi wierszami. Kłaniam wam 
sie nisko do samej ziemi, byście moje wiersze do grona przyjeni. 
Przyjmijcie pomyślnie, a jak będą godne uwagi, to wam następne 
przyśle. Mam 64 lat. Nie umiem prawie pisać ani czytać, tylko 
w myślach i w pamięci sobie składam. Jak poprosze, to mi ktoś 

[to] napisze. Proszę tego nie ujawniać, bo to wstyd, że w XX wieku 
nie umiem pisać, bo za młodych lat byłam na służbie. Żeby można 
było jakimś cudem zdobyć kasety i magnetofon, to ja bym więcej 
przysłała. Mam własnych swoich wierszy 58, różnych i ludowych. 
Może byście mi dali jakąś skazówkę, które są godne zachowania 
w pamięci8.

Odzew nie był jednak nadmierny, dlatego zdecydowana 
większość tekstów Józefy Koszałki pozostała w rękopisach. 
W pisarstwie tym znaczące miejsce zajmują wiersze – orygi-
nalne bądź nawiązujące do występujących w lokalnym obiegu 
przekazów folklorystycznych, przede wszystkim pieśni. Często 

przy tym wiersze oscylują ku 
prozie, a proza bywa wierszo-
wana. Jest to zarazem twór-
czość na wskroś przyfolklory-
styczna, bliska poetyce folk-
loru pieśniowego, zwłaszcza 
pieśni dziadowskiej i ballady. 
W dodatku, powstająca na po-
graniczu oralności, poza ofi-
cjalnymi obiegami kultural-
nymi oraz z wyjątkiem radia 
poza wpływem ówczesnych 
mass mediów. Wychodząca 
od osoby trwale związanej 
ze środowiskiem wiejskim 
i swoim regionem, o zniko-
mym stopniu wykształcenia, 
niemal – jak to sama zazna-

czała – analfabetki, nieskażonej trendami i modami literackim, 
pozbawionej naddanej świadomości pisarskiej, tworzącej spon-
taniczne, skłonnej do zwierzeń, bezpośrednio wyrażającej my-
śli i emocje. 

W związku z tym sądzę, że Józefa Koszałka ze swoimi do-
konaniami śmiało mogłaby się zmieścić wśród autorów przed-
stawionych przed laty na łamach „Regionów”, reprezentują-
cych zdaniem Jędrzeja Wiercha typ poezji naiwnej, swoiście 
„prymitywnej”, arefleksyjnej, surowej, niejednokrotnie „mó-
wionej”, związanej z dawną bezimienną twórczością ludową, 
powstającej w „meandrach samorodnej wyobraźni”, niekiedy 
pełną „pozornych niedorzeczności i sobie tylko wiadomej alo-
giki skojarzeń”9.

Wśród utworów poetyckich o profilu osobistym wyodręb-
nia się wiersz autobiograficzny „Była se staruszka”, traktujący 
o sprawowaniu przez autorkę opieki nad sędziwą, samotną ko-
bietą w zamian za przysłowiowy „dach nad głową”. Tekst jest 
rodzajem rozrachunku życiowego, utrzymanego w tonie la-
mentacyjnym, przenikniętego żalem z powodu nieporozumień 
wywołanych przez oskarżenia osób postronnych. Autorka 
uświadamia, jak źle żyć na łasce w obcym domu. Swoje pery-
petie rozpatruje zarazem w perspektywie danego jej losu, prze-
znaczenia: Ach, dola moja, dola, dola nieszczęśliwa, / oj, ta 
moja dola łzami się umyła. / Dola moja, dola, z domu mnie wy-
gnała. Powiada także, szukając ratunku pozaziemskiego: Nad 
swoim losem gorzko zapłakałam, / losie, ty mój losie, czemuś 
podeptany, / pocieszże mnie Boże, podźwignij mnie kochany.

Podobny charakter ma sumujący własne życie wiersz „Sama 
sobie”. W tym przekazie poetka określa swoją egzystencję jako 

Józefa Koszałka przed domem w Sielcu,1988,  
fot. Wojciech Kuchta, zbiory Bogusława Kuchty
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skromną i pobożną, wypełnioną ciężką pracą. Ubolewa, że 
nie zyskała poważania w najbliższym środowisku. Ostatecz-
nie, stara się zaakceptować swą samotność, a radość czerpie 
z uprawiania przydomowego ogródka i tworzenia: Jak wiersze 
se układam, / rozkwita mi cały świat, / ach, moje kwiatki, / ach, 
moje bratki, / nie ma piękniejszych na świecie, / jak nie wierzy-
cie, / to u Koszałkowej / w Sielcu znajdziecie.

W ramach autoakceptacji powstał ponadto zadedykowany 
dla siebie wiersz imieninowy, w którym patron pisarki św. Jó-
zef składa jej życzenia szczęścia. Radosne chwile zostały także 
utrwalone w utworach o zakroju kronikarskim, odnotowują-
cych składane poetce wizyty. Przybyła z Warszawy dzienni-
karka, zapewne Teresa Łozińska z radiowego „Kiermaszu pod 
kogutkiem”, pragnęła zarejestrować jej twórczość. Została 
życzliwie, choć z nieśmiałością przyjęta, a szczegóły możemy 
poznać z tekstu pt. „Piętnastego stycznia” (1990 r.).

Piętnastego stycznia wieczór radości, 
Stukanie, pukanie do moich drzwi.
– Koszałkowa, słuchaj, otwórz mi, 
Bo ja prowadzę z Warszawy gości ci.
– Ach, pani redaktor, jak my z Was radzi, 
Pewnie Was do nas Pan Bóg prowadzi.
Drzwi otwieram szeroko jak brama, 
A tu wchodzi do mojej skromnej chatki
Piękna, o czarującym oku, w kapeluszu dama.
Ach, jaka ja szczęśliwa, że mam gościa 
Upragnionego w tym roku.
– Pani Józefo, czy pani tu sama mieszka. 
– Nie, pani redaktor, z kotką mieszkam
I jesteśmy oboje ogromnie radzi, 
Że Pan Bóg o nas nie zapomina 
I zacnych gości do nas prowadzi.
– Pani Józefo, jak się pani miewa, 
Może nam pani coś zaśpiewa.
A ja z wrażenia nie wiem, co robić, 
Serce mi bije jak młotem.
A ja nie wiem, co mam robić, 
czy mam płakać, czy śpiewać.
Ale pomyślałam, że mam taką okazję, 
To płacz zostawię na potem.
– Pani redaktor, jak ja jestem sama, 
To jestem mocna w gębie, 
A jak do mikrofonu, to słowa nie wydębię.
Ale gdyby mi się gwara mazurska i ruska pokumała,
To ja będę całą nockę gadała i śpiewała.

Odwiedzający autorkę Władysław Kuchta spotkał się z nale-
żytym uznaniem, po czym towarzyskie spotkanie stało się we-
dle podanej relacji wydarzeniem niemal ze sfery ars amandi. 

Jesienne kwiaty spotkały się na ławeczce 
Koło mojej chaty przy kasztanie.
– Witam cię z całego serca poeto i panie.
Proszę siadać na ławeczce i powiedzieć mi swój wierszyk,
A ja coś panu zanucę w swojej piosneczce
I mam dla pana wierszyk nagrany.
– Ach, to pani Józefa – i poeta w myślach zatonął głęboko.
Uśmiecha się czule i mówi: 

– Niech pani pozwoli, ja panią uścisnę, ja przytulę.
A moje drzewo, kasztan dorodny, zaszumiał nerwowo
Złocistą czupryną i powiada:
– Panie Kuchta, czy pan w konkury do mojej gospodyni?
Ja tu jestem najważniejszy, ja jej dywan uścielę 
Ze swoich złocistych listeczków i jej podaruję,
I swoją gospodynię serdecznie ucałuję,
A z panem to ja nie jestem w zgodzie.
Ja tu jestem najważniejszy, ja tu pilnuję dzień i noc,
Ja tu stoję i nikomu do mojej gospodyni wejść nie pozwolę.
(„Jesienne kwiaty”, 1988 rok – październik)

Niezwykle ciepło pisze poetka o swojej mamie. Dziękuje jej 
za dobroć i opiekę. Postrzega jako główną postać w rodzinie, 
zapewniającą dzieciom podstawy egzystencji – pokarm i ubra-
nie. Po latach, za ciężką pracę od świtu do zachodu słońca dla 
zdobycia bochenka chleba razowego, odwdzięcza się mamie 
„miłymi słowami wiersza”: Nasza mamo przyświecałaś nam / 
jak księżyc na niebie, / a my jak gwiazdki wokół ciebie. / Nasza 
mamo byłaś jak słońce, / miałaś serce dla nas gorące („Nasza 
kochana mamo”). 

Co ciekawe, w utworach poświęconych mamie, podobnie 
jak w niektórych innych tekstach, pojawiają się fragmenty 
przekazów folklorystycznych, które wzbogacają treść głów-
nego „wątku”. Na przykład, w wierszu „Moja mama” poetka 
ukazuje, jak rodzicielka łącząc pracę z opieką nad dzieckiem, 
śpiewa swemu maleństwu znamienną kołysankę.

Kołysz mi się, kołysz, kołysko lipowa,
a niech cię mój skarbie Pan Jezus uchowa.
Kołysz mi się, kołysz, kołysko sama,
to ja sobie pójdę z grabiami do siana.
Kołysz mi się, kołysz, od ściany do ściany,
uśnijże mi, uśnij, kwiateczku różany.
A mój skarbie złoty, a jak mi urośniesz,
pójdziesz do roboty, mój ty skarbie złoty.

Tematyka wielu wierszy dotyczy starości, która bywa po-
równywana do okrutnej zimy, wiąże się z niemocą, stanami de-
presyjnymi i samotnością, zwłaszcza wyobcowaniem z kręgu 
rodzinnego. Zdaniem autorki wskutek szerzącej się bezdusz-
ności dzieci nie troszczą się należycie o rodziców, wykorzy-
stują ich materialnie, oczekują na śmierć i spadek. Zjawisko to 
zostaje m.in. sugestywnie zobrazowane w utworze „Przygnę-
biona starość”: [...] starzec na przeszkodzie. / Dzieci się znęca-
ją, wnuki popychają, / a starzy w kąciku gorzkie łzy łykają. / 
I tak znieczulice po świecie wędrują, / dzieci ojców starszych 
w niczym nie żałują. W takiej sytuacji pisarka szuka oparcia 
w religii: Bogu i opiekunie sędziwych ludzi – św. Antonim. 
Apeluje też do młodych: Usiądźcie przy stole razem z ojcami, / 
usiądźcie, podajcie im wody i strawy, / to was będzie Pan Bóg 
w życiu błogosławił. 

W napisanych z osobistej perspektywy wierszach religijnych 
wyróżniają się przekazy modlitewno -dziękczynne i zespolone 
z kultem św. Anny w Sielcu. Autorka jest m.in. wdzięczna 
Bogu i Najświętszej Panience za narodziny syna. Przekonana, 
że wiara ochroni ją przed złem i doprowadzi do wieczności, 
oddaje się całkowicie pod patronat Stwórcy i Maryi, co najwy-
raźniej widać w utworze „O Matko Boża Karmiąca”.
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Ty zawsze jesteś ze mną
w moim domu
do Ciebie uciekam się ze łzami
i z prośbą w niedoli
a ty nie mówisz o tym nikomu
O Matko Boża Karmiąca
oddaję się w opiekę tobie
bądź mi piastunką w mojej chorobie
bądź w mojej obronie
O Matko Boża Karmiąca
bądź mi ścieżką przy moim zgonie
przy mojej wieczności
O Matko Boża Karmiąca
miej mnie w swojej opatrzności
i jeszcze chcę prosić
żebym Cię po śmierci w niebie
z radością oglądała 
a jeśli niegodna ja Pani tego
to racz wysłuchać wiersza mojego10

Utwory traktujące o Świętej Annie mają znacznie szerszy 
kontekst. U ich podłoża tkwi znany Słowianom kult wody, 
który następnie poddano chrystianizacji. W katolicyzmie i pra-
wosławiu przyznano bowiem, że woda może uzdrawiać dzięki 
kontaktowi z sacrum chrześcijańskim, zwłaszcza poprzez ob-
jawienia Matki Boskiej i świętych przy źródłach bądź rzekach. 
I tak stało się również w przypadku matki Najświętszej Maryi 
Panny – Świętej Anny, której kult zaistniał już w IV wieku, a u 
schyłku średniowiecza osiągnął punkt kulminacyjny w środ-
kowej Europie, czego wyrazem było m.in. budowanie poświę-
conych jej kościołów i kaplic, z których wiele stało się ośrod-
kami pielgrzymkowymi. Niektóre z tych obiektów ulokowano 
przy tym nad „wodami”11.

Odnośnie Lubelszczyzny cenne są ustalenia Józefa Stefań-
skiego, który podał, że na tym obszarze w drugiej połowie XX 
wieku zidentyfikowano 49 źródeł z „cudowną” wodą, więk-
szość w południowo -wschodnich i wschodnich rejonach. Przy 
36 takich źródłach ustawiono kapliczki, z czego aż 12 pod we-
zwaniem Matki Boskiej, a dwie pod wezwaniem św. Anny – 
w Sielcu (gm. Leśniowice, obecnie pow. chełmski) i Wasylo-
wie Wielkim (gm. Ulhówek, pow. tomaszowski)12.

Kapliczka ekumeniczna Świętej Anny, zwana „kapliczką na 
wodzie”, mieści się w Sielcu na pobliskich łąkach. Kult ten 
trwa tam już wieleset lat. Wedle legendy, poza gościńcem, 
w dolinie na łąkach pomiędzy wierzbami, na początku XVI 
wieku objawiła się pewnej wiejskiej dziewczynie św. Anna. 
Z czasem, w miejscu objawień wybudowano kaplicę, w któ-
rej umieszczono obraz św. Anny13. Panowało przekonanie, że 
woda z bijącego tam źródełka ma moc ozdrowieńczą, leczy 
m.in. ślepotę, głuchotę, choroby skóry, głowy, rąk i nóg. Za-
częli więc tam pielgrzymować zarówno unici, jak i katolicy. 
I to z odległych stron, nawet z Wołynia. Pili świętą wodę, 
przemywali nią oczy, obmywali ciało. Zanosili prośby o zdro-
wie, co miało być nader skuteczne w przypadku matek i dzie-
ci. Praktyki ozdrowieńcze wzmacniano przy tym określonym 
postępowaniem. Matki zanurzały więc chore dzieci w wodzie 
przy kapliczce o wschodzie słońca. A pewnemu niewidomemu 
chłopcu w trakcie przemywania „cudowną” wodą oczu towa-

rzyszył odczytujący fragmenty Ewangelii ksiądz prawosław-
ny, co najwyraźniej przyczyniło się do odzyskania wzroku14.

Najczęstszą formą podziękowania za uzyskane uzdrowienia 
i łaski były modlitwy i wota. Unici i prawosławni zawiesza-
li m.in. na trzech drewnianych krzyżach w pobliżu kapliczki 
w Sielcu haftowane fartuszki i ręczniki. Wrzucano tam także 
jako wyraz dziękczynienia monety do źródła15.

Obecna kapliczka św. Anny w Sielcu pochodzi z początków 
XX wieku. Dokonały się zarazem pewne zmiany w najbliż-
szym kręgu wyznawców. Po II wojnie światowej miejscową 
ludność ukraińską przesiedlono do ZSRR, a Polacy -katolicy 
przybyli na te tereny z diecezji łuckiej przejęli i odnowili kult 
św. Anny. W latach 80. ubiegłego wieku powrócono do prak-
tykowanych tam odpustów. W dniu 12 czerwca 1983 roku po-
święcono kaplicę ku czci św. Anny16.

Dwa razy w roku – 26 lipca dla katolików, a 7 sierpnia 
według kalendarza juliańskiego dla prawosławnych – odbywa 
się w Sielcu nabożeństwo i poświęcenie wody. Uroczystości 
te – oprócz praktykowanej w ich kontekście terapii cielesnej, 
próśb o urodzaj i pogodę podczas żniw – umacniają wiernych 
w wierze, budują wspólnotę religijną, a nawet wzbudzają od-
czucia metafizyczne, co oddaje wierszem Władysław Kuch-
ta: Patrząc na kapliczkę wtuloną w kępę / Wierzb rosnących 
nad strumykiem / Czuję jak mi niebo wstępuje do serca / I koi 
moją tęsknotę za Wielkim Bogiem17. Sam przebieg uroczysto-
ści ukazuje natomiast relacja wspomnianego pisarza z Moło-
dutyna. 

Po obiedzie jadę rowerem do Sielca na uroczystości ku czci 
św. Anny. Odbywają się one przy kapliczce z cudownym źródłem 
leczniczej wody. Ludzi zebrało się bardzo dużo, cała łąka pełna. 
Widzę też mnóstwo samochodów, traktorów. Mszę świętą celebro-
wał ks. proboszcz z Wojsławic oraz nasz ks. wikary Józef Piłat [z 
Kumowa]. Przybył również ks. dziekan z Chełma – [Kazimierz] 
Bownik, który wygłosił podniosłe kazanie o życiu w duchu mo-
ralności chrześcijańskiej. Św. Annę – matkę Najświętszej Maryi 
Panny, ukazał jako wzór dla obecnych matek. Pieśni religijne wy-
konał kobiecy zespół śpiewaczy z Sielca. [...] Z tej uroczystości 
wróciłem pełen zadowolenia [26 lipca 1984 roku]18. Po południu 
wybieram się rowerem do wsi Sielec na odpust św. Anny. Deszcz 
wisi w powietrzu, a po chwili leje na dobre. Ludzi pod kaplicą 
dużo. Rozpoczyna się msza święta na przygotowanym podium. 
Tłum wytrwale stoi na deszczu, modli się, śpiewa pieśni ku czci 
św. Anny i Najświętszej Maryi. Zmokłem do nitki [26 lipca 1987 
roku]19. 

Ciekawe wydają się przy tym spostrzeżenia Krzysztofa 
Kołtuna – pisarza, animatora kultury i popularyzatora wiedzy 
o Wołyniu – związane z rosnącymi przy kapliczce pięcioma 
wierzbami. Dwa znajdujące się obok siebie drzewa kojarzy on 
ze św. Anną i św. Joachimem, a pozostałe z Jezusem, Maryją 
i Józefem, co w jego wizji wyobraża Świętą Rodzinę20.

Autorka często odwiedzała św. Annę w kapliczce, gdzie wy-
powiadała swoje „żale” i „troski”. Szczerze wierzyła, że jest 
wysłuchiwana, dziękowała za sprawowany nad sobą patronat 
i prosiła o dalszą opiekę. Napisała też o Świętej kilka wierszy, 
a utwór „Święta Anno w Sielcu cudowna” można uznać wśród 
tych tekstów za kultowo -hymniczną syntezę.
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Święta Anno wysłuchaj mnie
ja bym podziękować ci chciała
za te moje gorzkie łzy
coś mi swoją chustą ocierała
i za ten dar co w kapliczce
tu dla mnie taki wielki ofiarowałaś
Święta Anno skąd przybyłaś
że tu na sieleckich łąkach pod wierzbami
przy źródełku tu się osiedliłaś
Czy z niebios fal czy Drogą Mleczną przybyłaś
czy na płatku kwiatu
by pokazać cud ludowi i całemu światu
U twego podnóża źródełko wypływa
i płynie strumykiem w dal i głosi
że tu na sieleckich łąkach
Święta Anna się objawiła
Kryształowe fale wynurzają się i głoszą
przechodniu idź witaj Świętą Annę 
i błagaj o zdrowie
a Święta Anna każdemu rękę podaje
i świętym wzrokiem błogosławi
nikogo nie omija ani w smutku
ani w chorobie nie zostawia
Ach Święta Anno ty jesteś zdrowia kwiat
ciebie sławi tu zebrany lud i cały świat
i ja choć skromnie alem też cię wysławiła
byś mnie Święta Anno w moim życiu nie opuściła
Święta Anno cudowna21

W wierszach nacechowanych eschatologicznie poetka po-
dejmuje z kolei refleksje nad kresem życia. W jej przemyśle-
niach często pojawia się motyw pożegnania ze światem, czyli 
z rodziną, sąsiadami, zamieszkiwaną chatą i okalającą ją przy-
rodą. Najdroższe okazują się kwiaty i drzewa, szczególnie – 
jak to wynika z utworu „Nieszczęśliwa i smutna” – przydomo-
we kasztany, wytrwali przyjaciele samotnego bytowania: Moje 
ulubione kasztany, / komu będziecie szumieć. / Nad kim będzie-
cie czuwać / i komu kwiatki sypać. / Już nie będzie siadać / na 
ławeczce wasza pani. 

Pożegnaniom towarzyszą błogosławieństwa dla bliskich, 
oczekiwania dotyczące pochówku i projekcja przyszłości po-
śmiertnej, zakładająca zbawienie i spotkanie w niebie swojego 
zmarłego dziecka. Jako opiekunka w doczesności i przewod-
niczka na drodze do wieczności jawi się Matka Boska, którą 
wspomaga pradawna Matka Ziemia: Żegnaj piękny świecie, / 
witaj święta ziemio czarna / i witaj Królowo Niebios, / miło-
sierdzie wszystkich zmarłych, / i mnie grzeszną, niegodną / do 
siebie przygarnij („Pożegnanie z tym światem”). Autorka ma 
też nadzieję, że poezja, choć niedoceniana w wiejskim środo-
wisku, pozwoli jej ostatecznie przetrwać w ludzkiej pamięci.

W pisarstwie Józefy Koszałki ujawnia się poza tym żywioł 
satyryczno -krytyczny. I tak, wiersz „Ach, wódeczka”, wsku-
tek ironicznej transformacji popularnej piosenki biesiadnej 
o incipicie Wódeczka u nas bardzo dobra jest, zyskał wymo-
wę antyalkoholową. W innym utworze autorka napiętnowała 
rozwiązłość obyczajową („Kochała się mamcia”), a w tekście 
„Jak się miewa miasto”, naśladując pomysł Władysława Rut-
kowskiego, przeciwstawiła miastu ukochaną wieś22. 

Najwięcej miejsca poświęciła wszakże Koszałka panują-
cym na wsi relacjom matrymonialnym. W sposób dosadny, 
realistyczny, zobrazowała sytuację kobiet „zmuszanych” do 
niefortunnego zamążpójścia. Najgorszymi wybrankami, przed 
którymi ostrzega potencjalne mężatki, są według niej pijak 
i wdowiec. Ten drugi wydaje się nawet gorszy, gdyż zmusza do 
morderczej pracy w swoim gospodarstwie, a jego dzieci trak-
tują macochę jak intruza. Nadzieję, zdaniem pisarki, można 
żywić jedynie w Bogu i Synu Bożym. Stąd prośby: Będę Boga 
prosić w cierniowej koronie, / by drogę zagrodził pijakowi do 
mnie. / Boże, ty mój Boże w cierniowej koronie, / broń mnie 
od pijaka i stań w mej obronie („Nieszczęśliwa kobieta”) oraz 
Boże, ty mój Boże / z wysokiego nieba, / dajże mi, dajże mi / 
kawałeczek chleba / i plasterek miodu, / żeby ja sierota / nie 
zginęła z głodu („Posłuchajcie dziewuchy”). A w wymiarze 
świeckim zdaniem autorki wolno natomiast oczekiwać pomo-
cy od Wojciecha Jaruzelskiego, sprawującego w latach 80 -tych 
ubiegłego wieku władzę absolutną w Polsce (jw.). 

Dużo zła dostrzegała także Koszałka w relacjach pomiędzy 
teściową a synową bądź zięciem. Teściową ukazuje na ogół 
jako „czarny” charakter, zarzewie sporów i kłótni, chociaż 
młodzi też bywają nie bez winy. Konflikt ten, choć w gruncie 
rzeczy uniwersalny, wiąże się w jej przedstawieniach z natu-
ralistyczną wizją świata wiejskiego, biologicznymi motywa-
cjami zachowań i usilnym zabieganiem o dobra materialne. 
Uderza dosadność przekazów i eksponowanie okrucieństwa: 
A nasza teściowa jak zegarek chodzi, / żeby już zdechła, co 
jej mamy zrobić. Zatem: Teściowe razem z psem uwiązali, / 
pies zdechł, a teściowa wytrzymali. / A jak wytrzymali, to niech 
jeszcze żyją, / to dzieci pobawią i podłogę zmyją („Znęcanie się 
nad teściową”). Ale w ramach swoistej odpowiedzi tak potrak-
towana teściowa rzuca klątwę na młodych. „Życzy” im, żeby 
w przyszłości spotkało ich to samo.

W innym utworze opuszczona, cierpiąca matka apeluje do 
dzieci przed Wigilią, aby o niej pamiętano przy świątecznym 
stole („Wigilijny wieczór”). Pragnienie harmonii rodzinnej zo-
staje natomiast wyrażone w intencjonalnym wierszu o dobrym 
synu, który po ożenku nie zostawił matki: Zamieszkali w trójkę 
i byli szczęśliwi, / chatkę pobudowali / i Boga o zdrowie prosi-
li. [...] Niejedna mamusia takiego syna, / to by sobie marzyła, 
/ a tego syna Koszałkowa z Sielca / wyśpiewała i wymarzyła 
(„Mamusia i syn”).

W prezentowanej poezji występują ponadto wiersze patrio-
tyczno-wojenne, odnoszące się do okupacji niemieckiej w Pol-
sce. Dominuje w nich pragnienie wolności i imperatyw walki 
z hitlerowskim najeźdźcą. Wstrząsające wrażenie budzi widok 
uwięzionych w celi partyzantów, liczących już jedynie na nad-
przyrodzoną pomoc Matki Boskiej. Poraża obraz zrozpaczonej 
matki i narzeczonej, poszukujących w lesie grobu syna i uko-
chanego („Los partyzanta”, „Nad grobem partyzanta”).

Sporadycznie w twórczości pisarki z Sielca pojawiają się 
treści agrarne, opisy przyrody, wiersze miłosne, humoreski 
i teksty okolicznościowe. W przekazach dotyczących zabie-
gów rolnych autorka przeciwstawia tradycyjne żniwa „z kosą” 
zajęciom współczesnym – zmechanizowanym i pośpiesznym, 
ukierunkowanym na zysk. Tęskni za pracą przy chlebie po Bo-
żemu, gdy każdemu wystarczało, nie było za mało. W utworach 
pejzażowych wyróżniają się przedstawienia jesieni. Teksty mi-
łosne ukazują przede wszystkim zdradzone, lamentujące i zło-
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rzeczące dziewczyny: Bodaj cię Bóg skarał, a i twoją matkę. 
/ Zwodziłeś mnie trzy lata, wziąłeś sobie Kaśkę. / Aby wam 
się rozumy wszystkie pomieszały, / aby moje oczka darmo nie 
płakały („Kochanie i zdrada”). Humoreski traktują o zjawi-
skach obyczajowych i prezentują przeważnie przekomarzania 
dziewczyn i chłopców na tle erotycznym („A w Sielcu na ryn-
ku chłopów przydzielali”). W wierszach okolicznościowych 
poetka mówi z kolei o sprawach ważnych dla społeczności 
gminnej i parafialnej, np. wybudowaniu domu dla pracowni-
ków sieleckiego POM-u czy o jubileuszu posługi kapłańskiej 
kumowskiego proboszcza. 

Opowieści powstały na osnowie życia wiejskiego. Autorka 
wielokrotnie zapewnia, że przedstawiane wydarzenia miały 
naprawdę miejsce, a ona przypomina je nie dla wzbudzenia 
sensacji, lecz dla pouczenia. Teksty prozatorskie rozpoczyna 
zazwyczaj formułą: Posłuchajcie państwo mojej opowieści, jak 
mnie zrozumicie, w głowie sie nie zmieści. Kończy uświadomie-
niem swoich intencji i próbami samookreśleń gatunkowych, 
definiując niezgodnie z rzeczywistością powstałe utwory jako 
„pieśni”. Inna sprawa, że niektóre przekazy mają faktycznie 
taki rodowód, a w innych można dostrzec partie wierszowane, 
zrytmizowane bądź szczątkowe układy pieśniowe.

W opowieści obyczajowo -melodramatycznej „Byłem chło-
pak młody” ukazana została prawdziwa i zarazem tragiczna hi-
storia miłosna z życia pewnej wsi, zakończona wskutek intryg 
otoczenia samobójstwem zakochanego we wdowie urodziwe-
go młodzieńca. Wieńcząca tekst wypowiedź dobitnie ujawnia 
przy tym zamierzenia moralizatorskie autorki: Te smutne pio-
senke Koszałkowa skleciła, ale w tem nikogo ani obraziła. Ta 
smutna piosenka niechaj wkoło słynie, ojcom na przestroge, 
niejednej dziewczynie i niejednemu chłopcu.

Tragiczny finał miały też perypetie miłosne w innej wsi, 
gdzie tym razem samobójstwo popełniła osamotniona dziew-
czyna (sierota), odrzucona przez chłopca na rzecz rywalki 
(„Stała się nam nowina”).

Intencje moralizatorskie są ponadto właściwe opowieści 
obyczajowej „A posłuchajcie panowie i panie”, wskazującej 
na fundamentalne znaczenie czwartego przykazania chrześci-
jańskiego „Dekalogu”: Czcij ojca swego i matkę swoją. Rzecz 
jest o złych dzieciach, uśmiercających ojca w celu wcześniej-
szego przejęcia jego majątku, za co spotykają ich sankcje ludz-
kie (aresztowanie) i Boskie (potępienie). Naturalizm przeplata 
się tutaj z cudownością, przeraża wizja panoszącego się na 
ziemi grzechu. Na szczęście, spotkanie gnębionego staruszka 
z „młodzieńcem świętym” (Chrystusem) otwiera perspektywę 
zadośćuczynienia i zbawienia. „Młodzieniec” bowiem powia-
da: Po twojej śmierci wezmę ja ciebie i zaprowadzę do chwały 
Bożej, a twoim dzieciom stanie się gorzej23.

Kolejna opowieść obyczajowa „Biedna dziewczyna i boga-
ty wdowiec” ma również wydźwięk moralizatorski. Poznaje-
my historię osieroconej dziewczyny, która wyszła za wdowca, 
po czym została obarczona w gospodarstwie obowiązkami 
ponad siły. Przeżycia jej okazały się tak bolesne, że w poszu-
kiwaniu sprawiedliwości postanowiła odwołać się do sankcji 
nadnaturalnych: Wołała [więc] o pomstę do nieba, bo na takie-
go kata Bożej kary trzeba, a dodatkowo posłużyła się uwspół-
cześnionym złorzeczeniem: Niech tak mu będzie na starość 
jak w filmie Burynie [sic!]. Według autorki jest to „obraz żywy 
i prawdziwy”, ilustrujący rzeczywiste relacje międzyludzkie 

i społeczne w środowisku wiejskim, i jako taki stanowiący 
ostrzeżenie dla ubogich kandydatek do zamążpójścia.

W opowieści „z dawnych lat” pt. „Zbrodnia” pojawia się 
znamienne dla ludowej etyki przekonanie, że wina wywołuje 
nieuchronnie karę. W tym przypadku prawdę tę ilustruje postę-
powanie córki, doprowadzającej podstępnie do śmierci matki. 
Gwarantem sprawiedliwości okazuje się Bóg, który nie wy-
bacza i sprawia, że matka pojawia się nocą sprawczyni, a ta 
przerażona jej widokiem umiera.

Proszę, posłuchajcie, co dzieci chowacie. Kiedy dorastają, 
uczucia zmieniają, starych rodziców za nic mają. Ty ojcze i matko 
swoich rąk dokładasz, swoje siły tracisz i majątek składasz. A te 
twoje dzieci, kiedy dorastają, jak cię nie zabiją, z domu wypędzają. 
Bogobojnie żyła rodzina złożona: jedna córka, mąż i jego żona. 
Ojciec przygarbiony latami dużymi, skończył swe życie i rozstał 
się z nimi. Matka przez lat cztery strasznie zaniemogła, a córka 
się jej śmierci doczekać nie mogła. W rozmaity sposób nad nią się 
znęcała, nawet do jedzenia zimne wode lała. A nie tylko wode, ale 
szkła kawałki. Tak się odwdzięczała córka dla swej matki. I oto tak 
straszną zbrodnię wymyśliła, że gorącej wody w garku nastawiła. 
I rzekła do matki: „Wstańcie, jak możecie. Już woda gorąca, to się 
wykąpiecie”. Ta biedna staruszka nic nie przeczuwała, siadła na 
stołeczku przy piecu i czekała. Widzi córka matkę przy piecu sie-
dzącą, pchnęła na nią garnek z wodą gotującą. Z krzykiem przeraź-
liwym na dwór wyskoczyła. Wołała ratunku, bo matka się sparzy-
ła. Nie pomógł ratunek ani żadne leki. Staruszka skonała ze swej 
córki ręki. Niby to wypadek, a zbrodnia się stała. Na trzeci dzień 
córka matkę pochowała. Jak ją pochowała, to się ucieszyła, że jej 
zbrodnia uszła, choć matkę swą zgładziła. Ale Bóg najwyższy nie 
przebaczył tego. Zsyłał na nią kary od dnia pierwszego, zaraz po 
pogrzebie. Córka się zmieniła, bo do niej po śmierci matka przy-
chodziła. Spokoju nie dała jej na każdym kroku.. Pierwszą nockę 
straszną stanęła na progu i rzekła do córki: „Córko ma kochana, 
woda już wystygła, ja nie wykąpana”. W okropnym przestrachu 
córka sama w milicji ręce się oddała. Że ona niewinna – tak się 
przyznawała. A gdy ją osadzono w więziennym gmachu, matka 
znów przychodziła i dodawała strachu. A gdy po raz drugi mat-
kę zobaczyła, żółć jej pękła i życie zakończyła. To z dawnych lat 
przypomniała sobie Koszałkowa.

W dorobku autorki z Sielca spotykamy też opowieści o wy-
mowie antyalkoholowej („Wódka wrogiem”) oraz wspomnie-
niowe zapisy ludowych praktyk symbolicznych, m.in. bożona-
rodzeniowych.

Pamiętam, było biedniej i inaczej. My, dzieci, wyglądali pośni-
ku, a to była wieczerza wigilijna. Cały dzień nikt nie jadł, ale się 
nie czuło tego. Zmierzchem szli tato i my razem z tatą do stodoły 
po słomę. Tato snop żyta nieśli. To był król. A my, dzieci, nieśli 
słomę do domu. Tato wchodził pierwszy i mówił: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus. Kolęda na zdrowie, na szczęście, na 
Wigilię, żebyśmy byli weseli jak w niebie anieli”. A mama powia-
dali: „Daj nam Boże, żebyśmy w radości żyli i zdrowiem się cie-
szyli”. Tato słomę od progu do stołu na całym mieszkaniu ścielili, 
a my, dzieci, szczęśliwe byli. A ta słoma w domu była do św. Jana.

Potem mama dzieżkę, co się chleb rozczyniało, do wieczerzy 
wigilijnej postawili i lnianą serwetą nakryli. My wspólną modlitwę 
razem odmówili i opłatkiem się dzielili. Wszystkiego najlepszego 
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na nowy rok sobie życzyli. Mama i tato siadali wkoło dzieżki na 
stołeczkach, a my, dzieci, na słomie. A po wieczerzy ten, co krowy 
pasł, to łyżki słomą wiązał, żeby krowy razem się pasły. Tato kan-
tyczki do ręki brał i my kolędy i pastorałki śpiewali. Na Szczepana 
zaś, z samego rana, gdy jeszcze ciemno, kolędowali podłaźniki. To 
byli chłopcy (dzieci). Śpiewali:

Dzieciątko się narodziło, cały świat uweseliło.
Wzięło na się człowieczeństwo, co pokryło jego bóstwo.
Służył mu wół i osioł, choć to był niebieski poseł.
Trzej królowie przyjechali, oto dary mu dawali.
Takie dary: oto mira, kadzidło i złoto24. 
Za to kolędowanie dostawali parę groszy, a jak który był bied-

ny, to dostał i kawałek pieroga. A pod wieczór też chłopcy cho-
dzili, ale pod okno i pytali: „Panie gospodarzu, pani gospodyni, 
czy możemy wasz domek rozweselić”. Gospodarze odpowiadali: 
„No to śpiewajcie”. To wtedy różne kolędy śpiewali. U nas taką 
zaśpiewali:

Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora,
najpierw wstąpimy do tego dwora
i będziemy śpiewać wszędzie
o tak wesołej kolędzie.
Hej, kolęda, kolęda.
Sami nie wiemy, czemu czekamy,
na ciężkim mrozie ledwo trwamy.
Odzież na nas bardzo licha,
już niektóry ledwie dycha.
Hej, kolęda, kolęda.
A nie żałujmy swojej ochoty,
zaśpiewać Panu, stojąc pod wroty.
Wykrzyknijmy wielcy, mali,
żeby nam prędzej co dali.
Hej, kolęda, kolęda.
Może kolędę dziś dostaniemy,
jak nam nie dadzą, to odejdziemy
i będziemy rozgłaszali,
że tu skąpcy nic nie dali.
Hej, kolęda, kolęda.
Za kolędę dziękujemy,
zdrowia, szczęścia wam życzemy.
Zdrowia, zdrowia najlepszego 
od Jezusa maleńkiego.
Hej, kolęda, kolęda25.
Tak, kiedyś były święta inne jak teraz. Były skromne, ale uro-

czyste i wesołe. A te pierogi w piecu pieczone, to był zapach na 
cały dom. Czuję do dziś ten zapach i często wspominam tamte we-
sołe święta i słomę w domu, a była ona do Świętego Jana („Wspo-
mnienie Wigilii z dziecinnych lat”; Sielec, 1990 r.).

W sumie należy podkreślić, że w poezji Józefy Koszałki 
rysuje się ukierunkowanie na prywatność autorki. Istotnymi 
motywami okazują się samotność i starość. Dużo miejsca po-
święca też pisarka negatywnym aspektom życia rodzinnego. 
Często przedstawia konflikty między rodzicami a dziećmi. 
Pojawia się motyw niedoli ludzkiej egzystencji, ale widoczne 
jest także pragnienie przyjaźni i szczęścia. Twórczość ta ma 
zarazem znaczną wartość poznawczą w odniesieniu do życia 
dawnej wsi i ludzkich charakterów. Nie zawiera przy tym ckli-
wych obrazów ani sielankowej wizji chłopskiej rzeczywisto-
ści, widzimy za to niekiedy dosadne ujęcia realistyczne. Ude-

rza naturalistyczna wizja człowieka i świata wiejskiego, moż-
na dostrzec sporo brutalności i okrucieństwa. W opowieściach 
o tematyce obyczajowej dominują skrajne emocje, powstałe 
m.in. wskutek zderzenia dobra ze złem. 
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DONATA WITKOWSKA-KOWAL
Zalipie

ponadstuletnie bale
rokrocznie wybielane
na Zmartwychwstanie Pana
godnie naszykowane

na białej ścianie 
kilka zadziornych kogutków
przez Hanię namalowanych
kilka pękatych różyczek
i bukiet czerwonych maków

do niebieskiego okienka 
przykleił się żółty słonecznik
zerkają na niego mazurki
żeby wyskubać ziarenka

żuraw skrzypi nad studnią
na której wyrosły chabry
i drobne niezabudki
na niepozornym korytku
będą się chlapać beztrosko
niezdarne żółciutkie kaczuszki

co jeszcze tu pomalować
myśli ochoczo malarka
pomysł w głowie się rodzi
pędzel do ręki bierze
szczecinę macza w farbie
i biegnie do okiennic
żeby je kwieciem umaić

ZYGMUNT KRÓLAK
Sołtysi

„Wsi spokojna, wsi wesoła”
Lecz ten obraz psuje rysa
Kiedy wieś Kochanowskiego
Pozostaje bez sołtysa

Sołtys bowiem to przewodnik
Jak z historii wsi wynika
Źle się dzieje w społeczności
Która nie ma przewodnika

Za mundurem panny sznurem
Za sołtysem wiejska wiara
Wieś rozkwita tętni życiem
Gdy się sołtys dla niej stara

Cieszy go najmniejszy sukces
Martwi nawet mała strata
Bo sołectwo w którym żyje
To dla niego pępek świata

Lider znaczy – ten najlepszy
Ktoś kto zdobył zaufanie
Ten co w imię społeczeństwa
Ma wyrażać jego zdanie

Zatem Panie i Panowie
Którzy funkcje te pełnicie
Miejcie z tego satysfakcję
Że tworzycie wiejskie życie
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rOk Jana pOcka – 100- lecie urOdzinprOza

W tyk casak, kiedy po chałpak zjawioł siy co rok to prorok, 
nawet dziesiyncioro dziecek niy było zodnom dziwotom. Try-
fiało siy tez wiyncyj, totez akuserka Rejna miała pełne rynce 
roboty. Juz jeij babka tym siy porała, przysposobiła matke, 
na una brała ze sobom Rejne i juz na nij miało siy skojcyć. 
Una dzieci nimiała, bo tela napatrzała siy na tyn babski los, 
jak chuodziła z matkom ku połoznicom, ze wszystkigo ij siy 
uodniykciało. 

Znała siy na rzecy, kawoł baby z nij było, totez radziła se niy 
jino przy porodak, potrefiła tez przy sposobności chłopa do-
prowadzić do porzondku, jak za duzo se pozwoloł. Nigdy za te 
przysługe niy powiydziała, kiela ij siy nolezy. Zawdy było „co 
łaska”, na jak dutkow niy mieli, to zadowoliła siy cym innym. 
Wiedło ij siy dobrze, ludzie jom sanowali i ze staropaniyjstwa 
nik siy niy wyśmiywoł, bo godali, ze nimo casu na wydoj. 
Wiadomo, ze brali jom za kumotre, bo wiedzieli, ze zawdy 
cosik dziecku do zogowka zawionze, bo jom na to stać. Jino 
ze przy takim cymsik bez spyrytusu to ani rus. Nolezało tez 
pympkowiny siy napić, coby noworodek zdrowo siy chuowoł. 
Nikogo to niy dziwiło, ze Rejne po tej przysłudze musieli do 
chałpy uodwozić, bo niy dała rady na nogak uustoć. To nicymu 
niy wadziło i była we wsi kimsik.

I zodnon dziwotom niy było, jak wojt, ktorymu po dwok 
synak, dziywce siy uurodziło, jom poprosił na krzestnom. 
Był pocontek lutego, zima dawała siy we znaki, nale dziecka 
nigdy długo bez krztu niy trzymali. Wojt przyryktowoł poł-
koski do drogi jak siy patrzy. Na spodek nakład słomy, coby 
nogi były zakutane. Do tego były skory barani i ciepłe gru-
be dery do przykrycio. Furmonowi przykozoł koni pilnować, 
na Rejna świyntalnie uubrano z wojtowym swagrym zasiedli 
w połkoskak kole siebie. Dopiyro wtedy wojcino dzieciontko 
w zogowku, i do tego uowiniynte do cornej uodziywacki, poda-
ła Rejnie na podołek. Ta przygarnyła go ku sobie, jino sparecke 
uostawiła mu przy buzince, coby mogło wydychać.

Scynśliwie dojechali ku kościele, nale tam uokozało siy, ze 
ksiondz musioł jechać do chuorego i trzeba troche pocekać. 
Prawie zawdy niydaleko uod kościoła była karcma, no to uu-
radzili, ze w nij pocekajom. Dzieculku jino buzinke uodkry-
li i taki uowiniynte chustkom połozyli na stole. Spało se jak 
aniołek. Wziyni po herbacie z prondym, bo po prowdzie, to 
skołcewieli na wozie, bo mroz był tyngi. Jesce niy zdonzyli 
dopić, jak jesce jedni krześniocy siy zjawili. Dzieculko, tez tak 
samo do cornej uodziywacki uokutane, połozyli kole wojtowe-
go dziywcontka i wziyni cosik na uozgrzywke. Zacyni kumo-
trowie godać ze sobom i cas zlecioł, ze ani niy wiedzieli kiedy.

Bawili siy w nojlepse, kie kościelny przylecioł z nowinom, 
ze jegomoś juz ceko. Rejna karcmorzowi sypnyła grosym, na 
nikogo siy niy uoglondała, wziyna dzieculko i posła piyrso do 
dzwiyrzy. Troske ta uozgrzywka wlazła ij do głowy i za nic 
nimogła se spomnieć, jaki jimie wojtowo kozała dać dziecku. 
Ksiondz kcioł ij pomoc i podpowiadoł imiona, jaki przysły mu 
do głowy. Ze Rejna na wsystki. krynciła głowom, no to na-
rescie podoł ij ksionzecke uotwartom na litaniji do Wszystkik 
Świyntyk, coby sama wybrała. 

Rejnie jaze wysudziało z głowy, bo tak straśnie siy stropiła. 
Nik tego niy wiedzioł, ze una ani cytać, ani pisać niy umie. 
Nimiała casu na nauuke, bo od mała chuodziła z matkom ku 
połoznicom. Popatrzała do ksionzecki i co piyrse przisło ij do 
głowy, to pocontek litanije, bo to kozdy znoł. Nawet niy zasta-
nowiła siy, jino polnyła.

– Dejmy ij na jimie Kirjeelejzon. 
Ksiondz podziwoł siy na niom ze złościom i pedzioł. 
– Cyś ty Rejna zguupiała? Na sfysałaś uo takim jimiyniu! 
Stropiła siy biydno baba i przysło ij do głowy, coby dać 

dziecku swoje imię – Regina. I uokrzcili dziywcontko Rejyn-
kom, bo tak downo godali.

Juz na nic niy cekali, bo dzieculko głodne kwiliło i wartko 
pojechali ku chałpie. Na tam dopiyro gruchy siy zrobiły, ki 
wojtowo uozwinyła dziecko, coby pieluche mu przebrać. Juz 
była zło, ze niy to jimie dali dziecku co kciała, na tu jesce siy 
uokozało, ze zamiast dziywcontka, to chłopca przynieśli do 
chałpy. Zaroz siy nazdali, ze w karcmie Rejna wziyna niy to 
dziecko co nolezało. Gorse było to, ze nawet niy wiedzieli cyj 
to jes chłopiecek. Na scynści przy gorzołce Rejna pokwoliła 
siy, ze wojtowi kumotruje, no to tamci wiedzieli, kany majom 
dziecka sukać. 

Jak juz dzieci całe i zdrowe na powrot siy uodnalazły, to 
nawet zacyni śmioć siy z tego. Jino Rejnie to do śmiychu niy 
było. Dobrze wiedziała, ze cało wieś bydzie dudniała uod plo-
tek. W uocy jednakze nik niy śmioł ij dogryzać, bo wszyjscy 
wiedzieli ze bez nij to ani rus. Nik niy zno dnia ani godziny, kie-
dy trzeba bydzie uo pomoc jom prosić. Jednakze długi casy to 
uo tym wydarzyniu pomiyndzy ludziami kronzyła śpiywunka.

Tam ka wioska Brynna, dali chłopcu Rejna. 
Dziwcynciu zaś Michoł, kto to uo tym słychoł.

Jako to tymu na koniec było, cy musieli dzieci drugi roz 
krzcić, cy tez jino ksiondz w swojik ksionzkak imiona zmiynił, 
to niy wiadomo, bo to juz strasnie downo tymu siy przydarzyło.

WALERIA PROCHOWNIK

Krzciny
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I. Swada

Downymi czasy ludziska mieli moc roboty, toż niy boło cza-
su na gupi wynokwiania. Trza boło patrzeć, coby mieć jodło 
dlo familije, czym uokryć, żeby niy zamarznyć i coby we chał-
pie wiater niy furgoł. I pola trza boło uobrobić, niy godając już 
uo gowiedzi. Przi tej cołkij robocie i zaganianiu niy boło czasu 
na swady, dość już życi miało swojich utropow.

Nerwowało to uogromnie diobłow, a już nojbardzij tych noj-
wyższych w raji, bo tako już je diobelsko natura. We piekle 
boło za mało grzesznikow, toż hetman Boruta nakozoł jedny-
mu diobłowi, coby wynokwioł swada.

We jednej wsi miyszkały se dwie siostry, kiere uogromnie 
se przoły i nigdy sie niy wadzowały. I tam posłoł Boruta tego 
podrzyndnego diobła.

– Mosz mi ich powadzić, bo inakszy ni mosz wstympu na-
zod do piekła! – nakozoł. 

Siod diobeł pod starom gruszom, kiero rosła wele płota tych 
siostrow i tuplikowoł, coby tu zrobić, bo przeca chcioł nazod 
iść do piekła, kaj było dycko ciepło i szło se stare kości grzoć 
przy wielkich piecach, we kierych diobły sztyjc hajcowały.

Baby miały na miana Hilda i Maryjka. Wszystko se do kupy 
robiły z wielkom uciechom, toż we tej chałpie aż sie miechta-
ło, co tak boło poschraniane. A uone sztyjc se piyknie prziga-
dowały i dzieliły sie kożdom żymłom, kożdom szpyrkom – tak 
se przoły. 

Wynokwioł dioboł, że złomie jednej grabie, toż mono ta 
drugo sie na nia znerwuje. Ale kaj tam! Jak yno Hilda zejrza-
ła, że Maryjczyne grabie som złomane, zarozki ich sprawiła 
i zajś do kupy robiły. Toż dioboł potrzaskoł szyby we wszyst-
kich uobrozkach na ścianach. Ale siostry zarozki zaleciały do 
szklorza i tyn wzion glasznajder i już urżny im nowe szyby. 
Toż dioboł podpoloł siano na polu, potym wytargoł sztacheta 
ze płota, wygnoł w nocy krowa ze chlywa, wytargoł ćwikła 
ze rządka, pomatlił nici we postoliku, stragoł klajd we szran-
ku, wyciepoł mantel bez uokno – a wszystko darymnie. Siostry 
wszystko poznosiły, poschraniały, wysnożyły i zajś se do kup-
ki żyły w zgodzie.

Dioboł cołki nerwowy siod pod płotym i doł sie do beku. 
Wtynczas zejrzała go jedna baba, kiero chyba rychtowała sie 
do piekła, bo boła złośliwo i uoszkliwo jak mało kiero.

– A coż tak ślimtosz pod płotym – spytała sie.
I uopedzioł dioboł uo swojich utropach ze siostrami. A baba 

yno sie uośmioła i pado, że mu pomoże, eli spatrzy ji kupa pin-
jondzy, bo boła pragliwo. A jak dioboł uobiecoł ji, co chciała, 
to pado:

– A terozki zaglondej i ucz sie dioble.
Wziyna prozny kibel ze swoji siyni i zaklupała do dzwiyrzi 

chałpy, kaj miyszkały siostry. uOdymkła ji Maryjka, a wtyn-
czas baba godo:

– Tu mosz połowa ze kibla, a drugo połowa dosz Hildzie.

Maryjka zaglondo do kibla, a tu już leci z paradnej izby Hil-
da i pyto:

– Co mosz dlo mie w pojstrzodku?
Darymno boło godka uod Maryjki, że kibel boł prożny. Hilda 

fest sie znerwowała, bo pomyślała, że siostra sama łapła, co 
boło w pojstrzodku i niy chce sie podzielić. A Maryjka swoji, 
że nic w kiblu ni ma. Toż Hilda nazdała Maryjce, a Maryjka 
Hildzie i tak zaczyna sie miyndzy nimi swada. A dioboł mog 
iść nazod do piekła, bo Boruta boł uogromnie rod.

II. Pragliwość

Kiejś ludzie byli radzi z tego, co mieli. Bele im stykało, 
coby mieć do garca co wrazić i coby sie uogrzoć i coby niy 
musieć lygać pod gołym niebym i coby mieć czym sie uodzioć. 
Jak to wszystko mieli, to byli radzi. Rzykali do Pon Boczka 
rekwije z wdziynczności, że dostowajom co trza z łaski nieba. 

uOgromnie to diobłow nerwowało i toż wynokwiły pragliwość. 
A coby jom na świat skludzić, jedyn starszy dioboł przeblyk 
sie za staroszka, wzion kryka i poszoł pod las, kaj szło se ze 
pola trzech młodych synkow. Z daleka już zejrzeli starzika, 
kiery stoł pod stromym i proł krykom kupa złota. Zadziwili sie 
fest i pytajom:

– A coż tak pierecie to złoto?
– Bo jo już go niy chca, a żodyn go niy chce wziąć – pado 

dioboł.
Uradowały sie synki, bo zarozki pomyślały, że za to złoto 

mogom mieć bez roboty roztomańte dobra i godajom do sta-
rzika.

– Niy nerwujcie sie, dyć my se weznymy to złoto.
Starzik fest sie uradowoł i poszoł we swoja strona. A synki 

zaczyni dzielić złoto na trzi kupki. Przi tej podziołce sztyjc sie 
im zdowało, że kieryś śnich mo wiyncyj tego złota niż inksi 
i sztyjc na nowo rachowali, a przi tymu zrodziła sie w nich pra-
gliwość. Tak sie przi tymu narobili, że uogromnie zgłodnieli. 
Toż godajom do jednego, coby poszoł na torg do miasta i kupił 
jakigo jodła i gorzołki. 

I synek poszoł, a po drodze pomyśloł se, że na tym torgu 
kupi jaki trucizny, uotruje kamratow i som bydzie mioł do sia 
to cołki złoto. A czym bardzij tak myśloł, tym bardzij robioł sie 
pragliwy. I jak pomyśloł, tak zrobioł. Nasuł do jodła trucizny 
i wrocioł sie pod las. 

A w tym czasie dwa synki, kiere zostały ze złotym, uradzi-
ły se, że go zabijom. Wtynczas bydzie wiyncyj tego złota dlo 
nich. I czym bardzij tak myśleli, tym bardzij robili sie pragliwi. 
Toż, jak prziszoł synek z jodłym, zabili go, a potym najedli sie 
tego, co im przypryczoł. I za chwila lygli pod stromym uotruci. 
A dioboł fest rod, że tak mu dobrze z tom pragliwościom po-
szło, wzion ta kupa złota i poszoł pod inkszy las zajś szczynś-
cio próbować.

EWELINA KUŚKA

Co diobły wynokwiały, żeby ludzi kusić
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III. Zdżadło

W downych czasach ludzie wcale niy tropili sie tym jako 
wyglondajom. Baby chodziły z rozkokoconymi szkutami, 
chłopom rosły długucne brody i fonsy. Żodyn niy styrkoł na 
szłapy strzewiokow, kożdy mioł umaraszone pazury, a uob-
lykoł co popadnie.

– Jakżejś mie Pon Boczku stworzył, tak mie mosz – godali 
i smolili wszystko.

Nojważniejsze boło yno, żeby co pojeść i mieć dach nad 
głowom. Diobłow we piekle to nerwowało. Bo, kie kożdy wy-
glondoł bele jako, to jedyn drugimu niy zawiścioł. Toż diobły 
wynodły taki szkiełko, we kierym szło na sia pozaglondać. 
Zakopały go na polu u jednego gospodorza i czakały, co sie 
stanie.

Aż kiejś chłop uobrobioł swoji pole. Wykopowoł ze ziy-
mie kopaczkom kamiynie i rychtowoł ugor, coby go uobsioć. 
Wtynczas zejrzoł narozki, że w jednym miejscu cojś sie miyni 
i błysko, jak promiynie od klary trefiały na to dziwne char-
pynci, co leżało we ziymie. Chłop wykopoł ta rzecz i ujrzoł, 
że z pojstrzodka kieryś na niego zaglondo. Boł to jakiś chłop, 
kiery zdoł mu sie jakiś znajomy. Pomyśloł, że to je taki malu-
nek, a tyn, co go zrobioł, musioł namalować jego fotra, kiery 
pominył pora rokow gibcij.

– Jezderkusie! – uradowoł sie chłop. – Dyć to som mój ta-
tulek jak żywi!

I wzion ta rzecz do chałpy. Potym wrazioł jom do postolika 
i dycko po swaczynie rzykoł se do tego za swojigo uojca. Tak 
boło, aż kiejś ujrzała to baba.

– Coż tyn chłop tam kryje we postoliku? I jeszcze do tego 
rzyko! – zadziwiła sie.

I jak chłop poszoł do pola, zajrzała do pojstrzodka, a tu z tej 
rzeczy zaglondo na nia jakoś baba.

– Coż to za motyka pierońsko? – znerwowała sie. – I jeszcze 
tyn rozpustnik do ni rzyko! Wziyna ta rzecz i poszła poskarżyć 
sie do farorza. A tyn yno wejrzoł i pado:

– Dyć to je jakiś zocny biskup abo inkszy hierarcha. Dyć 
wejrzij na te wysoki czoło, na te lica. Zarozki widać, że tam 

je namalowany jakiś światły człowiek. Dziwej sie, jaki je wy-
szterkowany i szumny.

I wtynczas zza plecow baba wejrzała do tej rzeczy.
– Jezderkusie! – ryknyli farorz. – Coż ty robisz wele tego 

biskupa?
Dziepiro wtynczas kapnyli sie, że we tej rzeczy ludzie sie 

uodbijajom. I dali na miano tej rzeczy zdżadło.
uOdtąd kożdy, kiery do zdżadła wejrzoł, zaczon sie popra-

wiać, upiynkszać i stroić, coby gryfnie wyglondać. Tako to już 
je ta ludzko natura. uOd tego czasu, jak nastały zdżadła, ludzi-
ska zrobili sie coroz bardzij pyszni i jedyn drugigo by w łyżce 
wody utopioł, coby yno być piykniejszym, mieć szumniejsze 
lonty i bardzij gładki lica.

Objaśnienia redakcyjne: charpynci = rzecz zbędna, wy-
rzucona, jakaś dziwna, trudna do określenia; dycko = zawsze; 
eli = jeśli; farorz = ksiądz, pleban; fater (foter) = ojciec; ga-
wiedź (gowiedź) = ptactwo domowe lub zwierzęta domowe; 
gibko = szybko, tu wcześniej, niedawno; glasznajder = nóż do 
szkła; hajcować = palić w piecu; Jezderkusie = o Boże, o rany; 
kibel = wiadro; klajd = suknia; klara = słońce; kryka = laska; 
mantel = płaszcz; miechtało sie = błyszczało, lśniło; mono = 
moźe; nazdać = nawymyślać; oszkliwy = niedobry, okropny; 
pojstrzodek (postrzodek) = środek; poschraniać = posprzą-
tać; postolik = szuflada; pragliwy = chciwy, zachłanny; przać 
= kochać, lubić, sprzyjać; przypryczeć = przynieść, zdobyć; 
skludzić = sprowadzić; smolić = nie przejmować się; spatrzeć 
= załatwić; staroszek = dziadek; strom = drzewo; strzewiki 
(szczewiki) = buty; styknie = wystarczy; swaczyna = podwie-
czorek; szkuty = rzadkie włosy; szpyrki = skwarki; szrank = 
szafa; ślimtać = mazgaić się, płakać; rzykać = modlić się; styr-
kać = wkładać; szłapa = noga; sztyjc = ciągle; szumny = pięk-
ny; tuplikować = zastanawiać się, rozmyślać; umaraszony = 
pobrudzony; utropa = zmartwienie; wynokwiać = wymyślać, 
wyprawiać; wysnożyć = wyczyścić; wyszterkowany = sztywny, 
tu wyniosły, dumny; zajś = ponownie; zaklupać = zastukać; 
zdżadło = lusterko; żymła = bułka pszenna.

W naszej wiosce Radzięcinie był kiedyś młyn wodny. Stał 
nad Białą Ładą przy drodze, która prowadziła do dworu i do 
sąsiedniej wsi Teodorówki. Jeszcze w czasie ostatniej wojny 
młyn był czynny, bo pamiętam, że gdy tato został wywiezio-
ny do Niemiec, to mama nosiła na plecach żyto i pszenicę do 
zmielenia. Brała na plecy worki po czterdzieści kilogramów, 
a ciotka – choć dużo mniejsza od mamy – zarzucała na ple-
cy po pięćdziesiąt kilogramów zboża. Młyn już jednak wtedy 

popadał w ruinę. Od ścian odpadały deski, a w dodatku bied-
ne kobiety z Zagródek odrywały jeszcze je nocą, zanosiły do 
domu i rąbały na opał w piecu.

Wcześniej było jednak inaczej. Do mojego dziadka Kaspra 
przychodzili wieczorami sąsiedzi i opowiadali różne historie 
z życia naszej wsi. Lubiłam słuchać tych opowieści, a niektóre 
pamiętam do dziś, szczególnie o młynarzu Bartoszu, u którego 
służyła piękna dziewczyna Magda. I w tej to służącej zakochał 

FLORIANNA KISZCZAK

W starym młynie
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Jeszcze przed I wojnom światowom na Ślonsku na ludzi, 
kierzi robili na polu, czyhały roztomańte straszydła. Były to 
połednice, nocnice, dziwożony, mamuny, jaroszki, skrzoty, fo-
jermony i dużo inszych. Jedne dusiły żniwiorzi, inksze pory-
wały dzieci, nikiere poradziły człowieka tak posmykać, że nie 
poradził do dom trefić. Ale były też taki, kiere jak sie im coś 
dobrego uczyniło, to sie odwdziynczały.

Roz w jednej wsi ludzie dali pozor, że w krzokach, kiere ro-
sły miyjscami na polach, kryje sie jakoś staro baba. Jest mało, 
krziwo i chromo. Chodzi pod krykom, a na plecach nosi pusty 
mieszek. Wszyscy uznali, że to na pewno je polno stareczka, 
kiero nazywajom strażniczkom pól. Poradzi ona być czasami 
bardzo zło, a czasami bardzo dobro. Nejbardzij nerwujom jom 
nieposłuszne dziecka, kiere locom po polach i nie zważajom 
na to, co kaj rośnie. Depcom po uobiylach, a jak zbiyrajom 
kwiotki, szmatlom trowa na łonce. Jak taki dziecko udo sie ji 
chycić, styrko go do miecha i smyczy kanś do podziymio. Jed-

nak jak widzi, że jakiś dziecko je dobre, posłuszne i robotne, 
to go wynagrodzo, tak jak sie to przitrefiło jednej dziołszce, co 
miyszkała w tej wsi ze swojom mamom. 

Jeji tata nie prziszeł z wojny, a mama od jakigoś czasu cho-
rowała. Miały mało chałpka, kiero stoła na końcu wsi i kon-
szczek pola. Jedinym ich bogactwym były kozy, bo to dziynki 
nim miały mlyko, syr, a czasami i trocha kozigo masła. Nesz-
ka, bo tak miała na miano ta dziołszka, od wiosny do jesiynie 
w kożdy dziyń pasła te kozy na prziłogu wele lasa. A żeby nie 
mitrynżyć czasu, dycko przinosiła ze sobom balik wełny, je-
gliczki i sztrykowała pończochy na zima do siebie i do swojij 
mamy. 

Kiedyś prziszła ku ni ta dziwno stareczka i przisiadła sie. 
Zaczła sie jom wypytować, co to robi i do kogo. Pochwaliła 
jom, że je tako robotno i że staro sie o swoja mama, a potym 
ji pedziała, że i tak ni mo nic inkszego do roboty, to ji bydzie 
tych kozów wachować, żeby mogła spokojnie te pończochy 

ZOFIA PRZELIORZ

Polno stareczka

się syn młynarza Łukasz. Dziewczyna też go darzyła miłością. 
I tak w domu młynarza dwa serca biły wspólnym rytmem, lecz 
w tajemnicy przed Bartoszem.

Tan zaś był człowiekiem zamożnym, na ludzi biednych pa-
trzył z góry i pogardliwie. Młodość miał szumną. Spędzał czas 
na hulankach i w ramionach różnych kobiet. Doszło nawet do 
tego, że doczekał się nieślubnego syna z dworską pokojówką. 
Syn był wszakże inny, odziedziczył serce i uczciwość po uko-
chanej matce.

A ta była dobrą, łagodną kobietą. Wiedziała o miłości syna 
do Magdy. Rozumiała Łukasza i pragnęła jego szczęścia, 
zwłaszcza że sama została wydana za człowieka, którego nie 
kochała. Czuła jednak, że mąż nigdy się nie zgodzi, żeby Mag-
da została żoną jego jedynego syna. Magda zaś miała wielu 
adoratorów, którzy starali się o jej względy, lecz była wobec 
nich obojętna, głucha na czułe słówka. Tylko Łukasza kochała 
prawdziwą miłością.

Cicho i spokojnie mijały dni i noce w starym młynie. Magda 
pracowała z ochotą, nucąc sobie wesołe piosenki. Ale pewne-
go razu Bartosz zobaczył syna w objęciach pięknej Magdy. Od 
tej chwili złość wzbierała w nim jak szumiący potok. Chciał 
przecież ożenić syna z Klementyną – córką młynarza z Abra-
mowa, bogatą jedynaczką, niezbyt jednak urodziwą. Wezwał 
więc Magdę do siebie i w obecności żony i syna zwymyślał od 
ladacznic. Nakazał też, żeby natychmiast opuściła jego dom. 
Łukasz wtedy rzucił się ojcu do nóg i błagał, by pozwolił mu 
ożenić się z ukochaną Magdą. Matka również błagała męża, 
ażeby spełnił prośbę syna, lecz Bartosz odparł, że nigdy się na 
to nie zgodzi.

I od Nowego Roku Magdy już we młynie nie było. Została 
we dworze pokojówką. Gorącym sercem nadal wszakże ko-
chała Łukasza. Pewnego letniego dnia rozpętała się ogromna 
burza, która naruszyła dach na młynie. Łukasz poszedł obej-
rzeć wyrządzone szkody, lecz tak naprawdę udał się do dworu. 
Chciał bowiem zobaczyć się z Magdą i wyznać jej, że ostatecz-
nie musiał się zgodzić z wolą ojca. Ożeni się z kobietą, której 
nie kocha. Niebawem dadzą z Klementyną na zapowiedzi.

Wkrótce pewnej lipcowej niedzieli zapanował we wsi świą-
teczny nastrój. Do karczmy przyjechała słynna w całej okolicy 
kapela Bartka Kubiaka. Odbywało się tam wesele młynarzo-
wego syna i Klementyny. Bartosz sprosił licznych gości, po-
nieważ chciał, by wesele syna było okazałe. Wieś, dwór, kar-
czma i siedziba młynarza huczały od zabawy. 

A od wsi w kierunku lasu ktoś zmierzał. Ktoś szedł wolno 
i cicho. To była Magda. Dobiegała do niej weselna muzyka, 
lecz ona myślała jedynie o tym, że to jej ostatnia droga. Pod 
lasem w pobliżu drogi ujrzała samotną sosnę i postanowiła na 
niej z sobą skończyć. Spojrzała jeszcze w stronę dworu, wsi 
i młyna. Pożegnała się w duchu ze wszystkimi i zawisła nad 
ziemią. A karczma grała i tańcowała w rytm kapeli Kubiaka. 
Na uboczu siedział zaś Łukasz ze zranionym sercem. Jego my-
śli krążyły nieustannie wokół Magdy. Jej serce natomiast już 
wówczas się ochładzało i zamierało.

Gdy wiadomość o śmierci nieszczęsnej dziewczyny dotarła 
do dworu, dziedzic wysłał dworskich chłopców, by przywieźli 
jej ciało i zajął się pogrzebem. We wsi długo opowiadano o mi-
łości pięknej Magdy i o tragicznym zwieńczeniu tej historii. 
A ja to, co zapamiętałam z opowieści dziadka i sąsiadów, po 
latach zapisałam.
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skończyć. Stareczka przichodziła kożdy dziyń, a Neszka cho-
ciaż z początku sie jom boła, to z czasym sie do ni przizwycza-
jiła. Dycko też brała ze sobom jedna sznitka chleba wiyncyj, 
żeby starka też co zjadła. 

Dnie robiły się coroz krótsze i coroz chłodniejsze. Roz 
Neszka dała pozor, że starka chocioż miała drzewianne panto-
fle na nogach, to chodziła w nich na oklep, czyli bez pończoch. 
Żol sie ji zrobiło starej baby i uznała se, że musi sie ji jakoś 
odwdziynczyć za to wachowani kozów i też ji usztrykowała 
grube, wełniane pończochy. Dała ji ich w ostatni dziyń, w kie-
ry pasły sie kozy. Starka ogromnie sie uradowała, bo nie liczy-
ła na to. Chciała sie ji jakoś odpłacić, ale nic ni miała, toteż 
zebrała ze ziymie trocha liści i dała dziołsze do zopaski. 

Neszka wziyna liści, bo nie chciała, żeby starce było przikro 
i poszła z kozami do dom. Jak tak szła, to im była bliżyj chałpy, 
to te liści w zopasce stawały sie coroz ciynżyjsze i z biydom 
ich doniosła. Jak w doma chciała te liści wytrzynś, to ze zo-
paski wypadły same bryłki złota. Od tego czasu skończyła sie 
w jejich chałpie biyda. Neszka chciała stareczce za to podziyn-
kować, ale od tego czasu żodyn ji wiyncyj nie widzioł.

Roztomańcie ludzie godajom. Może sie kaj kryje w jakim 
podziymiu, a może tak jak wszystki inksze straszki wykludziła 

sie ze Ślonska. Nikierzi padajom, że te wszystki demony wy-
niosły sie, bo nie poradziły słuchać bicio kościelnych dzwo-
nów. Jo mom nadzieja, że bardzij wylynkały ich maszyny, kie-
re zaczyny jeździć po polach i robić przi tymu okropne larmo.

Dzisiej też sie tryfiajom ludzie, kierych szterujom kościel-
ne dzwony i woleliby, żeby umilkły. A jo se tak padom, a co 
bydzie, jak te wszystki straszydła przidom nazod? Jo już tam 
wola, żeby dzwony dzwoniły niż żeby mie jaki beboki stra-
szyły.

Objaśnienia autorskie i redakcyjne: balik = kłębek; dać 
pozor = uważać, zauważyć; dycko = zawsze; dyć = przecież; 
jegliczki = druty do ręcznych robótek; kryka = laska; larmo = 
awantura, hałas, wrzask; uobiyli = zboże; poradzić = umieć, 
potrafić; posmykać, smykać sie = wywieść na manowce, włó-
czyć się; prziłóg = ugór, pole leżące odłogiem; rzykać = modlić 
się; smyczyć = ciągnąć, taszczyć; starka, stareczka = babcia, 
staruszka; straszki = demony; styrkać, styrkać sie = wkładać, 
wtrącać się; szmatlać = plątać; sznitka = kromka; szterować = 
przeszkadzać; sztrykować = robić na drutach; uznać se = dojść 
do wniosku; wachować = pilnować.

HALINA GRABOŚ
Niech cię Pan błogosławi i strzeże

Niech cię Pan błogosławi i strzeże
Niechaj Pan otrze twoje łzy
On poprowadzi cię do nieba bram
Nie będziesz nigdy sam
    
Niech cię Pan błogosławi i strzeże
Niechaj Pan szczęście daje ci
On dla ciebie stworzył cały świat
Twój najmilszy Pan i Brat

Niech cię Pan błogosławi i strzeże
Niechaj  Pan słyszy zawsze twój głos
Wołaj z głębi duszy imię Jego
Nie zapomnij Go

Niech cię Pan błogosławi i strzeże
Niechaj Pan dobrym czyni cię        
Dobrym synem bratem i ojcem
Sercem kochającym

Niech cię Pan błogosławi i strzeże
Niech ziarenko wiary da ci
I chociaż posiałbyś go na skale 
To da plon tysiąca ziaren

Niech cię Pan błogosławi i strzeże
Niechaj Pan zatrze winy ci
Tylko On zaprowadzi cię do Ojca
Chwalić Go będziesz bez końca

MAREK KLAMCZYŃSKI
Opowiem ci matko

Opowiem ci Matko że chleb
tak nie smakował mi nigdzie
jak w starej chacie wśród drzew
na bliskiej mi wciąż ojcowiźnie

nadzieją łamany o świcie
z wypiekiem troski na twarzy
kroiłaś go dla mnie jak życie
by sycił i serce mi parzył

Opowiem ci Matko o snach
w których to niebo błękitne
spływało do mnie co dnia
słonecznym blaskiem rozkwitłe

o kwiatach rozlanych w ogrodzie
i sadach ciągnących się śpiewem
pachnących jabłkami i miodem
powietrza czystym powiewem

płaczliwych od potu kamieniach
po których szliśmy przez pole
o pierwszej radości westchnieniach
opowiem ci Matko opowiem

tą wiatru muzyką co płynie
w odległe bezdroża tułaczki
oplotę najczulej twe imię
i wejdę w ciszę twej chatki
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Krzysztof Snarski

W świecie ludowych wycinanek

Przedstawiona do recenzji książka Katarzyny Kraczoń Wy-
cinanki stanowi kontynuację zapoczątkowanej w roku 2017 
serii wydawniczej pod znamiennym hasłem Elementarz Sztuki 
Ludowej. Pierwszym tomem elementarza była przygotowana 
przez tę samą autorkę publikacja pod tytułem Pisanki. Defi-
niując pojęcie elementarza zarówno w formie słownikowej, 
jak również potocznej, odsyłamy myśli ku treściom podsta-
wowym, pierwotnym, stanowiącym fundamenty omawianego 
zjawiska. Początkowo elementarność dotyczyła poznawania 
głównych zasad komunikacji i językowego opisu rzeczywi-
stości. Z czasem termin ten został roz-
szerzony na inne sfery kultury, pozosta-
wiając mu niezmiennym konkretny za-
kres pojęciowy, odnoszący się do rzeczy 
pierwszych. Tak też jest z przedstawioną 
do recenzji książką. 

Już w pierwszych zdaniach refleksji 
historycznych autorka stawia tezę, że wy-
cinanka z papieru jest symbolem polskiej 
sztuki ludowej. Tezę tę argumentuje wy-
kraczaniem poza ramy środowiska wiej-
skiego konkretnych wzorów wycinanych 
z papieru, ale też wszechobecnością tego 
typu twórczości w sztuce użytkowej, de-
koracyjnej, a także w elementach archi-
tektury. Dalej, argumentując obecność 
wycinanki wśród wytworów polskiej 
sztuki ludowej, K. Kraczoń przedstawia 
wywód historyczny, opierając się na opi-
nii doskonałych badaczy kultury ludowej i uznanych autoryte-
tów naukowych takich, jak Aleksander Błachowski, Tadeusz 
Seweryn, Józef Grabowski. Co ważne, autorka recenzowane-
go opracowania, słów żadnego z cytowanych autorytetów nie 
pozostawia bez komentarza, słusznie zauważając, że do peł-
nej wiedzy co do proweniencji wycinanki papierowej raczej 
się nie dotrze. Interesującym wątkiem, wartym pogłębionych 
badań (literaturoznawczych?) jest odniesienie do słów Gizy 
Frenkel, która zauważyła (określoną geograficznie) zależność 
zwyczaju zdobienia okien domostw żydowskich papierowymi 
wycinankami z późniejszym rozwojem – właśnie na tych tere-
nach – konkretnych odmian regionalnych polskich wycinanek. 

Kontynuując przedstawianie elementarnych treści, autorka 
charakteryzuje ludowe pisanki pod kątem formalnym, użytego 
materiału, zastosowanej techniki wykonania oraz wykorzysta-
nych narzędzi. W odniesieniu do postulatów Józefa Grabow-
skiego, Katarzyna Kraczoń przybliża podstawową typologię 
wycinanek papierowych powstałą poprzez analizę kształtu, 

sposobu pojawiania się wzoru w wycinance, rodzaju stosowa-
nych wzorów, wreszcie powtarzalności konkretnych motywów. 
Osobny passus opracowania zajmuje zagadnienie spotykanej 
terenowo, jak również archiwalnie kolorystyki wycinanek. 
Z przeprowadzonej analizy wysnuć można dwa podstawowe 
wnioski. Pierwszym jest odniesienie do twórcy wycinanki, 
wśród których prym wiodą kobiety, przy znikomym udziale 
mężczyzn. Drugim zaś jest przekonanie, że jedynym ograni-
czeniem w zakresie wyboru kolorystyki, motywu wiodącego, 
motywów uzupełniających i ogólnego skomplikowania wzoru 

jest wyobraźnia mistrza wycinanki. 
Istotną z perspektywy opisu sposobu 

tworzenia wycinanek papierowych jest 
charakterystyka materiału i wykorzysty-
wanych narzędzi. Aby powstała wyci-
nanka, niezbędne są papier i nożyce. Jak 
się okazuje zarówno dobór odpowiednie-
go papieru, jak również narzędzia tną-
cego miały swój udział w ostatecznym 
rezultacie prac. Pierwsze wycinanki two-
rzono z białego papieru. Z czasem papier 
farbowano, by wreszcie zdobywać drogą 
kupna od żydowskich domokrążców ko-
lorowy papier glansowany, z lekkim po-
łyskiem, dostępny w wielu kolorach. Do 
cięcia i wydobywania z papieru nawet 
najbardziej finezyjnych wzorów, twórcy 
wykorzystywali nożyce do strzyżenia 
owiec. To wymagające odpowiedniej siły 

i zręczności narzędzie, z jednej strony pozwalało na wydobycie 
skomplikowanych wzorów, a z drugiej świadczyło o sprawno-
ści mistrza wycinanki i – choć nie bezpośrednio – o rodzaju 
inwentarza (owiec) chowanego w gospodarstwie. 

Zastosowane motywy zdobnicze, wraz z ich symboliką to 
kolejna z części teoretycznych recenzowanego opracowania. 
Autorka wydziela motywy geometryczno -abstrakcyjne, mo-
tywy roślinne, motywy zoomorficzne, wreszcie antropomor-
ficzne. Każdemu z opisywanych motywów towarzyszą egzem-
plifikacje. Część teoretyczną autorka podsumowuje słowami: 
„O wycinance nie można mówić w czasie przeszłym. Ona 
wciąż żyje, a nawet się rozwija...”.

Na kolejnych stronach książki Katarzyna Kraczoń charakte-
ryzuje poszczególne regiony, których wycinanki tworzą moza-
ikę schematów, wzorów i motywów. Przegląd rozpoczyna od 
wycinanki kurpiowskiej, różnicując dostępne przykłady we-
dług podziału na Puszczę Zieloną i Puszczę Białą. Kulminacją 
opisu wycinanki kurpiowskiej jest charakterystyka programo-

recenzJe i Omówienia
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Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – Wartości – Perspek-
tywy pod redakcją Jana Adamowskiego przy współudziale 
Zdzisława Podkańskiego to publikacja będąca pokłosiem 
konferencji naukowej, która odbyła się w Lublinie w dniach 
12–13.01.2018 roku. W 2021 roku nakładem wydawnictwa 
Norbertinum ukazało się drugie poszerzone wydanie tomu, 
gdyż zapotrzebowanie odbiorców zarówno instytucjonalnych, 
jak i indywidualnych było wyjątkowo duże. Jest to bowiem 
pierwsza od ponad dwudziestu lat publikacja ujmująca tak sze-
roko problematykę związaną z kulturą ludową Lubelszczyzny. 

Tom mieści ponad dwadzieścia artykułów poświęconych 
różnym aspektom kultury tradycyjnej terytorium zlokalizowa-
nego między Wisłą a Bugiem. Trudno bowiem mówić o Lubel-
szczyźnie w znaczeniu regionu etnograficznego, gdyż jest to 
obszar mocno zróżnicowany pod względem etnograficznym, 
historycznym i kulturowym. Odnajdujemy tu silne wpływy 
regionów sąsiednich: Mazowsza, Podlasia czy pogranicza 
wschodniego. O zróżnicowaniu świadczą język (gwara), strój, 
obrzędy i zwyczaje, wytwory kultury materialnej i duchowej, 
a nawet pożywienie. Na Lubelszczyznę składa się wiele subre-
gionów, jednakże uwarunkowania historyczne, administracyj-
ne i społeczno -gospodarcze pozwalają na traktowanie jej jako 
wspólny region kulturowy, choć o złożonej strukturze.

Tom otwiera opracowanie Ryszarda Szczygła pt. Lubel-
szczyzna jako region historyczny, w którym autor wskazuje 
historyczne uwarunkowania integralności terytorium zlokali-
zowanego między Wisłą a środkowym Bugiem i traktuje Lu-
belszczyznę jako wytwór procesu dziejowego. 

Stanisława Niebrzegowska -Bartmińska w artykule Solidar-
ność z życiem a trwałość etosu chłopskiego podejmuje tematy-
kę chłopskiego systemu wartości z naciskiem na współdziała-
nie, pomoc oraz życzliwość w imię życia i odpowiedzialności 
za nie.

W kolejnym opracowaniu pt. Gwara jako wartość w prze-
strzeni regionalnej Halina Pelcowa opisuje lubelskie gwary 
wyróżniając obszary ze zjawiskami małopolskimi, mazowie-
ckimi, kresowymi, a także ogólnogwarowymi, ogólnopolski-
mi i typowo lubelskimi. Analizując nazwy roślin, wskazuje 
w opracowaniu na bogactwo leksykalne gwar Lubelszczyzny. 

W publikacji odnajdujemy pewne bloki tematyczne. 
W pierwszej kolejności wyodrębnić możemy kilka tekstów 
poświęconych folklorowi słownemu i muzycznemu. 

O współczesnej prozie ludowej jako formie upamiętnienia 
przeszłości pisze Marta Wójcicka. W opracowaniu wskazuje 
na tradycjonalizm tekstów ludowych pisarzy i utrwalanie ży-
wych jeszcze w przekazie ustnym opowieści. Treści te, przy-
pominające w swej formie podania wierzeniowe czy legendy, 

wa kurpiowskiej lelui. Kolejnym, wydzielonym pod względem 
działalności wycinankarskiej jest Lubelszczyzna. Następnie 
charakteryzowane są wycinanki łowickie (tu w sposób elemen-
tarny opisano powstawanie łowickiego kogutka i łowickiej ko-
dry). Kolejną w opisie jest wycinanka opoczyńska, z opisem 
tak zwanej rózgi opoczyńskiej. Stąd płynnie autorka przecho-
dzi do przedstawienia wycinanek podlaskich, zwracając uwagę 
na wykonane z papieru w technice wycinanki prawosławnych 
zasłonek na ikony, a także charakteryzując bogato zdobione 
wycinankami podlaskie gwiazdy kolędnicze. Następny region 
to niewielki obszarowo region rawski i ostatni – sieradzki. Tu 
autorka zwraca uwagę na szczególnie zdobną i wielowymiaro-
wą formę wycinanki, jaką jest mazur z ogonem. 

Niejako podsumowaniem rozważań na temat wycinanki 
ludowej jest refleksja nad inspiracjami wycinankowymi, któ-
re pojawiają się przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych 
zarówno w Polsce, jak też poza jej granicami. Autorka zwra-
ca uwagę na fakt, iż tradycyjne wzory wycinakowe stają się 
wspaniałą inspiracją dla samych wycinankarek i zachęcają je 
do wykonywania współcześnie użytecznych form wycinan-

kowych na potrzeby zakładek do książek, zaproszeń, kartek 
świątecznych itp. 

Publikację zamykają biogramy współczesnych wycinanka-
rzy, do których można dotrzeć i nabyć ich produkty podczas 
licznych festynów i jarmarków sztuki ludowej. 

Recenzując tę publikację, warto zwrócić uwagę na format, 
układ graficzny, bogactwo fotografii archiwalnych i współczes-
nych, a także przygotowanie grafik omawianych wycinanek. 
Jest to bardzo cenne i współgrające z tekstem głównym pro-
wadzenie narracji wizualnej, niezbędnej dla unaocznienia kon-
kretnych rozwiązań w zakresie omawianego tematu. Wyrażam 
opinię, że postawione przez autorkę za cel dotarcie do najszer-
szego grona odbiorców ma szansę ziścić się poprzez właśnie 
tę publikację. Jestem przekonany, że czytelnicy, poprowadzeni 
przez swoisty świat wycinanek, nabiorą dzięki temu elementa-
rzowi oczekiwanych kompetencji, by w rezultacie świadomie 
fascynować się pięknem papierowych dzieł sztuki ludowej.

Katarzyna Kraczoń, Wycinanki. Elementarz Sztuki Ludowej, t. 2, 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Lublin 2020, 100 ss., fotografie.

Marta Graban‑Butryn

Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – Wartości – 

Perspektywy
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mają głównie na celu ocalenie od zapomnienia zwyczajów 
i obrzędów, wierzeń oraz przekazanie ich w formie pisanej ko-
lejnym pokoleniom. 

Folklorowi muzycznemu regionu poświęconych jest kilka 
kolejnych tekstów. Lubelszczyzna bowiem niewątpliwie wy-
różnia się w skali całego kraju niezwykłym bogactwem reper-
tuaru muzyczno -wokalnego, jak również jego różnorodnością 
gatunkową i tematyczną. Jerzy Bartmiński w artykule Folklor 
nie umiera. Lubelskie pieśni ludowe w no-
wych odsłonach omawia zagadnienie życia 
pieśni ludowych i prezentuje 6 -częściowe 
wydawnictwo pt. Lubelskie, które ukazało 
się w ramach serii zwanej „Nowym Kolber-
giem”, a zatytułowanej Polska pieśń i mu-
zyka ludowa. Jest to całościowe opracowa-
nie lubelskiego repertuaru, wydane w 2011 
przez lubelskie Wydawnictwo Muzyczne 
Polihymnia – wyjątkowy zbiór zawierający 
4700 (z wariantami 7340) pieśni i rymowa-
nek oraz 480 melodii instrumentalnych. 

Dalej Piotr Dahlig przedstawia specyfikę 
tradycji muzycznych Lubelszczyzny, sku-
piając się w głównej mierze na pieśni – jej 
tonalności, metrorytmice, formie, gatunku, 
a także praktyce wykonawczej. Z kolei 
Agata Kusto analizuje repertuar maryjny 
funkcjonujący na Lubelszczyźnie w dru-
giej połowie XX wieku. W opracowaniu odnajdujemy charak-
terystykę funkcjonalno -tematyczną oraz etnomuzyczną pieśni 
maryjnych z Lubelszczyzny. Tematykę muzycznych tradycji 
regionu zamyka tekst Andrzeja Sara Ludowe instrumentarium 
muzyczne Lubelszczyzny, w którym autor analizuje występo-
wanie poszczególnych grup instrumentów, jak również składy 
lubelskich kapel ludowych. 

Kolejna grupa artykułów poświęcona jest istotnym przeja-
wom obrzędowości dorocznej i rodzinnej. 

Redaktor wydania Jan Adamowski w tekście Obrzędy do-
roczne z obszaru Lubelszczyzny – kolędowanie przedstawia 
poszczególne odmiany kolęd, opisuje lubelskie formy ko-
lędowania, typy widowisk kolędniczych i ich funkcje. Zdzi-
sław Kupisiński w artykule Wielki Post w pobożności ludowej 
mieszkańców Lubelszczyzny. Tradycja a współczesność zwraca 
się w stronę religijności ludowej i praktyk religijnych. 

Wycinek obrzędowości rodzinnej reprezentuje w publikacji 
opracowanie Beaty Maksymiuk -Pacek dotyczące obrzędowo-
ści weselnej: Uczta weselna z obszaru południowego Podlasia. 

Agnieszka Kościuk -Jarosz w artykule Świętowanie w mie-
ście Lublinie – tradycja i współczesność przedstawia archiwal-
ne opisy miejskiego świętowania, zarówno przy okazji obrzę-
dów dorocznych, rodzinnych, jak i świąt państwowych. 

Blok tematyczny związany z obrzędowością zamykają dwa 
opracowania. W artykule Katarzyny Kraczoń Plastyka obrzę-
dowa i zdobnicza Lubelszczyzny – specyfika i funkcje, odnaj-
dziemy informacje na temat najważniejszych wytworów pla-
styki obrzędowej obecnych na terenie Lubelszczyzny, a zwią-
zanych głównie z obrzędowością zimową (światy z opłatków, 
pająki, ozdoby choinkowe) i wiosenną (palmy, pisanki), jak 
również zdobniczej – wycinanki, kwiaty z bibuły. W opraco-
waniu Marioli Tymochowicz pt. Posiłki kuchni chłopskiej na 

Lubelszczyźnie, obok codziennego jadłospisu, znajdziemy tak-
że potrawy wigilijne i wielkanocne. 

Kolejne teksty poświęcone zostały drewnianej architektu-
rze Lubelszczyzny oraz strojom ludowym naszego regionu. 
W artykule Tradycyjna drewniana architektura Lubelszczyzny 
Mariola Tymochowicz opisuje rodzaje budynków (m.in. chaty, 
wiatraki, młyny, kuźnie, olejarnie, folusze, tartaki) i ich kon-
strukcję, a także wierzenia związane z budowaniem domu. 

Elżbieta Piskorz -Branekova w opraco-
waniu Tradycyjne stroje ludowe Lubel-
szczyzny podejmuje próbę opisania i usy-
stematyzowania wielości i różnorodności 
strojów ludowych Lubelszczyzny, a także 
wskazania cech wspólnych. 

Wschodnie akcenty w publikacji to teksty 
Feliksa Czyżewskiego oraz Agnieszki Szo-
kaluk-Gorczycy. W pierwszym pt. Wschod-
nie pogranicze kulturowe Lubelszczyzny 
z perspektywy badań nad językiem i kulturą 
Polesia. Uwagi wstępne przedmiotem opi-
su jest północno -wschodnia część woje-
wództwa. Analizie porównawczej poddano 
tu przykłady folkloru pieśniowego, kolędo-
wania – hohotuchy oraz wierzeń z zakresu 
demonologii dotyczących rusałek, z terenu 
południowego Podlasia i zachodniego Po-
lesia. W drugim opracowaniu pt. Pogra-

niczność kultury wschodniej części województwa lubelskiego 
w świetle badań cmentarzy chrześcijaństwa wschodniego na 
materiale inskrypcyjnym analizie poddano treści nagrobnych 
inskrypcji. Cechą łączącą te obszary jest dwujęzyczność spo-
łeczności nadbużańskich, która jest wynikiem wielowiekowe-
go współistnienia na tym terenie.

Tom Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – wartości – per-
spektywy zamykają teksty dotyczące struktur instytucjonal-
nych i społecznych, związanych z kulturą ludową. Zdzisław 
Podkański pisze na temat mecenatu państwa na początku trans-
formacji ustrojowej – w latach 1989–1997. Janina Biegalska 
wskazuje na rolę działalności towarzystw społeczno-kultural-
nych w edukacji regionalnej. Paweł Onochin przybliża czytel-
nikowi charakterystykę działalności Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, a w szczególności oddziałów działających na tere-
nie województwa lubelskiego, tj. Bialsko -Podlaskiego, Kras-
nostawskiego, Lubelskiego, Łukowskiego oraz Zamojskie-
go. Z kolei Jan Włostowski przybliża działalność spółdzielni 
(w ramach CEPELII) działających na Lubelszczyźnie. 

Publikacja Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – Warto-
ści – Perspektywy to niemal czterysta stron monograficznego 
opracowania dotyczącego kultury tradycyjnej Lubelszczyzny 
w jej najistotniejszych przejawach, zilustrowanego liczny-
mi rycinami, mapami i fotografiami. Jest to niezwykle cenne 
kompendium wiedzy o kulturze ludowej regionu dla badaczy, 
regionalistów i nauczycieli.

Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – Wartości – Perspektywy, 
pod red. J. Adamowskiego, przy współudziale Z. Podkańskiego, wy-
danie drugie poszerzone, Lublin 2021, 396 s., fotografie.
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Tę książkę aż chce się wziąć do ręki. Od pierwszej chwili 
przyciąga nowoczesnym, starannym i nietypowym dla tematu 
projektem okładki. Z głowy prababci – czepki, kopki, klapi-
ce... Katalog wystawy to prezentacja 120 z liczącej około 300 
muzealiów kolekcji ludowych nakryć głowy Muzeum Okręgo-
wego w Lesznie. Wydana przez leszczyńskie muzeum w 2020 
roku pozycja towarzyszyła wystawie pod tym samym tytułem, 
czynnej od 14 lipca do 31 grudnia tegoż roku w dawnej syna-
godze w Lesznie. 

Książka została pomyślana jako pierwsza z cyklu publika-
cji prezentujących zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie. 
Istotnym wkładem finansowym była subwencja Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego. Autorką omówienia 
wstępnego, 120 not katalogowych oraz redaktorką całości pub-
likacji jest Ewa Tomaszewska, wieloletni kustosz Pracowni 
Etnograficznej Muzeum Okręgowego w Lesznie. Atrakcyjny 
projekt graficzny książki zawdzięczamy Piotrowi Cienkiemu, 
a opracowanie plastyczne zamieszczonych wzorów haftów 
Izabeli Topczewskiej. 

Niedługi tekst wstępny E. Tomaszewskiej poświęcony zo-
stał funkcjom strojów ludowych ze szczególnym uwzględnie-
niem czepców. Pokrótce charakteryzuje on także pochodzącą 
z końca XIX i początku XX wieku kolekcję nakryć głowy 
leszczyńskiego muzeum. Publikacja zawiera również bardzo 
interesujące omówienie Uzupełnianie ubytków w czepcach 
tiulowych. Wyszło ono spod ręki praktyka – Aldony Kłapo-
uch, starszego konserwatora w Pracowni Konserwacji Zabyt-
ków Etnograficznych Muzeum Narodowego w Poznaniu i jest 
pierwszym w literaturze polskiej szczegółowym opisem me-
tody konserwacji tiulu polegającej na odtwarzaniu jego splo-
tu. Z tego względu jest niezwykle wartościowym elementem 
książki, tym bardziej, że opatrzonym wieloma ilustracjami 
ukazującymi omawianą technikę konserwatorską i jej efekty. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że oba powyższe 
teksty opublikowane zostały w katalogu także w językach an-
gielskim i niemieckim. Szkoda, że nie udało się tego kontynu-
ować w dalszych częściach książki. 

Na kolejnych stronach katalogu znajdujemy dwie mapki 
województwa wielkopolskiego w obecnych granicach admi-
nistracyjnych z zaznaczonymi powiatami i miejscowościami, 
z których pochodzą prezentowane na wystawie oraz w ka-
talogu czepce. Jest to bardzo cenna inicjatywa i mapy takie 
stanowią zawsze wartościowe uzupełnienie tekstów i zdjęć. 
Niestety, dwie mapy z omawianej publikacji nie współgrają ze 
sobą, gdyż – choć opatrzono je łącznym tytułem „Południowo
-Zachodnia Wielkopolska” – na jednej zaznaczono 13 powia-
tów środkowo-wielkopolskich (m.in. pow. pleszewski i wrze-

siński, z których w katalogu nie ma ani jednego czepca), na 
drugiej natomiast widnieje jedynie 7 powiatów południowo-
-zachodniej Wielkopolski. Rozbieżność ta jest myląca dla czy-
telnika.

Ważną, choć niewielką częścią katalogu jest Słownik pod-
stawowych nazw związanych z wielkopolskimi kobiecymi 
nakryciami głowy opracowany na podstawie Słownika nazw 
i wyrażeń związanych ze strojem ludowym Wielkopolski Stani-
sława Chmielowskiego (Leszno 1995) oraz sąsiadujący z nim 
rysunek poglądowy kopki wraz z nazwami jej poszczególnych 
części. Ułatwia to znacząco lekturę pracy osobom mniej oby-
tym z nazewnictwem etnograficznym.

Największy, stustronicowy rozdział książki zajmuje katalog 
zbiorów ułożony – jak deklaruje we wstępie E. Tomaszewska 
(s. 12) – według „grup reprezentujących subregiony południo-
wo-zachodniej Wielkopolski: poniecko -krobska, człocka, ha-
zacka, krotoszyńska, świerczyńska, kąkolewska, kościańska 
i włoszakowicka”. W katalogu zaprezentowano 7 czepców 
z grupy włoszakowickiej; 14 z kościańskiej; 11 z kąkolew-
skiej; 2 z świerczyńskiej; 35 z ponieckiej; 6 z biskupiańskiej; 
20 z człockiej; 4 z krotoszyńskiej; 13 z hazackiej oraz 8 z in-
nych regionów Wielkopolski. Rozdział ten ma przejrzysty 
układ. Każdy ze 120 prezentowanych czepców ukazany jest 
na 2 lub 3 zdjęciach i opatrzony notą katalogową. Zawiera ona 
zarówno tzw. metryczkę czepca, czyli nazwę, miejsce pocho-
dzenia, datę wykonania, materiał, technikę, numer inwentarzo-
wy oraz datę pozyskania do zbiorów, jak i szerszy jego opis 
dotyczący motywów zdobniczych i ich ułożenia. 

Choć w przygotowaniu not widoczny jest duży wkład pra-
cy, to jednak nie ustrzeżono się pewnych błędów. Na przykład 
w żadnej „metryczce” nie pojawia się określenie „wstążka”, 
„jedwab”, choć wstążki widoczne są zarówno na zdjęciach 
wielu czepców, jak i niekiedy występują w ich szerszym opi-
sie stanowiąc ważny element dekoracyjny (np. s. 79, 81, 93). 
Brak też wymiarów czepców oraz identyfikacji zastosowanych 
w hafcie ręcznym ściegów. Nie zastosowano we wszystkich 
notach jednolitego schematu deskrypcji a niektóre fragmenty 
opisów niepotrzebnie dublują informacje z „metryczki”. Jeśli 
czepce są darami konkretnych, znanych z nazwiska osób, to 
dane te (o ile nie są zastrzeżone) zwyczajowo umieszcza się 
w katalogu i na wystawie jako formę podziękowania darczyń-
com. 

Wykonane na kontrastowym, czarnym tle i ukazujące każ-
dy czepiec co najmniej z 2 stron zdjęcia, autorstwa Tomasza 
Sikorskiego, są dobrą ilustracją poszczególnych obiektów mu-
zealnych. Z pewnością mogą pomóc w odtworzeniu danego 
czepca zainteresowanym osobom.

Joanna Minksztym

Czepki, kopki, klapice  

w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
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Cennym pomysłem było umieszczenie obok niektórych 
czepców opracowanych plastyczne wzorów haftów na nich 
występujących. Rozwiązanie takie sprawia, że katalog stał się 
równocześnie wzornikiem haftów z poszczególnych subregio-
nów, z którego korzystać mogą twórczynie ludowe czy zespoły 
folklorystyczne przygotowujące własne stroje regionalne. Słu-
ży to nie tylko udokumentowaniu poszczególnych motywów 
hafciarskich, ale jest równocześnie ich popularyzacją. 

Niestety w kilku miejscach układ katalogu jest niekonse-
kwentny. Na przykład do grupy włoszakowickiej zaliczono 
kopkę (krymę) pochodzącą z Sierakowa pod Kościanem (s. 37); 
do kąkolewskiej czepiec „z pow. Leszno” (s. 75) o zupełnie 
innej niż typowa dla Kąkolewa formie oraz czepiec ze Świer-
czyny (s. 89). Z kolei 2 czepce z Zalesia Małego przypisano do 
grupy człockiej a trzeci do krotoszyńskiej (s. 189–193). Wobec 
typowo biskupiańskiej formy 2 kopek z okapem z Przyborowa 
(s. 114 i 116) i zbliżonej kopki z Dzięczyny (s. 106) oraz sto-
sunkowo jednolitej, całkowicie odmiennej, formy większości 
czepców z grupy ponieckiej miałabym wątpliwości czy rze-
czywiście te trzy kopki powinny być zaliczone do tej grupy – 
być może były one po prostu importem z pobliskiej Biskupi-
zny i do tej tradycji kulturowej powinny zostać przypisane.

Z pewnością dużym atutem katalogu są ciekawe zdjęcia 
archiwalne, szczególnie takie, które ukazują czepce od tyłu 
(s. 40, 74). Jednak należałoby zadbać, aby umieszczone były 
one obok czepców pochodzących z tych samych, co zdjęcia 
regionów, a nie w innych miejscach katalogu (np. s. 40, gdzie 
zdjęcie z Włoszakowic sąsiaduje z kopką kościańską, czy 
s. 154, na której panny w strojach biskupińskich umieszczo-
no obok zupełnie odmiennego czepca z Magdalenki). To samo 
zastrzeżenie dotyczy rozmieszczenia zdjęć wstęg do czepców 
(np. s. 46 i 50).

Dobrze się stało, że autorka katalogu wykorzystała znajdują-
ce się w zbiorach leszczyńskiego muzeum, a powstałe w 1936 
roku, urokliwe pastele Romulada Bogaczyka ukazujące róż-
ne typy biskupiańskich nakryć głowy. Choć wykorzystywane 
były one już wcześniej w publikacjach poświęconych Bisku-
piznie, to stanowią interesujące źródło ikonograficzne, których 
w tym katalogu nie mogło zabraknąć. 

Omawiany katalog wyróżnia się obszernością i starannym 
przygotowaniem. Stanowi cenny wkład Muzeum Okręgowe-

go w Lesznie w utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy doty-
czącej najbardziej charakterystycznych elementów ludowych 
strojów wielkopolskich, jakimi bez wątpienia są czepce tiulo-
we. Od wielu lat tematyce tej nie poświęcono ani jednej pub-
likacji. Jest to też z pewnością pierwszy projekt wydawniczy 
charakteryzujący się takim bogactwem materiału ilustracyjne-
go. Stąd inicjatywa ta zasługuje na szczególne słowa uznania 
a wskazane powyżej drobne błędy nie wpływają na jej ogólnie 
bardzo pozytywny odbiór i dużą wartość merytoryczną.

Wydana w roku 70 -lecia Muzeum Okręgowego w Lesznie 
książka jest niejako hołdem złożonym jego twórcom – Wac-
ławowi Nawrockiemu oraz dr. Stanisławowi Chmielowskie-
mu, wieloletniemu kierownikowi Muzeum, który zagadnieniu 
czepców tiulowych poświęcił większość swoich prac badaw-
czych i w znacznym stopniu stworzył prezentowaną obecnie 
kolekcję. Każdy z nich z dumą i radością wziąłby do ręki po-
wyższy katalog.

Z głowy prababci – czepki, kopki, klapice... Katalog wystawy, pod 
red. Ewy Tomaszewskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Leszno 
2020, 227 ss., ilustracje.

Krzysztof Snarski

Nowa publikacja o sokólskich krajkach

Książka Aleksandry Pluty i Edyty Wiśniewskiej traktuje 
o bardzo ciekawym zjawisku kulturowym w zakresie tkactwa 
ludowego, mianowicie tworzeniu ozdobnych wełnianych pa-
sów, stanowiących wypełnienie stroju ludowego, wykorzysty-
wanych także w sytuacjach społecznych i obrzędowych. Praca 

ułożona jest w szereg części, które w formie monograficznej 
ilustrują istotne aspekty kulturowe. 

Już we wstępie autorki wyznaczają początkową chronolo-
gię występowania tego typu tkanin wzdłuż południowego wy-
brzeża Morza Bałtyckiego. Wskazują na geograficzny zakres 
opisywanego zjawiska, odnajdując ślady ozdobnych pasów 
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tkanych w kulturze i tradycjach estońskich, łotewskich, litew-
skich oraz białoruskich. W tych kontekstach autorki zaznacza-
ją rolę narodowościową krajki. Co interesujące, mieszkańcy 
terenów przygranicznych współczesnej Rzeczpospolitej nie 
ulokowali w krajce wyróżnika identyfikacji narodowej. To 
odważne stwierdzenie postawione już we wstępie zdradza, 
że zbierając materiał do powyższego opracowania, sięgano 
po źródła zagraniczne, w tym obcojęzyczne i niejednokrotnie 
trudne do pozyskania. 

Opracowanie A. Pluty i E. Wiśniewskiej już w tytule zawę-
ża obszar badawczy, z którego pochodzi podstawowy materiał 
porównawczy. Jest to obszar Sokólszczyzny, która znajdowa-
ła się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a bardzo 
często w źródłach nosi miano Rusi Litewskiej. W ten sposób 
wyróżniali ten obszar znakomici dziewiętnastowieczni etno-
grafowie – Michał Federowski i Oskar Kolberg. Opracowane 
przez nich w drugiej połowie XIX materiały, stanowią kon-
kretne odniesienia terenowe, do których autorki sięgały bardzo 
szeroko podczas opracowywania książki. Co istotne, wśród 
cytowanych publikacji znalazły się także te autorstwa Janiny 
Orynżyny, Kazimierza Moszyńskiego, Józefa Jodkowskiego, 
a także odniesienia do badań terenowych Aleksandra Bućkie-
wicza i Mariana Pieciukiewicza.

Wśród mieszkańców Sokólszczyzny ozdobny tkany pas 
nosi nazwę pojas i odnosi się do najstarszej techniki tkackiej, 
stosowanej podczas wyrobu tego typu pasów tkanych tak zwa-
nej na nodze. Rozróżnienie terminologiczne wyjaśnia Janusz 
Świeży stwierdzając, że pojas tkano z nici wełnianych w ko-
lorze pomarańczowo -czerwonym i właśnie te barwy dominu-
ją wśród artefaktów odnajdywanych na obszarze pogranicza 
polsko -białorusko -litewskiego. 

Kompozycja omawianej pracy jest czytelna i wynikowa. 
Trudno jest tu wskazać samodzielne, zamknięte tematycznie 
rozdziały. Po części wprowadzającej, w której znajdujemy 
kontekst historyczny, zakres literatury i stan badań, autorki 
płynnie przechodzą do omówienia technik tkania pasów weł-
nianych. Przedstawiają warsztat tkacki w kontekście pozyski-
wania wełny, przygotowywania i barwienia wełnianych nici, 
wreszcie opracowania kompozycji wzoru. Cennym pod wzglę-
dem opisu etnograficznego jest zilustrowanie dominującej 
przy produkcji wełnianych pasów techniki tkackiej tak zwanej 
na nodze. Co zrozumiałe autorki posiłkują się opracowaniem 
Lucjana Turkowskiego i jego opisem tejże metody tkania, jed-
nakże przedstawiając tkanie na nodze robią to bardzo czytelnie 
i zrozumiale, łącząc słowo z ilustracją fotograficzną. Opisowi 
metody tkackiej towarzyszy szczegółowa instrukcja snucia 
i podziału osnowy według planowanego wzoru, wreszcie na-
stępuje rozpisanie procesu tkania. 

Wyjątkowo cenna – w moim przekonaniu – jest ta część 
książki, w której autorki opisują i poddają wstępnej analizie 
motywy wzornicze wykorzystywane przez twórców poszcze-
gólnych krajek. Badaczki wskazują podstawowe, niejako 
prymarne motywy graficzne krajki sokólskiej, zestawiając je 
z bazowymi motywami krajek litewskich. Zauważalne jest 
podobieństwo wzorów i migracja (prawdopodobnie spowodo-
wana wymianą handlową i przekazywaniem w formie daru) 
konkretnych powtarzanych modeli graficznych tak zwanych 
programów między ośrodkami tkackimi Polski i Litwy. W ten 
sposób zauważalne jest w analizowanym materiale dążenie 

do indywidualności twórczej. Według autorek najpopularniej-
szym podstawowym motywem graficznym jest romb/diament 
rozwijany w krajkach na różne sposoby, między innymi przez 
dodawanie kolejnych wyrostków lub haczyków. Kolejnymi są: 
krzyżyk, raczek, róża, grabki, kwiatek/gwiazdka i jodełka. Jak 
trafnie zauważają autorki, nazewnictwo stosowane współcześ-
nie przy opisie poszczególnych motywów graficznych, może 
znacznie różnić się od terminologii właściwej najstarszym 
twórcom wełnianych pasów. Dla uprawnienia swoich wybo-
rów, autorki stosują cytację różnych nazw z różnych ośrodków 
tkackich, autorstwa wspominanych wcześniej badaczy, co czy-
ni te nazwy w pewnym stopniu uniwersalnymi. 

Recenzując powyższą pozycję, należy zwrócić uwagę na 
szatę graficzną książki. Treść poszczególnych części opraco-
wania jest bogato ilustrowana zarówno bezcennymi fotogra-
fiami archiwalnymi, ukazującymi autentyczne sytuacje twór-
cze. W pracy odnajdujemy cytacje fotograficzne zaczerpnięte 
z prac wybitnych etnografów polskich. Wreszcie fotografie 
tkanin ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej 
wraz ze szczegółowym rozpisaniem programu graficznego 
zakomponowanego w konkretnych krajkach. Graficznym 
podsumowaniem opracowania jest zestaw dwudziestu dwóch 
fotografii umieszczonych na „czarnych” stronach książki, uka-
zujących zastosowanie krajek niejako „na żywo” na Sokól-
szczyźnie. Fotografie wykonane zostały w okresie od końca lat 
siedemdziesiątych XX wieku po współczesność. 

Publikacja Aleksandry Pluty i Edyty Wiśniewskiej wnosi 
dużą wartość poznawczą. W sposób naturalny uzupełnia bi-
blioteczkę z regionaliami, wypełniając kolejną białą plamę 
rzetelnie opracowaną treścią. W przygotowaniu książki autor-
kom towarzyszyła fachowa pomoc pracowników Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej, które jest również jej wydawcą. 
Jest to kolejna publikacja o charakterze etnograficznym za-
proponowana przez wspomniane wyżej muzeum i świadczy 
wprost o jakości merytorycznej i rosnącej marce Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej w regionie.

Aleksandra Pluta, Edyta Wiśniewska, Krajka. Sokólska tkanina lu-
dowa, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, Białystok 
2019, 108 ss., ilustracje.
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rOk Jana pOcka – 100- lecie urOdzin

46. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga

Na Zamku Królewskim w Warszawie 1 lipca 2021 roku od-
była się uroczysta gala 46. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej”. Laureaci Nagrody reprezentowa-
li 13 regionów z 9 województw. Wyróżnienia przyznawane raz 
w roku trafiają do artystów tworzących w dziedzinach ludo-
wych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, mu-
zyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć 
artystycznych upowszechniających folklor, sztukę ludową, 
animatorów, naukowców, badaczy i dokumentalistów. W pro-
cedurze wyboru laureatów udział biorą najwybitniejsi eksperci 
w dziedzinie kultury ludowej, wyłaniając co roku wąską grupę 
wyróżnionych.

W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda 
w dodatkowej kategorii „Mistrz tradycji”, którą otrzymała Ma‑
ria Grzegorek, bibułkarka, gawędziarka i poetka z Juszczyny 
w powiecie żywieckim. Obok laureatki, specjalne wyróżnienie 
otrzymał również jej Uczeń, kontynuator tradycji lokalnych 
i regionalnych – Barbara Wandzel, wykonawczyni żywie-
ckiej plastyki dekoracyjnej i obrzędowej z bibuły i papieru.

Laureatami Nagrody w kategorii I – twórczość plastyczna, 
zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-
-taneczny zostali:

Wanda Majtyka – urodzona w Popowicach śpiewaczka-
-solistka, autorka scenariuszy widowisk teatru wiejskie-
go, instruktorka zespołów 
w Ożarowie, wykonawczyni 
plastyki, ozdób z papieru 
i rekwizytów obrzędowych. 
Od najmłodszych lat lubiła 
śpiewać. Udzielała się także 
w amatorskim teatrze, gdzie 
odkryto jej nieprzeciętne 
zdolności aktorskie. Zawsze 
cechowało ją umiłowanie 
tradycji. Na co dzień posłu-
guje się gwarą, dba też o za-
chowanie dawnych zwycza-
jów. W latach 60. XX wieku 
zorganizowała na potrzeby 
filmu oświatowego trady-
cyjny obchód Józefów czyli 
Popowickich Wiliorzy. Od 
ponad 20 lat prowadzi Ze-
spół Śpiewaczo -Obrzędowy 
z Ożarowa oraz Dziecięcy 
Zespół Obrzędowy. Talent aktorski Wandy Majtyki zauwa-
żyli profesjonalni reżyserzy. W 1997 roku wystąpiła ze swoją 
rodziną w programie 1 TVP w cyklu „Rozgrywki Rodzinne” 

w sztuce według własnego scenariusza pt. Romanse Dworskie. 
W 2005 roku zagrała w filmie fabularnym pt. Motór w reżyse-
rii Wiesława Palucha. 

Henryk Marszał – skrzypek i trębacz urodzony w Prze-
wrotnem w powiecie rzeszowskim, wieloletni prymista i kie-
rownik kapeli „Przewrotniacy”, przekazuje tradycje muzyczne 
młodym wykonawcom. Jest jednym z najstarszych, ostatnich 
czynnych muzykantów w regionie. W 1954 roku założył włas-
ny zespół muzyczny, kapelę „Marszały”, która przez kilka-
dziesiąt lat była zapraszana na wesela, potańcówki i występy 
sceniczne. Gra H. Marszała jest specyficzna, odpowiada cha-
rakterowi tradycyjnego muzykowania z pogranicza Lasowia-
ków i Rzeszowiaków: wykazuje cechy wykonawcze samouka, 
ale jest również bardzo dobra technicznie i intonacyjnie. W re-
pertuarze skrzypek i trębacz ma polki, oberki, walczyki, tram-
le sztajery, tanga, fokstroty i marsze. Obecnie jest głównym 
skrzypkiem w kapeli „Przewrotniacy” założonej przez córkę, 
Alinę Marszał -Haracz. Muzyk jako znany gawędziarz jest czę-
stym informatorem w badaniach terenowych prowadzonych 
przez instytucje z całej Polski oraz częstym gościem w me-
diach. 

Stanisława Mąka urodziła się w Depułtyczach Kościel-
nych, zamieszkała w Rożdżałowie w Chełmskiem. Uprawia 
malarstwo i rzeźbę w drewnie, wykonuje plastykę obrzędową 
i tradycyjne formy ludowego zdobnictwa. Jest jedną z naj-

wyżej cenionych twórczyń 
ludowych Lubelszczyzny, 
wszechstronnie utalentowa-
na, realizuje swoje pasje ar-
tystyczne w sztuce przedsta-
wiającej, malarstwie i rzeź-
bie oraz plastyce zdobniczej, 
tworząc pisanki i wycinanki.

Dzięki zainteresowaniom 
artystycznym męża, ludowe-
go poety i rzeźbiarza, zain-
teresowała się twórczością 
ludową oraz rzeźbą. Maluje 
na płótnie i płycie pilśniowej. 
Jej obrazy to artystyczna do-
kumentacja dawnych czasów. 
Maluje wiejskie pejzaże, 
w które wkomponowuje tra-
dycyjne wiejskie budowni-
ctwo. Ważną część twórczo-
ści S. Mąki stanowią pisanki. 

Opracowała autorską metodę zdobienia łączącą tradycyjne 
techniki; pisanie woskiem oraz wydrapywanie z barwieniem 
kolorowymi tuszami i farbami.

infOrmacJe

Jarosław Sellin, Podsekretarz Stanu MKiDN,  
wręcza nagrodę Wandzie Majtyce, fot. Krzysztof Butryn
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Henryk Marszał, fot. K. Butryn

Genowefa Pabich, wycinankarka z Puszczy Zielonej, 
urodziła się we wsi Jazgarka. Obecnie mieszka w Krobi. 
Twórczością ludową zajmuje się od trzynastego roku życia, 
realizując swoje pasje i zdolności w wielu dziedzinach. Cha-
rakterystyczne dla twórczości artystki są koguty ozdobione 
kolorowymi grochami i cętkami oraz leluje. Oprócz wyci-
nankarstwa artystka zajmuje się tkactwem, wykonuje bukiety 
oraz kierce. Artystka należy do grona najbardziej znanych i ce-
nionych twórczyń z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chętnie 
i aktywnie, zawsze w stroju kurpiowskim, uczestniczy w wielu 
imprezach, kiermaszach, targach organizowanych na terenie 
Kurpiowszczyzny, na których przekazuje swe umiejętności 
młodemu pokoleniu. W muzeach, domach kultury i szkołach 
prowadzi warsztaty etnograficzne, uczy dzieci i młodzież wy-
konywania kwiatów z bibuły, palm, bukietów, „strzyżenia” 
wycinanek. 

Bernarda Rość urodziła się w Szaciłówce w powiecie so-
kólskim. Tkaczka z Podlasia należy do nielicznego grona ak-
tywnych tkaczek tworzących na ręcznych krosnach wykonu-
jących wełniane tkaniny dekoracyjne, tkane unikalną techniką 
dwuosnowową. Jej prace odznaczają się zarówno wysokim 
poziomem techniki tkackiej, jak też walorami kompozycyjny-
mi i kolorystycznymi. Bernarda Rość specjalizuje się w tkani-
nach narracyjnych. Wypracowała swój własny, rozpoznawalny 
styl. Sceny z życia wsi, starannie opracowane i przełożone na 
język tkacki, artystka najczęściej łączy z motywami drzewek 
i bukietów, które tworzą charakterystyczną dla jej prac bordiu-
rę. Jej dorobek twórczy to kilkaset tkanin dwuosnowowych. 
Bernarda Rość aktywnie działa na rzecz promocji tej unikalnej 
techniki tkackiej. Od 10 lat, podobnie jak inne tkaczki z Jano-

wa, współpracuje z promotorką polskiej tkaniny dwuosnowo-
wej w Japonii Izumi Fujita. 

W kategorii II – Mistrz tradycji nagrodę otrzymała:
Maria Grzegorek urodziła w Juszczynie na Żywiecczyź-

nie. Jest twórczynią niezwykle wszechstronną. To mistrzyni 
żywieckiego bibułkarstwa i mistrzyni słowa, która w swoich 
gawędach rozprawia o dawnym życiu na wsi, o tradycyjnych 
wierzeniach i zwyczajach. Wspaniale buduje narrację swo-
ich gawęd, akcja jej opowieści trzyma słuchacza w napięciu, 
wzrusza, dodatkowym walorem jej opowieści jest piękna ży-
wiecka gwara. Niektóre z jej opowieści zostały opublikowane, 
np. w tomiku Na góralskich posiadach oraz udostępnione na 
płycie Żywiecczyzna w opowieściach ludowych. Umiejętność 
wykonywania rekwizytów obrzędowych, tworzenia zwłaszcza 
bibułkowych kwiatów, wyniosła z rodzinnego domu. Jako je-
dyna na Żywiecczyźnie sporządza duże wieńce imieninowe, 
wymagające wyjątkowych umiejętności. Wykonała renowację 
słomiano -bibułowych pająków w Muzeum w Żywcu. Prowa-
dzi działania na rzecz zachowania i przekazywania tradycyj-
nych umiejętności w szkołach i lokalnym środowisku. Naj-
ważniejszą z uczennic Marii Grzegorek jest jej najmłodsza 
córka – Barbara Wandzel, która otrzymała specjalne wyróż-
nienie jako Uczeń Mistrzyni tradycji. Wzorując się na pracach 
mamy – Marii Grzegorek – osiągnęła najwyższe umiejętności, 
wykazuje zręczność, staranność i cierpliwość, do perfekcji 
opanowała zasady tradycyjnych kompozycji i zestawień kolo-
rystycznych. Jej prace wyróżniają się pięknymi formami wciąż 
nawiązującymi do regionalnego wzornictwa i do rodzinnego 
stylu, są często nagradzane w konkursach rękodzieła artystycz-
nego. Jest instruktorką w ośrodku kultury, prowadzi warsztaty 
i pokazy zdobnictwa bibułkowego w celu podtrzymywania tra-
dycji ludowych w regionie żywieckim. Wiele z tych cennych 
umiejętności posiada już jej ośmioletnia córka Marysia.

Stanisława Mąka w swoim domu  
w Rożdżałowie, 2014, fot. P. Onochin
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W kategorii III – pisarstwo ludowe nagrodę otrzymał:
Andrzej Dziedzina Wiwer pochodzący ze Szczawnicy. Jest 

autorem utworów literackich, poezji i prozy, góralskich gawęd 
i legend, artykułów popularyzujących etnografię górali pie-
nińskich, tancerzem, śpiewakiem, ratownikiem GOPR i prze-
wodnikiem beskidzkim. Pochodzi ze starego rodu góralskiego 
legitymującego się przydomkiem Wiwer (dawny witer, czyli 
wiatr). Prowadzi Dziecięcy Zespół Regionalny. Jest autorem 
opracowania Strój ludowy Górali Szczawnickich, współau-
torem wydawnictwa Tańce górali pienińskich oraz słownika 
gwary szczawnickiej Wyłónacka. Bierze udział w wielu pro-
jektach realizowanych na pograniczu polsko -słowackim, ma-
jących na celu zachowanie dla potomnych starych pieśni pola-
nowych, pasterskich i weselnych Górali Szczawnickich i Ru-
sinów Szlachtowskich. Poezja odgrywa w jego życiu ważną 
rolę. Wiersze układa w każdej wolnej chwili, tematy czerpie 
z obserwacji życia codziennego, przyrody, wiary, z góralskich 
przyśpiewek i zwyczajów. Dopełnieniem działalności litera-
ckiej i folklorystycznej Andrzeja Dziedziny Wiwra jest hafto-
wanie na płótnie oraz wykonywanie rzeźb i ozdób z wykorzy-
staniem korzeni.

Andrzej Dziedzina Wiwer podczas uroczystego  
wręczenia nagród na Zamku Królewskim  
w Warszawie 1 lipca 2021, fot. K. Butryn

W kategorii IV, dla badaczy, naukowców i animatorów, na-
grodzone zostały:

Maria Brylak -Załuska, etnograf, muzealnik -skansenolog, 
folklorysta, badacz kultury ludowej Karpat i Podkarpacia uro-
dziła się we Lwowie. Po wojnie zamieszkała w Lublinie, gdzie 
studiowała na Uniwersytecie im. Marii Curie -Skłodowskiej, 
w Katedrze Etnografii i Etnologii. Prowadziła badania nad 
maziarstwem we wsi Łosie (pow. gorlicki), uwieńczone pracą 

magisterską i publikacją Maziarska wieś Łosie. Pracę zawodo-
wą rozpoczęła w 1966 roku w Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie teorii 
skansenologicznych, jak i w dziedzinie wyposażania wnętrz 
tradycyjnych obiektów wiejskich. Od 1970 do 2005 roku 
pracowała w Sądeckim Parku. Była współtwórczynią skan-
senu, a jej koncepcja aranżacji wnętrz i zagród muzealnych 
typu „muzeum -wieś”, stała się wzorem dla innych muzeów na 
wolnym powietrzu. Jej zainteresowania dotyczą kultury mate-
rialnej Karpat i Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem 
grup etnograficznych zamieszkujących Sądecczyznę, kultury 
Łemków, ubiorów ludowych lachowskich i góralskich, a także 
grup ościennych, kultury społecznej i duchowej dawnej wsi. 
Jest autorką projektu etnoZagroda, współautorką albumu stro-
jów „Nastroje małopolskie”. Redaktorką dziesięciotomowego 
albumu Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej. 
Prowadzi działalność pedagogiczną, konsultacyjną, szkolenio-
wą i oceniającą. 

Jolanta Danak ‑Gajda etnograf, muzykolog, dziennikarka 
Polskiego Radia Rzeszów urodziła się w Grodzisku Dolnym 
na Rzeszowszczyźnie. Studia uniwersyteckie na kierunku et-
nografia rozpoczęła w roku 1978. W kręgu jej zaingerowań 
pojawiła się muzykologia. Była członkiem Zespołu Pieśni 
i Tańca Politechniki Poznańskiej. Pracę w Radiu Rzeszów 
rozpoczęła w 1986 roku, w Redakcji Muzycznej. Realizowa-
ła m.in. audycje Poniedziałek Folkowy i codzienny cykl Na 
ludową nutę. Od 1992 r. prowadzi Plebiscyt Kapel Polskiego 
Radia Rzeszów. Przez trzydzieści pięć lat pracy antenowej i te-
renowej stała się wybitną znawczynią kultury ludowej regionu 
Podkarpacia, autorką licznych artykułów i opracowań na temat 
kultury ludowej, jurorką konkursów i festiwali folklorystycz-
nych. Opracowała koncepcyjnie i koordynowała realizację 
projektu multimedialnego Kalendarz obrzędowy Podkarpacia. 
Jest autorką scenariuszy do serii filmów dokumentalnych Siła 
tradycji oraz Zapisane w terenie. We współpracy z wydawni-
ctwem Polonia Records przygotowała serię albumów płyto-
wych z serii Polish Folk Music z nagraniami ludowej muzyki 
regionu Podkarpacia.

W kategorii V: Kapele ludowe nagrodę otrzymała
Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, która powstała w 1932 roku 

przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziłowicach. 
Założył ją skrzypek Józef Dudka. W latach 40. prowadzenie 
orkiestry przejął jego syn Bronisław. Pozostali synowie Józe-
fa – Leon i Tadeusz – również byli członkami zdziłowickiej or-
kiestry. Wszyscy bracia grali także w słynnej w regionie kapeli 
Dudków, roztoczańska muzyka skrzypcowa przenikała do re-
pertuaru orkiestry. Jako jedna z nielicznych w kraju, orkiestra 
ze Zdziłowic wciąż gra do tańca na potańcówkach oraz wese-
lach, a także podczas uroczystości pogrzebowych oraz uroczy-
stości religijnych w swoim regionie. Styl grupy, ugruntowany 
przez lata, jest wyjątkowy w skali ogólnopolskiej. Instrumen-
tarium kapeli tworzą klarnety, sakshorny (altowe, tenorowe 
i barytonowe), kornety, tuba oraz baraban. W ostatnich latach 
członkowie orkiestry przekazują swój repertuar i umiejętno-
ści członkom Warszawsko -Lubelskiej Orkiestry Dętej – mu-
zycznego kolektywu zaangażowanego w działania animacyjne 
i edukacyjne w regionie Roztocza.
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W kategorii VI: Kapele folklorystyczne nagrodzono 
Zespół Śpiewaczo -Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa 

w powiecie kraśnickim. Założyły go Janina Markut i Maria Ko-
sidło. W początkach działalności Zespołowi patronował Klub 
Rolnika, a następnie Gminny Ośrodek Kultury w Polichnie. 
Pierwszym spektaklem przygotowanym przez Zespół, była in-
scenizacja bajki Kopciuszek. Kolejne przedstawienia to sztuki 
teatralne Halapaczowie, Zatraceniec i Chata za wsią oraz wi-
dowiska obrzędowe: Wesele Krakowskie, Herody, Prządki czy 
Piórnia. Członkinie samodzielnie szyły stroje, wzorując się na 
przekazach etnograficznych. W bogatym repertuarze „Blino-
wianek” znajdują się przejęte w przekazie bezpośrednim pieś-
ni miłosne, zalotne, sieroce, religijne, maryjne, pogrzebowe, 
pieśni i przyśpiewki weselne, dożynkowe, patriotyczne, party-
zanckie, kolędy, (w tym kolędy życzące), pastorałki. Po 2000 
roku zespół kontynuował działalność artystyczną jako grupa 
śpiewacza ze stałym składem, natomiast na potrzeby przygoto-
wania widowisk, każdorazowo zapraszani byli goście – w za-
leżności od obsady wynikającej ze scenariusza. Zespół słynie 
z uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą ludową, ze 
śpiewem, prezentacją widowisk, a także z regionalnymi potra-
wami i rękodziełem.

Drugą nagrodę w kategorii zespoły folklorystyczne odebrał 
Zespół „Gościszowianie”. Przodkowie członków zespołu zna-
leźli się w Bośni w ostatniej dekadzie XIX wieku. Na obszarze 
położonym nieopodal Prnjavora stworzyli zwartą społeczność, 
osiedlając się w niedaleko od siebie położonych wsiach. Za-
istniałe pod koniec wojny warunki spowodowały podjęcie 
decyzji o opuszczeniu Bośni. Osiedlono tę grupę na terenie 
powiatu bolesławieckiego na Dolnym Śląsku. Na początku lat 
80. XX wieku założyli ze-
spół śpiewaczy, który miał 
w repertuarze melodyjne 
utwory w języku serbo-
-chorwackim. Ta stosun-
kowo niewielka grupa et-
nograficzna licząca w 1946 
roku ok. 18 000 osób 
przechowała na emigracji 
unikalne pozycje dawne-
go repertuaru wyniesione 
z miejsc pochodzenia. Tra-
dycje kultywowane w no-
wym miejscu traktowano 
jak relikwie opuszczonej 
ponad sto lat temu galicyj-
skiej ojczyzny. Nadal istot-
ny jest kanon wykonawczy 
i zgodność z przekazem ro-
dzinnym. Członkowie zespołu wykonują pieśni weselne, mi-
łosne, sieroce, rekruckie, religijne, stare ballady i niesłyszane 
gdzie indziej dawne kolędy. Kierownikiem grupy jest Iwona 
Omiatacz. Zespół znany jest szeroko z talentów w dziedzinie 
plastyki obrzędowej. Raz w roku w wiosce zespół wspólnie 
z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu orga-
nizuje letnie święto Pecenica. 

Laureatem nagrody honorowej dla instytucji i organizacji 
zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej zo-

stała Fundacja „Dziedzictwo Nasze” z Węgorzewa. Powstała 
w 2004 roku w celu ochrony niematerialnego i materialnego 
dziedzictwa kulturowego regionu północno -wschodnich Ma-
zur. Program systematycznie realizowanych przez fundację 
przedsięwzięć miał na celu uzupełnienie i wsparcie różnych 
obszarów działalności instytucji kultury w regionie, ochro-
nę niematerialnego dziedzictwa kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem ludowego rękodzieła i rzemiosł tradycyjnych, 
rozbudowę sieci pracowni rękodzielniczych szkolących mło-
dych ludzi w ginących zawodach. Dzięki Fundacji szesnaście 
zabytkowych obiektów węgorzewskiego węzła kolejowego 
zostało objętych opieką konserwatorską. Fundacja prowadzi 
współpracę transgraniczną ze szczególnym naciskiem na kon-
takty z Polonią oraz na podtrzymanie tradycji w polskich śro-
dowiskach na obczyźnie. Promuje tradycyjne rękodzielnictwo 
i folklor muzyczny, polskie pieśni i tańce ludowe, organizu-
je konferencje poświęcone sprawom polonijnym, podejmuje 
liczne działania edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Wo-
lontariusze prowadzą zajęcia z różnych dziedzin sztuki i rze-
miosła artystycznego, organizują spotkania z podróżnikami. 

Laureatką honorowego tytułu Ambasadora Kultury Tra‑
dycyjnej, czyli wyróżnienia dla samorządowca, który w ostat-
nim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury 
tradycyjnej w swoim regionie, została Jadwiga Jurasz, radna 
powiatu żywieckiego.

Organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej” jest Minister Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu. Konkurs oraz gala realizowane są przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum 

Wsi Radomskiej w Rado-
miu i jego oddziałem – Mu-
zeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. Fundatorami 
nagród finansowych są Mi-
nister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Patrona-
mi medialnymi wydarze-
nia: Polskie Radio S.A., 
Radiowe Centrum Kultury 
Ludowej, Gość Niedzielny, 
Radio dla Ciebie, Kultura-
ludowa.pl, Muzykatrady-
cyjna.pl, TVP Kultura.

Bazę danych o dotych-
czasowych laureatach 
Nagrody stanowi strona 

internetowa: www.nagrodakolberg.pl. Zawiera informacje 
o wyróżnionych z lat 1974–2021. Wyszukiwarka umożliwia 
znalezienie twórcy według następujących kryteriów: nazwi-
sko/nazwa laureata, rok przyznania nagrody, kategoria nagro-
dy, lokalizacja laureata (alfabetyczny spis miejscowości) oraz 
dziedzina twórczości: muzyka, plastyka, literatura ludowa, 
działalność naukowa.

Opracowanie 
Agnieszka Zarychta ‑Wójcicka

Reprezentantki zespołu Gościszowianie prezentują 
otrzymaną nagrodę, fot. K. Butryn
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Katarzyna Kraczoń

Narracje i interpretacje w sztuce ludowej – 

pierwsza edycja konkursu organizowanego  

przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych

W 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych w Lublinie ogłosił konkurs dla twórców ludowych pt. 
Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Prze-
gląd Twórczości Ludowej i jest on inicjatywą wieloletnią i wie-
loetapową, wpisującą się w długą historię konkursów na sztukę 
ludową. Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu była 
rzeźba ludowa skupiona wokół hasła: Pradzieje zbawienia. 
Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie lu-
dowej. Celem konkursu było popularyzowanie i dokumento-
wanie bardzo ważnej dziedziny twórczości ludowej, jaką jest 
rzeźba oraz pobudzanie inwencji twórczej w poszukiwaniu 
starotestamentowych motywów i narracji. Na konkurs nade-
słano 47 prac, w tym 5 cykli rzeźbiarskich.

18 listopada 2021 roku jury, obradujące w składzie: Ali-
cja Mironiuk -Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie) – przewodnicząca, Łukasz Ciemiński (Muzeum 
im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Katarzyna Kraczoń 
(Stowarzyszenie Twórców Ludowych) – sekretarz konkursu, 
postanowiło nie przyznać I nagrody.

Nagrodę II otrzymali: Janusz Drapała za płaskorzeźbę Bóg 
wystawia Abrahama na próbę, Antoni Kamiński za narrację 
rzeźbiarską Stworzenie Adama i Ewy oraz Józef Szypuła za 
rozbudowaną i bogatą w symbole kompozycję pt. Raj.

Nagrody III przypadły: Leszkowi Baczkowskiemu za inte-
resujące ukazanie historii Mojżesza w formie rzeźby szafko-
wej, Adamowi Lipie za nowatorskie przedstawienie postaci 
Mojżesza, Eugeniuszowi Węgiełkowi za rzeźbę Arka Noego 
i Adamowi Wydrze za tryptyk Adam i Ewa.

Wyróżnienia przyznano: Tadeuszowi Adamskiego za pracę 
Jonasz, Krzysztofowi Kołkowi za symboliczną rzeźbę Gene-
sis, Grzegorzowi Królowi za autorskie ukazanie postaci Jo-
nasza, Zbigniewowi Łabudzie za rzeźbę Daniel – prorok Sta-
rego Testamentu, Bolesławowi Parasionowi za kompozycję 
Mojżesz przyjmuje dziesięć przykazań, Tadeuszowi Tykockie‑
mu, który wraz z wnukiem Janem wykonał cykl zatytułowany 
Przymierze, Janowi Uścimiakowi za narracyjne przedstawie-
nie pt. Raj oraz Magdalenie Wojtczak za oryginalny tryptyk 
Lewiatan i Behemot.

Tematyka nadesłanych prac oscylowała wokół podejmowa-
nych już wcześniej w rzeźbie ludowej motywów zaczerpnię-
tych ze Starego Testamentu. W płaskorzeźbach najczęściej po-
jawiał się motyw Adama i Ewy oraz ofiary Abrahama, w rzeź-
bie pełnej najliczniej reprezentowana była postać Mojżesza. 
Na tym tle szczególnie wyróżnia się cykl proroków oraz sceny 
narracyjne z cyklu Przymierze. Nie zabrakło autorskich reali-

zacji tematu, jak pełna intymnego nastroju rzeźba autorstwa 
Adama Lipy oraz niepozbawiona poczucia humoru realizacja 
Antoniego Kamińskiego. 

Jurorzy z ubolewaniem przyjęli umiarkowane wczytanie się 
w tekst opowieści Biblii hebrajskiej, dostarczających wielu hi-
storii silnie nacechowanych emocjonalnie. Szczególny nacisk 
kładziono na zgodność realizacji z estetyką dawnej rzeźby lu-
dowej, autorskie ujęcie tematu, wyobraźnię oraz nacechowa-
nie emocjonalne, świadczące o głębokim wejściu w specyfikę 
tematu. W ocenie brano pod uwagę narracyjność nadesłanych 
przedstawień oraz indywidualne podejście do realizowanych 
motywów i historii biblijnych.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi za co 
organizatorzy składają szczególne podziękowania. Wszystkie 
prace zostaną zaprezentowane w katalogu oraz na wystawie 
pokonkursowej w Galerii Sztuki Ludowej STL w 2022 roku.

Płaskorzeźba Janusza Drapały  
Bóg wystawia Abrahama na próbę, fot. P. Onochin
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Łukasz Ciemiński

Waldek i przyjaciele.  

Waldemar Styperek in memoriam

Kocham naturę. Żal mi zanikającej pod naporem cywilizacji 
starej tradycji, obyczajów, jak i krajobrazu. Niejednokrotnie 
żałuję, że nie umiem malować, by utrwalić niektóre chwile, bo 
w rzeźbie nie można oddać wszystkiego...

Waldemar Styperek, 1949–2012

W Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu od 
1 października 2021 roku prezentowana jest wystawa Waldek 
i przyjaciele. Waldemar Styperek in memoriam, której kura-
torem jest piszący te słowa, na co dzień prowadzący dział 
etnografii grudziądzkiego muzeum. Wystawa jest pierwszą 
monograficzną, choć niestety już pośmiertną, próbą ukazania 
bogatego dorobku rzeźbiarskiego twórcy ludowego z podgru-
dziądzkiej Rudy. 

Fragment ekspozycji, fot. Ł. Ciemiński

Waldemar Styperek to obdarzony niezwykłą wrażliwością 
plastyczną artysta, który przyszedł na świat 23 grudnia 1949 
roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Z wykształcenia technik 
odlewnik pierwsze próby mierzenia się z materią rzeźby pod-
jął podczas pracy w odlewni w Siedlcach. Powstała wówczas 
prosta, zdobiona półokrągłym dłutem listwa, będąca dekoracją 
półki. Zachęcony przez kolegę podjął się rzeźbienia niewiel-
kich figurek, traktując je jako pamiątki dla przyjaciół. Spo-
tykając się z uznaniem swojej pracy, zaczął poszukiwać lep-
szych narzędzi i drewna, z czasem doskonaląc swój warsztat. 
W swoich poszukiwaniach nie posiadał żadnego przewodnika 
czy nauczyciela, działając w sposób intuicyjny nabierał coraz 
większego doświadczenia, stając się jednym z najbardziej roz-
poznawalnych współczesnych artystów nieprofesjonalnych 
tworzących w nurcie czerpiącym inspiracje z szeroko rozumia-

nego pojęcia ludowości w sztuce. W 1993 roku przyjęty został 
w szeregi Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co przyczy-
niło się do jeszcze większego zaangażowania w działalność 
artystyczną podejmującą dialog z ludową tradycją plastyczną.

Rzeźby Waldemara Styperka wykazują się doskonałą zna-
jomością materii drewna i techniki rzeźbiarskiej, a walory 
plastyczne prac zdecydowanie podnosi wysmakowana kolo-
rystyka, będąca zasługą działań jego żony Danuty – utalento-
wanej malarki obrazów na szkle, która pokrywała rzeźby bar-
wną polichromią. Prace Waldemara Styperka zawsze cieszyły 
się dużą popularnością wśród odbiorców sztuki neoludowej, 
a niejednokrotnie stawały się także pamiątką z Polski chętnie 
nabywaną przez zagranicznych turystów. Opierając się na raz 
wypracowanych i z konsekwencją powielanych quasi bajko-
wych formach sprawiać mogą problem miłośnikom sztuki nie-
profesjonalnej przyzwyczajonym do minimalistycznych środ-
ków wyrazu obecnych nie tylko w dawnej rzeźbie ludowej, 
ale i w kontynuowanych w złotym okresie funkcjonowania 
powojennej sztuki ludowej w Polsce realizacjach. Daleko im 
do surowości przekazu z kręgu sztuki samorodnej, niepodatnej 
na wpływy form o charakterze kiermaszowym czy pamiątkar-
skim. Sztuka Styperka funkcjonowała w obrębie zjawiska folk-
loryzmu w sztuce, zasadzającego się na świadomie przyjętej 
stylizacji form rozumianych przez rzeźbiarza jako „ludowe”. 
Także w zespole ikonograficznych modeli obrazowania twór-
ca podejmował tematy funkcjonujące w obiegowej opinii jako 
tematy stricte ludowe – nie brakowało tu postaci w strojach lu-
dowych, jak wyrzeźbiona z dużym zmysłem obserwacji kapela 
kujawska czy tematów czerpiących z legend i podań polskich. 
Prawdziwym znakiem rozpoznawczym jego twórczości stały 
się postaci anielskie, tak różne od rozumienia istoty i misji 
anielskich duchów obecnej w polskiej religijności typu ludo-
wego. Anioły Styperka są przede wszystkim przyjaznymi du-
chami strzegącymi domowego ogniska, nierzadko obleczone 
w stroje podwórkowych urwisów. Sztubacko przekrzywiony 
kaszkiet, spodenki na szelkach, czy dziurawa skarpetka czynią 
z tych postaci zdecydowanie bardziej przyjazne skrzaty, niźli 
niebiańskie duchy pogrążone w wiekuistym uwielbieniu Boga. 
Fenomen sztuki uprawianej przez Waldemara Styperka jest nie 
tylko zjawiskiem o sporych walorach plastycznych, ale i zdaje 
się zadawać ważne pytanie o to, czym jest rozumienie ludowo-
ści w sztuce i na ile dyktowane może być ono przez gusta osób 
niezaznajomionych z językiem dawnej plastyki chłopskiej. 
Mimo pojawiających się wielu znaków zapytania, retrospekty-
wa twórczości rudzkiego artysty jest przede wszystkim okazją 
do pośmiertnego ukazania dorobku twórcy, który – z niezro-
zumiałych dla kuratora prezentowanej wystawy powodów – 
nie doczekał się za życia monograficznej prezentacji swoich 
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dzieł. Trudno zarzucać sztuce Styperka braku szczerości, sam 
artysta wielokrotnie przyznawał, że chciałby rozwijać swój 
warsztat, sięgać po więcej. Jego artystyczny światopogląd wy-
rażony w poniższych słowach, w pełni koresponduje z wyra-
zem stworzonych przez niego rzeźb: Ciągle tkwi we mnie jakaś 
niecierpliwość, chęć zmiany i ciągłe niezadowolenie z efektów 
mojej pracy twórczej. W młodości zawsze zazdrościłem tym, 
którzy mieli zdolności manualne – te tkwiące we mnie odkry-
łem dość późno. Pracując w odlewni w Siedlcach robiłem so-
bie ozdobną listwę na półkę, nadając jej fakturę dłutem pół-
okrągłym, przyglądał się temu kolega i po pewnym czasie przy-
niósł parę kawałków lipy, bym spróbował zrobić figurkę bądź 
płaskorzeźbę. Dłutem stolarskim i scyzorykiem zrobiłem dwie 
płaskorzeźby. Były niezbyt udane, jak pamiętam, ale znajomym 
się podobały i były naciski, by zrobić pamiątkę temu i tamte-
mu. Te pierwsze próby spowodowały poszukiwania i lepszych 
narzędzi, jak i drewna, także przekonanie, że drewno musi być 
suche, a dłuta ostrzejsze od brzytwy. Nauczyciela niestety nie 
znalazłem, więc dochodzenie do pożądanych efektów zajęło mi 
bardzo dużo czasu i wciąż odczuwam niedoskonałość. Często 
więc niektóre prace leżą zaczęte przez parę miesięcy nim do-
czekają się swego ostatecznego kształtu. Co roku biorę udział 
w paru plenerach, które trochę pomogły mi w udoskonaleniu 
techniki przez podglądanie kolegów. W sztuce nie lubię udziw-
nień, abstrakcji. Wolę oglądać dobrą kopię, niż dziwo, do któ-
rego potrzebna jest instrukcja odbioru.

Anioł charakterystyczny dla twórczości  
Waldemara Styperka, fot. Ł. Ciemiński

Grudziądzka wystawa Waldek i przyjaciele. Waldemar Sty-
perek in memoriam jest przede wszystkim opowieścią o pasji 
życia, zarówno samego artysty, jego małżonki, jak i wielu arty-
stów, których prace prezentowane są w przestrzeni ekspozycji. 
Artystyczne małżeństwo wielokrotnie gościło na rozmaitych 
przeglądach twórczości ludowej, kiermaszach i targach sztu-
ki, które stawały się znakomitą okazją do pozyskania dzieł 
zaprzyjaźnionych artystów ludowych. Zgromadzona w ten 

sposób kolekcja prac stanowi doskonałą okazję do zapoznania 
się z wybranymi dziełami wielu twórców nieprofesjonalnych 
budujących obraz współczesnej plastyki neoludowej w Polsce. 
Prezentowana na wystawie część kolekcji Styperków ukazuje 
fenomen funkcjonowania najważniejszych ośrodków rzeźby 
ludowej w Polsce – łukowskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, 
paszyńskiego. Na wystawie podziwiać można między innymi 
rzeźby Józefa Chełmowskiego, Stanisława Kwaśnego, Józefa 
Szypuły, Wiktora Chrzanowskiego, a dopełnieniem ekspozy-
cji są prace malarskie Stanisława Koguciuka oraz obrazy na 
szkle autorstwa Danuty Styperek. Grudziądzka wystawa jest 
także pewnego rodzaju dwugłosem – opowieścią o gustach 
kolekcjonerów, ale i o wyborach estetycznych kuratora, który 
z liczącej blisko 500 obiektów kolekcji wybrał te eksponaty, 
które wydały mu się najbardziej reprezentatywne dla ukazania 
fenomenu współczesnej sztuki ludowej w Polsce.

Wystawa niniejsza, wespół z organizowanymi od 2013 roku 
przez małżonkę artysty plenerami rzeźbiarskimi, stanowią pla-
styczny wyraz pamięci o zmarłym 23 listopada 2012 roku arty-
ście. Gorąco wierzę, że podróż w świat wyobraźni Waldemara 
Styperka i zaprzyjaźnionych z nim twórców jest możliwie naj-
lepszym wyrazem wiary w to, że można odejść na zawsze, by 
stale być blisko (Jan Twardowski).

MAREK SZEWCZYK
Wybyli z wioski

Wybyli z wioski daleko za miedzę
Młodzi co białe nosić chcą kołnierze

Wybyli wczoraj pierwszym autobusem
Matki się modlą za ich młode dusze

Przetartym szlakiem z nowiutkim smartfonem
Pół drogi w ekran oczy są wlepione

Świat, ten za miedzą, jest o rzut beretem
Już nigdy więcej zakupów na krechę

Na miejscu pada i piętrowe łóżka
W pokoju mowa polska oraz ruska

W białych fartuchach ze sztywnym kołnierzem
Pół nowy w knajpie zmywają talerze

Pierwsza wypłata wcale nie tak wielka
Skromne prezenty, nie wpadną na święta

I dni składają i grosze do grosza
A tam w stodole zardzewiała kosa

Wybyli z wioski, mają pub i kino
Biedy nie klepią, lecz czasem łzy płyną 
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Henryk Dumin

Dawno, niedawno..., dzisiaj. 

Wieś w malarstwie Wiolety Rzążewskiej

We wrześniu 2021 roku otwarta została w Muzeum Kar-
konoskim w Jeleniej Górze ekspozycja zatytułowana Dawno, 
niedawno..., dzisiaj. Wieś w malarstwie Wiolety Rzążewskiej. 
Dzieła dolnośląskich twórców ludowych. Ten długi, trójczło-
nowy tytuł nawiązuje do rocznicowej okazji towarzyszącej 
organizacji wystawy. Jest nią 75 -lecie przybycia powojennych 
osiedleńców na nowe ziemie powojennej Polski. Wchodzą-
cy w ich skład Dolny Śląsk zasiedlony został prawie półto-
ramilionową rzeszą społeczności wywodzących się z prawie 
wszystkich regionów II Rzeczypospolitej. Rocznica przeszła-
by pewnie niezauważona, gdyby nie zdarzenie artystyczne, 
gdzie w głównej roli wystąpiły obrazy młodej artystki z wioski 
Kurzelaty na Lubelszczyźnie.

Impulsem do powstania niezwykłej kolekcji malarskich no-
tacji stało się odnalezienie zbioru starych fotografii w torebce 
zmarłej Babci Autorki. Leżała na piecu pokryta kurzem mi-
nionych dekad. Wewnątrz znajdowały się zdjęcia wykonane 
w latach 50. minionego stulecia przez czynnego w okolicach 
Ryk pasjonata -fotografa Edwarda Jezierskiego zwanego przez 
znajomych Panem Cykiem, Mussolinim lub najczęściej – Ły-
sym. Na rowerze, a potem motocyklu przemierzał okolice, by 
obdarowywać ludzi autorskimi zdjęciami. Utrwalał ich święta 
i codzienność, dzieci i dorosłych.

Wioleta Rzążewska zainspirowana tymi fotogramami stwo-
rzyła zbiór prac malarskich, na których utrwalone zostały emo-
cje ludzi, którzy tuż po zakończeniu wojny rozpoczęli życie 
wolne od strachu i traum. Praca w polu, sceny biesiad, wesel, 
pogrzebów i czasu odpoczynku stały się początkiem niezwy-
kłej opowieści snutej malarskim językiem. Na obrazach zna-
leźli się bliscy Autorki – Dziadek, Babcia, Wujowie i Ciotki, 
ich okolica z niskimi sosnami i szeroką przestrzenią pejzażu 
pogranicza Lubelszczyzny z Mazowszem. Trudno o bardziej 
polską kwintesencję rodzimego krajobrazu.

Ekspozycja jeleniogórska pokazuje ludzi, którzy po wojnie 
zasiedlali także Dolny Śląsk. Przybyszy z Lubelszczyzny było 
wielu, podobnie jak ludzi z Kresów, polskich reemigrantów 
z Bośni i Bukowiny, a także tych z innych regionów położo-
nych w obecnych granicach kraju. Zaprezentowano 32 obrazy 
olejne, niektóre w dużych formatach jak np. te z kolekcji Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2 × 1,4 m). Dziewięć 
płócien z tego zbioru prezentowanych jest stale w pomieszcze-
niach uniwersyteckich. Siedem z nich znalazło się w Muzeum 
Karkonoskim w Jeleniej Górze. Opowiadają o ludzkim życiu – 
jego kulminacjach, starości, chorobach, szczęściu i odchodze-
niu. To wszystko przedstawione w atmosferze pogodnego 
przemijania i zgody na koleje człowieczego losu.

Zaprezentowaną kolekcję olejnych prac Malarki uzupełnia 
na jeleniogórskiej wystawie zbiór starych fotografii z lat 50. 

XX wieku pochodzących z rodzinnych archiwów mieszkań-
ców dolnośląskich wsi. Wesela, pogrzeby, obrazki z komunii 
świętej, towarzyskie fotki chłopaków i młodych dziewczyn, 
sceny z pasienia gąsek – to jakże rzeczywisty obraz życia na 
nowej ziemi, z której dopiero niedawno deportowano ludność 
niemiecką. One również mogłyby stać się inspiracją dla Wio-
lety Rzążewskiej. Stanowią wartość samą w sobie emanującą 
przejmującą prawdą. Skompletowany przy okazji organizacji 
wystawy zbiór powojennych fotografii udostępniony przez 
rodziny z dolnośląskich wsi stanowi obecnie wartość unikato-
wą dokumentującą historyczny czas, którego umiejscowienie 
w czasie nie jest obecnie tak całkiem jednoznaczne – dawno, 
niedawno, a może to jeszcze dalsza część naszej współczes-
ności?

Częścią ekspozycji jest też dokumentacja filmowa Daw-
no, niedawno.., dzisiaj autorstwa antropologa kultury Igna-
cego Dumina będąca zbiorem relacji o tematach podjętych 
przez malarkę. O powojennych uroczystościach świętowania 
narodzin, wesel i pogrzebach opowiadają świadkowie epo-
ki – mieszkańcy dolnośląskich miejscowości. Historyczną już 
notację można obejrzeć podczas trwania wystawy, a także na 
stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego.

Realizacja ekspozycji stała się możliwa dzięki środkom 
z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzi-
ctwa Narodowego i Sportu, Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego oraz współpracy Muzeum z Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Krakowie, Pragalerią w Warszawie i Galerią 
Dystans w Krakowie.

Błogosławieństwo, fragment ekspozycji, 
fot. Henryk Dumin



Aleksander Błachowski (1930–2021) – wieloletni członek Rady Naukowej STL. 
Na Sarniej Skale, lipiec 1983, fot. NN. Archiwum rodziny Błachowskich




