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Magdalena Wójtowicz-Deka

Liczenie w polskiej kulturze ludowej

Liczby są obecne w kulturze ludowej w różnych formach. 
Przede wszystkim funkcjonują indywidualne liczby, bogate 
w symbolikę i niezwykle funkcjonalne. Ich fenomen polega na 
dużej użyteczności, gdyż są klarowne, wprowadzają porządek, 
a jednocześnie są mistyczne i tajemnicze, drzemie więc w nich 
duży potencjał. Jednak także sama czynność liczenia zapro-
wadza ład, a tym samym oswaja liczone elementy. Na tym nie 
koniec ‒ ma ona o wiele większą moc w sytuacjach obrzędo-
wych czy leczniczych, gdyż za jej pomocą można modelować 
los i wpływać na wyroki sacrum. Liczby służą do wyrażania 
wielości, która ma przede wszystkim pozytywne konotacje. 
Funkcjonują także pod postacią konceptu liczbowego. 

Symboliczna inwentaryzacja

W polskiej kulturze ludowej można wskazać sytuacje, kiedy 
następuje s y m b o l i c z n a  i n w e n t a r y z a c j a  d o m o w -
n i k ó w poprzez przyporządkowanie im odpowiedniej licz-
by obrzędowych pokarmów. W Wigilię Bożego Narodzenia 
opłatek jest więc dzielony na tyle kawałków, ilu jest człon-
ków rodziny, co poświadcza relacja z badań terenowych: No 
łamało się i ile domowników, na przykład było opakowanie 
i domowników osiem, to na osiem porcji się łamało, a potem 
resztki niosło się do obory dla zwierząt, w chlebku się ten opła-
tek ukrywało i żeby krówka zjadła, to mi się podobało [HW, 
p. Pułtusk]1.

W czasie Świąt Wielkanocnych także przestrzegano wy-
mogów liczbowych i dbano o ich adekwatność. W trakcie 
śniadania wielkanocnego stosownie do liczby domowników 
jest dzielone jajko. Według innych relacji istotne znaczenie 
ma liczba święconych jaj w Wielką Sobotę. Przygotowuje się 
więc ich tyle, ile osób mieszka w domu, a także w niektórych 
regionach jedno dodatkowe dla niespodziewanego gościa lub 
w innych wariantach, ale adekwatnie do liczby domowników: 
Na ogół było tyle jajek, żeby każdy w domu dostał to jajko 
i jeszcze coś zostało dla gościa, który by przyszedł [MWS, 
p. tatrzański], wariant: [UP, p. Gostyń]; Święconkę to tak jak 
było, na przykład kiedy ja co pamiętam, jak nas było dwoje 
dorosłych, ja miałam dwoje dzieci, to cztery pisanki, jajka 
się wkładało do koszyczka [CL, p. Ostrołęka]; No jajka, to ile 
osób w rodzinie i jeszcze nieraz jedno w razie ktoś przyjdzie, 
gość, to jeszcze jedno się święci. JM: U nas cztery osoby, to 
były dwa jajka [MF, JM, p. Koszalin]; Dla każdego święcone, 
a jak mały koszyk, to najwyży się kroiło to jajko tak na części, 
ale każdy musiał święcone jajko zjeść [MM, p. Wolsztyn].

Adekwatność rytualnego pożywienia w stosunku do liczby 
członków rodziny przywodzi porównanie do przywołanych 
wyżej zwyczajów funkcjonujących u Słowian wschodnich. 
Świąteczny czas tych rytualnych czynności cementuje wspól-
notę, jest to bowiem communitas, gdzie wszyscy są ważni 
i zobligowani do uczestnictwa w obrzędzie. Przyporządkowa-
nie pokarmów jest rodzajem inwentaryzacji domowników i ma 
na celu zaprogramowanie, aby wszyscy doczekali kolejnego 
liczenia. Jedzeniem dzielono się z bydłem, a więc ono także 
zostaje włączone do tej wspólnoty. Uczłowieczone przez ten 
gest zwierzęta są traktowane na równi z innymi domownika-
mi2. Zaś na wschodnich terenach Polski ta odpowiedniość rytu-
alnego pokarmu mierzona liczbami dotyczy nie tylko żywych, 
ale także zmarłych członków wspólnoty: Dwa, przeważnie po 
dwa kładą. Tam, jak dwa groby, przeważnie, tak u nas razem 
tam chowają, rodzina, to tam położą [WD, p. Hajnówka].

O innym wariancie tego wspólnego posiłku ze zmarłymi 
wspomina Anna Szyfer: na Warmii karmiono żebraków spe-
cjalnym pieczywem (tyle chlebów, ile w rodzinie dusz zmar-
łych)3. Relacja pokazuje przyporządkowanie pokarmów ży-
wym i zmarłym członkom rodziny, a tym samym implikuje 
przekonanie o wspólnocie, która trwa pomimo śmierci. Jest to 
wyraz solidarności z życiem – kluczowej wartości etosu chłop-
skiego – która przejawia się nie tylko w relacjach człowiek–
człowiek, człowiek–zwierzę, roślina czy kosmos, ale obejmuje 
także świat nadprzyrodzony, dlatego żywi są w stałym kontak-
cie ze zmarłymi4.

W Wielką Niedzielę wykonywano czynność, która miała 
charakter zabezpieczający pola i mnożący przyszły urodzaj, 
a opierała się także na zasadzie adekwatności: W Wielką Nie-
dzielę po rezurekcji, po tej rannej mszy, to z tych patyczków tę 
palmę, to robiło się krzyżyki i nosiło się w pole, ile tam tych 
działek tego pola było, to się ten się ten krzyżyk, tego święcone-
go palma wstawiało. [MW: A ile się tych krzyży robiło?] No, 
ile... Jak miał tam trzy kawałki tego pola, czy cztery, to tyle się 
robiło [LO, p. Wieluń].

Funkcję wytwórczą i ochronną ma więc działanie, która po-
lega na sakralizacji przestrzeni, a dokonuje się ona także dzięki 
temu, że liczba krzyży jest równa liczbie działek. 

Liczenie było również traktowane jako skuteczny m e d y -
k a m e n t wykorzystywany w ludowym lecznictwie: na Ma-
zowszu osobie, która miała pryszcze i chciała się ich pozbyć, 
zalecano, aby ktoś je policzył5. Przekaz ten koresponduje ze 
sposobem leczenia innego rodzaju notowanym w prowadzo-
nych badaniach terenowych: Na rence, na sznurek, na rence, 
jak ci poprzekładała, dwadzieścia cztery jeden od drugiego 
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w taki uodległości. I wtedy dziadek przywiózł te sznurki i mówi: 
„Weź tak po wymionach i zawiunż im na grzbiecie.” I tak za-
wiunzoł. [...] Popatrz siadłam pod jednu pod drugu, wydoiłam, 
nie ruszyła się. I wierze [MG, p. Puławy].

Liczenie więc lub wiązanie sznurków w odpowiedniej licz-
bie jest działaniem, które ma sprawczą moc wykorzystywa-
ną do pozbycia się choroby. Szerzej rzecz ujmując, liczenie 
w specyficznych kontekstach kultury ludowej nie jest czyn-
nością neutralną, ale działaniem, dzięki któremu można prze-
kształcać niekorzystny los i modelować rzeczywistość.

Formuła ile – tyle

Formuła ile – tyle, która implikuje liczenie, pod postacią 
m a g i i  t o ż s a m o ś c i  i l o ś c i o w e j jest wykorzystywana 
do składania życzeń, przy przewidywaniach, wróżbach czy 
zaklęciach6. Kumulację takich formuł odnajdujemy w życze-
niach składanych w okresie świątecznym i noworocznym:

Ile liści na kapuście,
tyle dziadów na odpuście.
Ile panien do zamężcia,
winszuje wam zdrowia, szczęścia7;
Abyście mieli telo wołów, kielo w płocie kołów. 
Byście mieli telo cieliczek, kielo w lesie jedliczek. 
Abyście mieli telo owców, co w kopcu mrowców8. 

Różne formuły życzeń, pieśni życzące oraz szopki bożona-
rodzeniowe stanowią najstarsze formy polskiego kolędowania, 
a ich integralnym składnikiem jest „dar słowny”. Dotyczy on 
przede wszystkim dostatku, bogactwa, płodności, plenności 
roślin i wegetacji zwierząt. Liczby zaś bezpośrednio lub po-
przez implicytne przywołanie elementów, które cechuje mno-
gość lub nieprzeliczalność, są doskonałym narzędziem, któ-
re pozwala wyrazić ideę wielości i pomnażania, nazwanych 
w następującej formule: Hojności, plejności, piknej obfitości. 
W domu, na roli, w ogrodzie, na polu9.

Czas świąteczny sprzyja nie tylko projektowaniu przyszłe-
go dobrobytu poprzez życzenia, ale także p r z e w i d y w a n i u 
urodzaju: A to kiedyś nie wiem, jak teraz to przynosili snopek 
słomy, wiązali sie, za obraz rzucali taku garść. Jak sie zatrzy-
mało za obrazem, to ile tam tych no tych niby słumki, to tyle 
sie urodzi na drugi rok zboża. [ZC, p. Puławy]; A w Szczepuna 
to juz to słume, wszystka zwiunzana była, i zwiunzono tak, tako 
kopa sio nazywała i na pole. Raniutko z tu kopu na pole, zeby 
to tyle było wszystkiego.[Czyli tak pozbierali słomę?] Z obra-
zów, a nie z ziemi i na pole, żeby to tyle było wszystkiego, ile 
tu tych ździebełków. SW: Ile za obrazów wyjąte, żeby tyle kup. 
[EugW, SW, p. Puławy]; warianty: [ECZ, p. Zwoleń].

Do wróżb zostają użyte źdźbła siana lub słomy, które 
w trakcie wieczoru wigilijnego zostają wykorzystane podczas 
zabiegów wegetacyjno-hodowlanych10, także do prognozo-
wania urodzaju, tak jak w powyższym przykładzie. Ponadto 
źdźbła są rzucane za obraz, czyli atrybut religijny, uświęcają-
cy przestrzeń domową. Kumulacja tych magiczno-sakralnych 
elementów połączona z czynnością rzucania i liczenia pozwala 
przewidzieć obfitość plonów.

Wróżby na temat przyszłych losów, na przykład długości 
życia, do których wykorzystywano liczby, depozytariusze kul-

tury ludowej podejmowali także w innych momentach roku: 
Natomiast liczono na wiosnę, jeżeli zakukała kukułka, więc li-
czono, ile razy usłyszał te kukanie, no tyle lat życia przed tym, 
kto to usłyszał, ile razy ona zakukała [ZD, p. Olecko]; Tak mó-
wiły, albo trza było mieć pieniądze, bo jak nie miały pieniędzy 
to: „O mój Boże, okukała mnie bez pieniędzy, nie będę miała 
cały rok pieniędzy!” albo se śpiewały: „Kukułeczko z drobne-
go ziela, wykukoj mi, ile do mego wesela!” [GK, p. Kielce].

Symbolikę kukułki11 należy poszerzyć o jej szczególny 
związek z liczbami. Ze względu na wydawane przez tego pta-
ka odgłosy, które są niejako „policzalne”, został on powiąza-
ny z pieniędzmi. Dodatkowo kukułka jest przywoływana we 
wróżbach, które dotyczą długości życia czy okresu oczekiwa-
nia na znaczące wydarzenie jak zamążpójście. Opierają się one 
na zasadzie magii tożsamości ilościowej – liczba odgłosów ku-
kułki przekłada się na lata. 

Ponadto formuła ile – tyle występuje w tekstach folkloru 
i pełni funkcję aproksymacji, służy bowiem także do wyraże-
nia wielkości uczuć i abstraktów, które są niepoliczalne, po-
przez zestawienie ich z elementami policzalnymi, a w szcze-
gólności takimi, które charakteryzuje wielość: Nie, tylko jak 
mama rozpalała, jak miała ten ogień rozpalać to wzięła i po-
błogosławiła, znak krzyża zrobiła, tylko tyle powiedziała, że 
„Boże niech każda iskierka będzie na chwałę twoją! Ile tych 
iskierek w ogniu, tyle bądź pozdrowiony ty Jezu, Matko twoja 
i wszyscy Święci!” [JW, p. Puławy]. Obrazuje to także poniż-
szy tekst:

Ile liter, ile liter na białym papierze, 
|: tyle złości i podłości w każdym kawalerze. :| 
Ile wełny, ile wełny na białej owieczce, 
|: tyle dobra i pokory w każdej panieneczce. :|12

Porównanie zawarte w modlitewce służy wyrażeniu tego, 
w jakim stopniu pokorny człowiek chwali swego Boga – ze-
stawienie z iskrami, których jest wiele, są wręcz niepoliczalne, 
podkreśla ogrom uwielbienia i czci. Natomiast inny charakter 
ma porównanie w drugim tekście. Pieśń jest rodzajem prze-
strogi dla panienki, stąd zestawienie odmiennych elementów 
na zasadzie uogólnienia służy maksymalnemu podkreśleniu 
kontrastu pomiędzy charakterem kawalerów i panien (pojmo-
wanych w stereotypowy sposób).

Podsumowując można stwierdzić, że formuła ile – tyle pełni 
funkcje, które najszerzej można określić jako prognostyczne, 
mnożące oraz poetyckie.

Wielość i wybrane atrybuty mnożenia

Przedstawione wyżej teksty nie tylko zawierają formułę 
ile – tyle, ale przywołują także semantykę w i e l o ś c i. Takie 
znaczenie związane z liczbami potwierdza chociażby leksem 
liczny, który oznacza ‘składający się z wielu jednostek lub 
elementów; zdarzający się, spotykany często’13. Funduje on 
przysłówek licznie i rzeczownik liczność. Stanowią one noś-
niki znaczenia ‘wiele’ i ‘dużo’. Wskazują także, że liczenie 
jest postrzegane jako czynność niemająca granic14. Mnożenie 
i powielanie sygnuje bogactwo, jest więc stałym motywem 
tekstów życzących. Oprócz zastosowania w nich magii toż-
samości ilościowej, projektowanie dostatku i płodności do-
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konuje się poprzez opisywanie potencjalnego dobrobytu za 
pomocą dużych liczb: No to znaczy tych dzieci, żeby wam się 
darzyło i mnożyło, w każdym kątku po dziesiątku, czyli tych 
dzieci całe gromadki, a za piecem troje, czyli takie były piece 
do ogrzewania i za tym piecem jeszcze ze troje żeby było, tak 
dużo [CK, p. Ostrołęka].

Pojawiające się w tekście powielanie i mnożenie, dotyczące 
roślin, zwierząt i ludzi, odnosi się do najważniejszego, pożąda-
nego dobra w ludowym światopoglądzie. Wzrost i przybywa-
nie wyraża bowiem ideę solidarności z życiem. 

Formuły z wykorzystaniem wielości są obecne w pieśni, 
w której panna rozpacza po śmierci ukochanego na wojnie:

Choć będę wybierać
co na boru wrzosu,
już nie będę słyszeć
mego Jasia głosu.
Choć będę wybierać
jak na śliwce śliwek,
już nie będę słyszeć
mego Jasia śpiewek15.

Inne formuły wielości wskazywane w wariantach tekstu 
to: jak na strąckach naci, jak na boru wrzosu, jak w sadeńku 
wiśni, jak w polu kamieni16; jak w Wieliczce soli, jak w morzu 
kamieni17. Zastosowanie takich porównań uwypukla rozpacz 
dziewczyny i obrazuje wyjątkowość ukochanego, którego nie 
da się zastąpić. Pouczają one także, że otaczająca człowieka 
rzeczywistość jest pierwowzorem dla idei wielości. Z tego 
względu jest ona wyrażana przez atrybuty takie, jak zboże, 
mak, piasek, trawa, liście, gwiazdy, wełna, litery czy iskry, 
konotuje zaś płodność, bogactwo i dobrobyt. Wielość może 
cechować niezliczoność, dlatego uznawano ją za przeszkodę 
na drodze złej siły (por. posypywanie makiem domu, zagrody, 
bydła – dopóki nieczysta siła nie policzy maku, a na pewno 
będzie to robić, przyjdzie świt, zapieją koguty i zły duch straci 
swe magiczne zdolności)18. 

Jednym z atrybutów wielości są z b o ż a. Oprócz daru słow-
nego, wyrażanego za pomocą dużych liczb, przekaz jest sy-
nonimicznie wzmacniany poprzez obsypywanie zbożem: To 
znaczy u nas to w domu, chodziły dawniej dzieci od domu do 
domu i sypały gospodarza owsem, to znaczy jak przyszły dzieci 
i obsypały to znaczy, że będzie szczęście w tym domu. [MW: 
I co mówiły? Niech pani powie.] „Na szczęście, na zdrowie, 
na ten nowy rok. Żeby wam się darzyła psenicka i groch” [KR, 
p. Kolbuszowa]; wariant: [AK, p. suski].

W Boże Narodzenie, św. Szczepana i Nowy Rok kolędnicy 
chodzili po domach i wraz ze składaniem życzeń obsypywa-
li owsem domostwo i domowników. Owies wróżył dostatek, 
jest symbolem płodności i obfitości19. W dniu św. Szczepana 
także kawalerowie obsypywali panienki, które wierzyły, że 
będą mieć tylu zalotników, ile ziaren owsa przyczepi się do 
ich ubioru20. 

Zwyczaj obsypywania owsem zagościł także w świąty-
niach: No to w kościele, to było tak, ze zamiast ksiundz iść 
z wodu święconu to z owsem, a było i tak, ze księdza sypały 
owsem ludzie [...] A ludzie go sypały tym owsem, a często to 
się i na chór wlazło i się sypało tym owsem. [Dlaczego?] No na 
urodzaj, na urodzaj, owies to było poświęcenie owsa, to była 

tradycja tako, że jeśli będzie owies poświęcuny, to będzie uro-
dzaj [ECZ, p. Zwoleń].

Czynność ta została zasymilowana przez Kościół, który 
nadał jej własną interpretację, jako pamiątkę ukamienowania 
pierwszego męczennika św. Szczepana. Jednakże pierwotna, 
magiczno-agrarna symbolika tej czynności została wyekspo-
nowana w przedstawionej relacji: owies projektuje urodzaj, 
a istotne znaczenie w takiej wykładni ma ten komponent zna-
czenia, który wskazuje na wielość ziaren.

Powszechnym atrybutem wielości są g w i a z d y21. Służą 
one do przewidywania bogactwa, urodzaju i obfitości pokar-
mów:

Otwórz-że nam Panie — nowy dwór, 
bo ci prowadzimy — wsystek zbiór. 
Nażęliśmy, nawiązali — kopecek, 
jak na niebie — gwiazdecek22;

Liczyli gwiazdy, po tych gwiazdach uznawali te jakie będą 
urodzaje, jaki rok, czy ten rok będzie ciężki, czy będzie możli-
wy, czy będzie urodzajny, czy będzie mieć pieniądze, czy będą 
mieli za co żyć. Tak to obliczali mogę pani powiedzieć [FJ, 
p. Gostyń]; A z gwiazdami to jak gwieździsty, to był rok nośny, 
droga była jasno, to mówiło się, że droga mleczno, to bedu 
krowy dużo mlika dawać, to takie te były wróżby. [A jak dużo 
gwiazd?] No to rok nośny, że będą kury dużo jajek niść [ECZ, 
p. Zwoleń].

W każdej z przytoczonych relacji gwiazdy są zestawiane 
z dobrami, które mają się mnożyć, czyli kopy zboża i ogólnej 
urodzaj, pieniądze, a także mleko i jajka. Gwiazdy występują-
ce w dużej liczbie stanowią wzór wielości dla tych produktów, 
a samo zastosowanie porównania ma modelować rzeczywi-
stość.

Gwiazdy cechuje nie tylko wielość, ale także nieprzeliczal-
ność:

Pole niewymierzone,
bydło niezliczone,
parobek rogaty,
a gospodarz bogaty.
[Niebo, gwiazdy, księżyc i słońce]23;
Ile gwiazd na niebie?
[Tysiąc tysięcy i jeszcze więcy.]24;

Gwiazdy to liczono. To zajmowali się, ale to sporadycznie, 
dlatego, że u nas to było takie powiedzenie, że „wszystko po-
liczysz, tylko gwiazd na niebie nie”. Więc nie było chętnych, 
żeby ktoś się tego podejmował liczyć [ZD, p. Olecko].

Formuła niepoliczalności konotuje niemożność zrozumienia 
i oswojenia. Liczenie, tak jak nazywanie, oznacza podporząd-
kowanie, oswojenie, poznanie i zrozumienie, natomiast nie-
możność policzenia znamionuje przeciwstawne doświadcze-
nia. Niezliczone gwiazdy, także ze względu na ich położenie, 
czyli strefę niebiańską, stanowią element sacrum z właściwą 
mu tajemnicą.

W roli atrybutów pobudzających płodność wykorzystywano 
także pokarmy, na przykład m a k. Tenże ze względu na swój 
kolor i właściwości usypiające jest uznawany za szczególny 
środek, który spełnia funkcje mediacyjne oraz zaduszkowe i to 
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właśnie one sprawiają, że jest składnikiem wigilijnego menu25. 
Jednak są one mniej istotne w prezentowanym niżej zwycza-
ju posypywania drzewek. Zasadnicze znaczenie ma bowiem 
w tym przypadku symbolika maku związana z liczebnością26: 
To znów wychodzili na dwór zaraz po pośniku i obsypywali 
makiem drzewka, żeby tyle było owoców, ile maku tam wysiali 
[...] gospodarz szedł z makiem obsypywał tam, żeby miało tyle 
owoców, ile tego maku nasypał [HM, p. Radzyń Podlaski].

Piotr Kowalski następująco eksplikował symbolikę maku: 
„Obfitość nasion wypełniających makówki dostarczała prak-
tycznych uzasadnień dla wiązania maku z płodnością i urodza-
jem. Plenność maku, który z jednego nasienia wydaje tysiąc 
ziaren, wykorzystuje się, aby wzbudzić taką samą płodność 
wszystkiego, co dopiero ma się urodzić”27. Wielość konotu-
je plenność i urodzaj, stąd mak nabiera mocy wegetacyjnych, 
dlatego jest wykorzystywany do posypania drzewek, aby 
analogicznie, pod względem ilości, obsypały się owocami. 
Natomiast zjedzenie maku przez dziewczynę wpływa na jej 
płodność, zaś przez innych biesiadników na ich bogactwo, 
stąd obligatoryjnie trzeba spróbować wszystkich potraw z tym 
składnikiem podczas wieczerzy wigilijnej: Żeby dziewczyny 
klusków z makiem spróbowały na płodność [ECZ, p. Zwo-
leń]; Pare takich klusków z ciasta pierogowego mama robiła, 
omościła tym, tym [makiem przyp. MW] i każdy musiał po jed-
nej wziąć, bo to jest taki dobrobyt, bogactwo [HD, p. Kolbu-
szowa].

W trakcie tego wyjątkowego wieczoru obok maku, także 
k a s z a ze względu na wielość ziarenek sygnuje bogactwo: 
Tak, zawse się mówiło: „Spróbuj kasy, to bedu grosy!” Ze nie 
będzie bidy. To był właśnie taki zwyczaj, te potrawy wróżyły, 
że będzie dostatek, że nie będzie bidy, żebyśwa drugiego roku 
doczekali, żebyśwa przednówku nie zaznali [ECZ, p. Zwoleń].

Wielość konotuje liczenie, które dotyczy pieniędzy, a więc 
za pomocą asocjacji skojarzeniowych czy ścieżek kognityw-
nych potrawy, które cechuje mnogość ziaren, stanowią pro-
gnostyk bogactwa w nadchodzącym roku. Nie bez znaczenia 
pozostaje czas ich spożywania, czyli Wigilia Bożego Narodze-
nia – jest to moment kiedy sfera sacrum i profanum są blisko 
siebie, dlatego sprzyja to podejmowaniu wszelkich działań 
o charakterze wróżebnym i kreacyjnym.

Symbolika wielości jest aktualizowana także w trakcie zwy-
czaju, który polega na r o z b i j a n i u  n a c z y ń: To nie kie-
liszek tłukli tylko pani to te prezonty, taki był talerz nie, na 
ten talerz kładli te prezonty. Później, jak już sie skończyły te 
prezonty, dawanie, to późni tego, późni talerz do góry buch, 
buch [Śmiech] [MW: Na szczęście?] Na szczęście, tak. [ZC, 
p. Puławy].

Oprócz samego gestu, to właśnie fakt, że całe naczynie roz-
pada się na wiele, drobnych kawałków (im więcej, tym lepiej) 
zapowiada urodzaj, wegetację, płodność i bogactwo, a są to 
najistotniejsze wartości dla depozytariuszy kultury ludowej, 
dlatego gest rozbicia na drobne kawałki projektuje szczęście.

Koncept liczbowy w strukturze tekstów folkloru

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska wskazuje dwa spo-
soby występowania liczb w tekście – mogą być one tematyzo-
wane lub wpisane w jego strukturę. Koncept w tekstach folk-
loru przywołuje i aktualizuje symbolikę danej liczby, zaś jako 

wyznacznik struktury tekstu jest konstruowany na zasadzie 
odliczania rosnącego lub malejącego. Rosnące służy ekspono-
waniu całościowości zbioru, jego hierarchii i gradacji członów, 
a także stopniowaniu przedmiotów, obiektów i osób. Odlicza-
nie malejące zaś, szczególnie do zera, wprowadza efekt zupeł-
nej likwidacji lub zamknięcie, zakończenie czegoś28.

W tym miejscu zostanie zaprezentowanych tylko kilka przy-
kładów tekstów z konceptem liczbowym, w których pełni on 
różne z wyżej wymienionych funkcji. Jednym z najbardziej 
popularnych jest ten z liczbą 3: 

Spadła z wiśni,
widzieliśmy,
i rozdarła sukieneczkę,
zszywaliśmy.
Jeden trzymał,
drugi spruwał,
a ten trzeci, a ten szelma,
porozdzierał29.

Funkcjonują także tego typu teksty oparte na czwórce:

Oj, ćtyroch bratów było,
oj, bardzok sie kochali,
oj, na wysokij górce, 
da, karcmę zmurowali.
Oj, jeden wódke palił,
oj, a drugi sénkował,
oj, trzeci na skrzypcach grał,
da, a cwarty gazdował30.

W pieśniach koncept służy zwróceniu uwagi na liczebność 
danego zbioru, symbiozę jego składowych oraz poprzez grada-
cję czy wzrost napięcia akcentuje ostatni element wyliczenia. 
W powyższych przypadkach wymieniane są postacie, z któ-
rych ten ostatni w pewien sposób się wyróżnia. Występują tak-
że rozbudowane teksty, które dochodzą do większych wartości 
liczbowych. W jednym z nich bohater opisuje swoje zachowa-
nie w stosunku do dwudziestu czterech panien:

Przy jednej usiądę,
na drugą spoglądam,
trzeciej do ust mówię, czwartej jeszcze żądam.
[...]
u dwudziestej trzeciej jestem ulubiony,
do dwudziestej czwartej idę jak do żony.
O moje panienki, co ja was wynoszę,
całe dwa tuziny w swej kieszeni noszę.
Ponoszę, ponoszę i zapomnę o was,
a wy się chlubicie, a mnie kaci po was31.

Duża liczba, która kształtuje powyższy koncept, pokazuje 
rozwiązłość kawalera, a uwodzenie wielu panien świadczy 
o niestałości jego uczuć. Przykład ten potwierdza, że odlicza-
nie nie tylko buduje strukturę tekstu, ale jest nośnikiem zna-
czenia. Koncept liczbowy pełnił też funkcje mnemotechnicz-
ne, ułatwiał bowiem zapamiętanie danych tekstów i odtworze-
nie ich z pamięci, co przy ustnym charakterze folkloru miało 
istotne znaczenie. Dla porównania: wyliczanie w zabawach 
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dziecięcych również ułatwiało zapamiętywanie i powtarzanie 
ustalonych formuł, jednak zasadnicze znacznie miała tutaj for-
ma, nie semantyka oraz funkcja pragmatyczna, na przykład: 
Raz – dwa – trzy/wy – chodź – ty (odchodź ty)!, kryje rozkaz, 
który przesądza o dalszym biegu zabawy32.

Odwrotny kierunek wskazywania kolejnych elementów 
szeregu numerycznego to specjalny typ strategii obecny i dość 
powszechny w tekstach zamówień, równoznaczny z intencjo-
nalnym pomniejszaniem choroby poprzez jej unicestwienie: 
I liczyła, wodę miała w gornusku tam, w jakimś takim małym 
naczyniu, zimną i wygarnywała te węglki i liczyła od tyłu do 
przodu, od dziewięci, dziewięć, osiem i tak dalej. Jeżeli były 
te uroki to te węgielki się pewnie, że się zagasiły na wodzie, 
ale utonęły [HD, Kolbuszowa]; Jest tu żółw, co ma siedm głów 
(sprawca choroby) od siedmi do sześci, od sześci do pięci, od 
5-4, 4-3, 3-2, 2-1, od jednego do nic33.

Należy zauważyć, że genetycznie starsze są zamawiania 
chorób, a nie zaklęcia na zdrowie. Z tego wynika, że pozy-
tywna sekwencja nie wymaga numerycznego towarzystwa, 
a negatywna ma powiązania z malejącym szeregiem nume-
rycznym. Redukcja nosicieli zła, czyli także chorób, już stano-
wi krok w kierunku zdrowia34. Odliczanie malejące powoduje 
unicestwienie, wywołuje więc zmianę w rzeczywistości, do 
której prowadzi wypowiedzenie kolejnych liczb w kierunku 
odwrotnym. Często wykorzystywana jest w nim liczba 9, która 
pełni funkcję liczby dużej, podobnie liczba 735. 

Ciekawa ekspozycja konceptu liczbowego jest zbudowana 
z pytań i odpowiedzi o kolejne liczby i funkcjonuje w różnych 
wariantach. W utworach, w których pojawił się taki zabieg, 
do każdej z pierwszych dwunastu liczb są przypisane symbo-
liczne wartości, zazwyczaj w formie odpowiedzi na pytanie. 
Teksty takie były szeroko rozpowszechnione w Europie, głów-
nie w postaci poezji o treści duchowej, wersetów szkolnych 
lub pieśni, wykonywanych w różnym czasie i przy różnych 
okazjach. Często pełniły funkcje magiczne i obrzędowe. Mo-
tyw ten występuje również w niektórych gatunkach narracyj-
nych (bajkach i legendach). Zwykle Opowieść o liczbach za-
wiera dwanaście pytań i odpowiedzi, stąd znaczenie ma już 
sama liczba interpretowanych jednostek36. Najważniejszym 
parametrem dla porównania i podziału tekstów są znaczenia 
przypisywane kolejnym liczbom. Mogą to być interpretacje, 
które: powołują się bezpośrednio na teksty biblijne (starotesta-
mentalne lub ewangeliczne); nieposiadające bezpośredniego 
źródła w Piśmie Świętym, lecz również otrzymujące biblij-
ną (najczęściej chrześcijańską) motywację, czyli pochodzące 
z innych tekstów (w większości apokryficznych) lub z trady-
cji chrześcijańskiej; wreszcie są to interpretacje o charakterze 
świeckim37.

W tym miejscu zostaną zaprezentowane dwa teksty, z któ-
rych pierwszy posiada religijną, drugi zaś świecką wykładnię:

A ty zacku uczony – coś we skołach ćwiczony,
powiedz co jest Jeden?
Jeden Syn Maryi, co w niebie króluje
a na ziemi Pan.
A ty zacku uczony – coś we skołach ćwiczony,
powiedz co jest Dwa?
Dwie tablice Mojżeszowe, jeden syn Maryi
co w niebie króluje,

a na ziemi Pan.
A ty zacku uczony – coś we skołach ćwiczony,
powiedz co jest Trzy?
Trzech Patryarchów, w Trójcy jeden,
dwie tablice Mojzesowe, itd38.

Kolejno padają następujące odpowiedzi: ctéry listy Ewan-
gielisty, pięć ran cierpiał Pan, seść grano lelija, siedem świę-
tych sakramentów, osiem boskich miłości, dziewięć chórow 
anielskich, dziesięcioro Bożego przykazania, jedenaście ty-
sięcy męcenniczek, aż w końcu: dwunastu apostołów, dobrych 
duchów i aniołów39. Diabeł spotyka żaczka i zadaje mu kolejne 
pytania. Pieśń ma charakter szkolny, nadawca chce, aby od-
biorca posiadał taką samą wiedzę na temat przywoływanych 
w tekście konceptów liczbowych40. Elementy zestawiane 
z liczbami odnoszą się do różnych aspektów wierzeń chrześ-
cijańskich, ale tych charakteryzowanych poprzez liczby, które 
niekiedy współtworzą ich sens (na przykład Trójca Święta). 
Warto zwrócić uwagę, że pieśń kończy nie tylko nowotesta-
mentowe odwołanie do dwunastu apostołów, ale także do 
ludowej koncepcji czasu, poprzez godzinę dwunastą w nocy, 
o której następuje zwycięstwo nad złym duchem: na dwana-
ście (północ) kur zapieje, to aż się zły duch rozleje – i nié ma 
nic41.

Prezentowany niżej wariant tekstu zawiera świecką, ludową 
wykładnię. Nie funkcjonuje on jako pieśń, ale jako fragment 
bajki. Podobieństwo z wyżej przytoczonym przykładem osa-
dza się na tym, że to diabeł zadaje kolejne pytania:

– Co to jest pierse?!
A dziadek mówi:
– Pirsa ziemia nieśli [niźli] świat!
– Co jes druge?
– Ziemia uozdobi cały świat! Słońce, księżyc i gwiazdy. No 

to przyuozdobi kwiatamy, łąkamy, drzewamy.
– Co jest trzecie?
– Trzy kosiarze kosi cały świat: Słońce, księżyc i gwiazdy.
– Co jes czwarte?
– Cztery koła, cały wóz.
– Co jes piąte?
– Pińć palcy, cała ręka.
– Co jes szóste?
– Sześć par dziewek, cały taniec!
– Co jes siódme?
– Siedem wieprzy, cała gospodarka42.

W zbliżonym wariancie tekstu można znaleźć kilka różnic, 
w tym odpowiedzi na początkowe trzy pytania: pierwsza rola 
niż las, dwa ócz co widzi cały świat, trzech kosiarzów43.

Teksty poprzez kolejne liczby i przyporządkowane im 
obiekty prezentują hierarchię wartości istotnych dla depo-
zytariuszy kultury ludowej. Są więc wśród nich ziemia/rola, 
pojmowana nie tylko jako źródła utrzymania, ale darzona mi-
łością, uwielbieniem i pewnego rodzaju kultem. Praca stano-
wi kolejną wartość, osoby pracowite są zaś wysoko cenione. 
Została ona wprowadzona w tekście poprzez trzech kosiarzy 
i cztery koła, składające się na cały wóz. Efektem sumien-
nej pracy jest posiadany dobytek (siedem wieprzków – cała 
gospodarka). W tekście bajki jest zwrócona uwaga także na 
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części ciała człowieka – dwa ócz, za pomocą których można 
zobaczyć cały świat, są sytuowane jako najważniejszy zmysł; 
a także pięć palców ręki, która służy człowiekowi do pracy. 
W końcu w postaci sześciu panien tworzących taniec zosta-
ją wprowadzone wartości ludyczne. Taniec jest jednak częś-
cią zalotów, które wiodą do łączenia się w pary, a w dalszej 
perspektywie do rozmnażania. W pierwszym wariancie tekstu 
występują antropomorfizowane ciała niebieskie, takie jak słoń-
ce, księżyc i gwiazdy wraz z ich bogatą symboliką sakralną, 
egzystencjalną i odwzorowującą losy człowieka44. Ich obec-
ność w tekście poszerza hierarchię wartości o pierwiastki kos-
miczne, stanowiące fundamenty w ludowej wizji świata.

Podsumowanie

Liczenie ma ważny status w kulturze ludowej, porównywa-
ny z nazywaniem. Może więc prowadzić do szczęścia i dostat-
ku, szczególnie poprzez rytualne i adekwatne do liczby do-
mowników dzielenie i spożywanie jedzenia. Magia tożsamości 
ilościowej jest wykorzystywana do wróżb, które dotyczą poli-
czalnych elementów rzeczywistości istotnych w wizji świata 
mieszkańców wsi, takich jak obfitość plonów czy długość ży-
cia. Negatywny charakter słowiańskich wierzeń dotyczących 
liczenia znajduje mniej potwierdzeń w prowadzonych bada-
niach, dotyczących polskiego folkloru.

Liczenie konotuje wielość, ta z kolei jest stałym składnikiem 
życzeń, w które folklor jest bogaty, na przykład w postaci ko-
lęd życzących czy widowiska zwanego szopką. Wielość, która 
projektuje płodność ludzi, wegetację roślin, plenność zwierząt, 
a także bogactwo, jest wyrażana poprzez nazywanie czynności 
(aby wam się mnożyło) oraz poprzez atrybuty: zboża, gwiazdy, 
pokarmy czy czynność rozbijania. Stają się one stałymi sym-
bolami spetryfikowanych tekstów i składnikami zwyczajów 
i obrzędów, których głównym celem jest przekazanie życzeń 
szczęścia. Z atrybutami wielości, szczególnie z gwiazdami, 
wiąże się także formuła niepoliczalności, która z kolei oznacza 
niemożność poznania, zrozumienia i oswojenia.

Liczenie jest obecne w tekstach folkloru także pod postacią 
konceptu liczbowego. Pełni on funkcje takie, jak strukturyza-
cja tekstu, gradacja napięcia, wyodrębnianie ostatniego członu 
szeregu, prezentowanie wielości czy całości oraz unicestwie-
nie poprzez odliczanie malejące. Wskazuje także hierarchię 
wartości, porządkowaną lub opisywaną poprzez liczby, która 
łączy świeckie oraz religijne wierzenia i symbole.

Informatorzy:

Poniżej wskazano datę urodzenia i miejsce zamieszkania 
informatorów oraz rok nagrania wywiadu. Rozwinięcie ini-
cjałów jest dostępne w Archiwum Instytutu Nauk o Kulturze 
UMCS. Wszystkie wywiady z wyjątkiem jednego (co zostało 
zasygnalizowane) zostały nagrane przez autorkę artykułu.

AK – ur. 1933 r., zam. Maków Podhalański, p. Sucha Be-
skidzka, woj. małopolskie, 2014;

CK – ur. 1943 r., zam. Strzałki, gm. Kadzidło, p. Ostrołęka, 
woj. mazowieckie, 2012; 

CL – ur. 1953 r., zam. Ostrołęka, p. Ostrołęka, woj. mazo-
wieckie, 2013;

DG – ur. 1936 r., zam. Wysoka, gm. Szydłowiec, p. Radom, 
woj. mazowieckie, 2013;

ECZ – ur. 1950 r., zam. Łaguszów, gm. Przyłęk, p. Zwoleń, 
woj. mazowieckie, 2013;

EugW – ur. 1928 r., zam. Wólka Kątna, gm. Markuszów, 
p. Puławy, woj. lubelskie, 2009; 

FJ – ur. 1930 r., zam. Stara Krobia, gm. Krobia, p. Gostyń, 
woj. wielkopolskie, 2014;

GK – ur. 1928 r., zam. Zagnańsk, gm. Zagnańsk, p. Kielce, 
woj. świętokrzyskie, 2013;

HD – ur. 1962 r., zam. Domatków, gm. i p. Kolbuszowa, 
woj. podkarpackie, 2013;

HM – ur. 1933 r., zam. Maruszewiec, gm. Borki, p. Radzyń 
Podlaski, woj. lubelskie, 2006 (wywiad pochodzi z Archiwum 
Badań Terenowych Instytutu Nauk o Kulturze UMCS);

HW – ur. 1952 r., zam. Lemany, gm. Zatory, p. Pułtusk, 2013;
JM – ur. 1951 r., zam. Krzyżówki, gm. Koźminek, p. Kalisz, 

woj. wielkopolskie, 2014;
JW – ur. 1925 r., zam. Wólka Kątna, gm. Markuszów, p. Pu-

ławy, woj. lubelskie, 2009; 
KR – ur. 1955 r., zam. Domatków, gm. i p. Kolbuszowa, 

woj. podkarpackie, 2013;
LO – ur. 1947 r., zam. Brzeziny, gm. Mokrsko, p. Wieluń, 

woj. łódzkie, 2014;
MF – ur. 1939 r., zam. Dąbrowie, gm. Koźminek, p. Kalisz, 

woj. wielkopolskie, 2014;
MG – ur. 1928 r., zam. Zabłocie, gm. Markuszów, p. Puła-

wy, woj. lubelskie, 2009;
MM – ur. 1947 r., zam. Siedlec, gm. Siedlec, p. Wolsztyn, 

woj. wielkopolskie, 2014;
UP – ur. 1954 r., zam. Sikorzyn, gm. i p. Gostyń, woj. wiel-

kopolskie, 2014;
WD – ur. 1945 r., zam. Teremiska, gm. Białowieża, p. Haj-

nówka, woj. podlaskie, 2015;
ZC – ur. 1924 r., zam. Bobowiska, gm. Markuszów, p. Puła-

wy, woj. lubelskie, 2010.

Przypisy

1 W nawiasie zaznaczono inicjały informatora oraz powiat, z któ-
rego pochodzi. Szczegółowe dane indagowanych zostały zamieszczo-
ne na końcu artykułu.

2 O. Kielak, Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etno-
lingwistyczne, Lublin 2020, s. 117–118.

3 A. Szyfer, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmia-
ków, Olsztyn 1975, s. 73.

4 S. Niebrzegowska-Bartmińska, Definiowanie i profilowanie po-
jęć w (etno)lingwistyce, Lublin 2020, s. 397–398.

5 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Mazowsze, Wrocław–Poznań 
1970, t. 42, cz. 7, s. 397.

6 S. Tolstaja, Semantičeskije katiegorii jazyka kul’tury. Očerki po 
slavjanskoj etnolingvistikie, Moskva 2010, s. 212.

7 Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4: Lubel-
skie, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1: Pieśni i obrzędy doroczne, Lublin 
2011, s. 360. 

8 K. Smyk-Płoska Katarzyna, Zwyczaje bożonarodzeniowe Gó-
rali Czadeckich, „Twórczość Ludowa” 2004, nr 4, s. 39.

9 Tamże.
10 Zob. K. Smyk, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzew-

ka i ozdób, Kraków 2009, s. 93; Słownik stereotypów i symboli ludo-
wych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2017, t. 2, cz. 1, s. 173–174.
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11 M. Zowczak, Biblia ludowa, Toruń 2013, s. 127–129.
12 J. Adamowski, Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki 

i ich wykonawcy, Lublin 1994, s. 98–99.
13 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 

1970–1974, t. 4, s. 244.
14 M. Nowosad-Bakalarczyk, Kategoria ilości i jej wykładniki we 

współczesnej polszczyźnie, Lublin 2018, s. 101.
15 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Poznańskie, Poznań–Wrocław 

1963, t. 12, cz. 4, s. 259.
16 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Mazowsze, Poznań–Wrocław 

1964, t. 27, cz. 4, s. 337.
17 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Sandomierskie, Poznań–Wroc-

ław 1962, t. 2, s. 157.
18 S. Tostaja, dz. cyt., 211–212.
19 Słownik stereotypów..., dz. cyt., 341–342.
20 J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 

1987, s. 83.
21 Szerzej na temat symboliki gwiazd zob. Słownik stereoty-

pów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, Lublin 1996, t. 1, cz. 1, 
s. 203–220. Tam zgromadzono więcej formuł pokazujących wielość 
i niepoliczalność tych ciał niebieskich.

22 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Radomskie, Wrocław–Poznań 
1963, t. 20, cz. 1, s. 122.

23 Polska zagadka ludowa, wybrał i oprac. S. Folfasiński, War-
szawa 1975, s. 201.

24 Tamże, s. 278.
25 K. Łeńska-Bąk, O pokarmach, smakach i utraconych znacze-

niach... Historia kultury sub speciae kulinaria, Opole 2010, s. 253–
256; zob. też. M. Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie w kulturze 
chłopskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 2019, s. 292–293.

26 O powiązaniu maku z liczebnością świadczą chociażby działa-
nia czynione w kierunku sprowadzenia deszczu. W jego trakcie wy-
korzystywano makówkę poświęconą w dniu Matki Boskiej Zielnej: 
zbierajo się dzieci małe troje i makówkie bioro święcone, i ten mak 
liczo: po trzy ziarenka dziewięć razy. I ido przez wieś, i do dziewięciu 
studni sypio ten mak policzony. J. Adamowski, Wierzenia i zwyczaje 
ludowe z północnych obszarów woj. chełmskiego, „Twórczość Ludo-
wa”, 1997, nr 3, s. 32.

27 P. Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znacze-
nie, Warszawa 1998, s. 303.

28 S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wzorce tekstów ustnych w per-
spektywie etnolingiwstycznej, Lublin 2007, s. 233–349.

29 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Mazowsze, Wrocław–Poznań 
1969, t. 41, cz. 6, s. 197.

30 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Góry i Podgórze, Wrocław–Po-
znań 1968, t. 45, cz. 2, s. 20–21.

31 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Tarnowskie–Rzeszowskie, Wroc-
ław–Poznań 1967, t. 48, s. 130–131.

32 K. Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pogra-
niczu polsko-czeskim, Wrocław 2008, s. 120.

33 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, 
s. 173.

34 V. Toporov, Čislovoj kod v zagovorach. Po materialam sborni-
ka L.N. Majakova „Velikorusskie zaklinanija”, [w:] Zagovornyj tekst. 
Genezis i struktura, red. Vladimir Toporov, Moskva 2005, s. 184.

35 S. Niebrzegowska-Bartmińska 2007, dz. cyt., s. 346–349; zob. 
też T. Svešnikova, Čislovoj kod v nekotorych tipach rumynskich za-
govorov, [w:] Zagovornyj tekst. Genezis i struktura, red. Vladimir To-
porov, Moskva 2005, s. 441–442.

36 S. Tolstaja, Povest’ čisel v južnoslavjanskoj ustnoj i pis’mennoj 
tradicii, [w:] Vostok i Zapad v balkanskoj modeli mira: Pamjati V.N. 
Toporova, 2007, s. 214–226.

37 Tamże, 220.
38 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Krakowskie, Wrocław–Poznań 

1962, t. 5, cz. 2, s. 204–206.

39 Tamże.
40 S. Niebrzegowska-Bartmińska, dz. cyt., s. 270.
41 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Krakowskie, dz. cyt., s. 206.
42 J. Bartmiński, O. Kielak, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Dla-

czego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, 
Lublin 2015, s. 145–146.

43 Tamże, s. 147–148.
44 Por. J. Adamowski, Biłgorajska kolęda gospodarska o trzech 

furmanach, „Twórczość Ludowa” 2001, nr 2, s. 11–13.

WŁADYSŁAW KOCZOT  
Roztoczańska jesień

Rozwiesiła mgły nad polami
Pajęczyną oplotła ścierniska
Świerszcz narzeka na niepogodę
A ja pogubiłem letnie sny
Które chyłkiem uciekły gdzieś
Daleko ode mnie odeszły
Bo nie lubią deszczowych dni
Może je odnajdę jeszcze
Pośród kalin śródleśnych
Na jarzębinowych gałęziach
Albo żegnając klucze żurawi
Pomodlę się świętym pacierzem
Brodząc po czarnej skibie
Posieję te chlebne ziarna
Wpisane od wieków
W chłopski testament
Roztoczańskiej jesieni

BARBARA KRAJEWSKA 
Dawca piękna i dobra

Jest Bóg
dawca piękna i dobra
darzy nas zdrojem
swych łask
daje nam powietrze
sumienie serce
i wolną wolę
Bóg za nas nie decyduje
bo nie bylibyśmy wolnymi
Prośmy Ducha Świętego
by nas prowadził
drogą Bożą do końca naszych dni
by gdy nadejdzie ziemskiej
pielgrzymki kres
wprowadził nas tam gdzie
nie ma smutku ani łez
tylko miłość i radość
bez granic bez końca
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Beata Maksymiuk-Pacek

Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmian 

w polskiej kulturze tradycyjnej (przykład wesela 

covidowego)

Obrzędom weselnym, jak pisze Henryk Biegeleisen, „to-
warzyszy niezwykły nastrój, niezwykłe natężenie radości”1, 
wspólne świętowanie. Wesele z kolei w życiu młodych ludzi 
jest etapem „niezwykle istotnym, nie tylko dla nich samych, 
ale także dla ich bliskich, a nawet dla społeczności, w której 
mieszkają”2. 

Wesela, które gromadziły dużą liczbę gości, wiosną 2020 
roku nie mogły mieć miejsca. Stało się tak za sprawą niewi-
dzialnego wroga – koronawirusa, który skutecznie „zatrzy-
mał” cały świat. Nigdy dotąd ludzie nie mieli z taką sytuacją 
do czynienia, nie „walczyli” z wrogiem, którego nie można 
było dostrzec gołym okiem. Jak zauważa Violetta Krawczyk-
-Wasilewska „w ciągu zaledwie kilku miesięcy współczesny 
świat stał się «zakładnikiem» nowo rozpoznanego wirusa”3. 
Rozprzestrzenianie się tego niewidocznego wroga, który do-
tarł do Europy pod koniec zimy 2019 roku skutkowało wpro-
wadzeniem w Polsce, Europie i na świecie wielu restrykcji. 
Obowiązywały one wszystkich obywateli. Już w połowie mar-
ca 2020 roku był wprowadzony zakaz zgromadzeń publicz-
nych powyżej 50 osób, w tym państwowych i kościelnych4. 
Cała sytuacja z tym związana budziła niepewność m.in. wśród 
osób, które zamierzały zawrzeć związek małżeński. Temu, 
w jaki sposób przyszłym małżonkom wirus zdezorganizował 
plany weselne i jak wyglądały covidowe wesela, chciałabym 
poświęcić swoje niniejsze rozważania. Oparłam je na zebra-
nym przez siebie materiale, który jest dwojakiego rodzaju. Po 
pierwsze obejmuje ogólnopolskie informacje medialne, gro-
madzone od 12 marca do 30 maja 2020 roku w okresie trwania 
ścisłego lockdownu, gdy głównym źródłem wiedzy był Inter-
net5. Zostały one uzupełnione o dane z badań przeprowadzo-
nych na południowym Podlasiu6 w styczniu 2021 i 2022 roku. 

Dane medialne, na jakich się opieram, pozyskałam dzięki 
śledzeniu informacji zamieszczanych na jednym z najpopu-
larniejszych portali społecznościowych – Facebook, a także 
e-stronach lokalnych czasopism, np. „Kuriera Lubelskiego”, 
„Gościa Niedzielnego” (lubelskiego, wrocławskiego), czy też 
ogólnopolskich dzienników: wyborcza.pl, „Rzeczpospolita”, 
strony informacyjne miast Polski, np. „Wiadomości Tarnów”, 
„Wiadomości Warszawa”. Wiele informacji uzyskałam rów-
nież z serwisu internetowego: wp.pl, fanpagu ekspertki ślub-
nej Izabeli Janachowskiej „Wedding dream”, portalu ślubne-
go „Ślub na głowie” oraz bloga „Wesele z klasą”, a także ze 
strony kurii diecezji siedleckiej. Dane te, jak już wcześniej 
wspomniałam, dotyczą okresu od 12 marca do 30 maja 2020 
roku, gdy sytuacja związana z organizowaniem wesel była 

dość niepokojąca, zarówno dla nowożeńców, jak i przedstawi-
cieli branży ślubnej, a jednocześnie też bardzo dynamiczna, 
rozwijała się wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń7. Do-
pełnieniem tych informacji są wywiady, które przeprowadzi-
łam w 2021 i 2022 roku. Wśród moich rozmówców znaleźli 
się: goście weselni, panna młoda, kelnerka, właścicielka domu 
weselnego. Potwierdzili oni wiele informacji, o których prze-
czytałam w serwisach internetowych, a które zostały też uzu-
pełnione o aktualne dane. 

Przy opisie covidowego wesela odniosłam się do czasu 
i miejsca, w których organizowane były przyjęcia. Przedstawi-
łam też wesela widziane oczami weselników i osób uczestni-
czących w obsłudze przyjęć weselnych.

Czas, miejsce i postacie weselne  
(młodzi, goście, przedstawiciele branży ślubnej)

Odnosząc się do tematu artykułu, czyli covidowego świę-
towania wesel, niezwykle istotne są czas i miejsce, w których 
mogły być one zorganizowane. Jak zauważa Joanna Szadura: 
„istotą czasu święta jest «przeżycie» wydarzenia będącego 
jego przedmiotem”8. Czas weselny, to czas święty nie tylko 
dla nowożeńców, ale i dla ich bliskich. Pojawienie się wirusa 
zakłóciło ten czas, nie pozwoliło go w pełni przeżywać. Bo-
wiem to, czy wesele mogło się odbyć, uzależnione było od 
sytuacji epidemicznej panującej w kraju. Zaraz po wybuchu 
pandemii 24 marca 2020 roku premier Mateusz Morawicki 
ogłosił zasady funkcjonowania Polaków w dobie koronawiru-
sa (w okresie od 24 marca do 11 kwietnia). Mówiły one o tym, 
że z domu można wyjść tylko do pracy, w „ważnych sprawach 
życiowych” (do sklepu, do apteki, żeby wyprowadzić psa) lub 
z powodu uczestnictwa w wolontariacie; wprowadzono zakaz 
zgromadzeń powyżej 2 osób; w transporcie zbiorowym może 
być zajęta maksymalnie połowa siedzących miejsc; ogranicze-
nie liczby osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych do 
5 osób, oprócz osób sprawujących obrzędy (msze, pogrzeby)9. 

Za złamanie zakazów groziła kara w wysokości 5 tysięcy 
złotych. Powyższe obostrzenia zdezorganizowały życie ludzi, 
w tym wielu z tych, którzy planowali swój najważniejszy dzień 
w życiu – ślub. W niektórych przypadkach takie przygotowa-
nia trwały latami, co potwierdza np. właścicielka jednego z do-
mów weselnych na południowym Podlasiu, mówiąc, że w nie-
cowidowych warunkach na salę weselną czeka się dwa lata10. 
Pandemia rozpoczęła się w Polsce w czasie trwania Wielkie-
go Postu, wiele uroczystości weselnych było zaplanowanych 
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w okresie wielkanocnym, jednak obostrzenia rządu dotyczące 
organizacji imprez uniemożliwiły ich odbycie lub zmusiły do 
przełożenia na inny termin. Restrykcje związane z weselami 
w omawianym okresie zmieniały się wielokrotnie. W tym cza-
sie kościół wyszedł naprzeciw osobom, które zmuszone były 
przełożyć swój ślub kościelny, np. Biskup Siedlecki ks. Kazi-
mierz Gurda 15 kwietnia 2020 roku, wydał dekret, w którym 
udzielił zgody na udzielanie ślubu w piątki11 (obowiązywał on 
do czerwca 2021 roku). Dokument ten dotyczył katolików ma-
jących „zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa w mie-
siącu: kwietniu, maju i czerwcu bieżącego [2020] roku, [by] 
mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować 
przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu 
i Wielkiego Postu”12. Nie wszyscy jednak chcą organizować 
w tym dniu wesela no tylko, że my nie chcemy znowu w pią-
tek [...] Bo u nas [w domu weselnym] jest taki zwyczaj, że my 
w piątki tych wesel od początku nigdy nie robiliśmy13.

W kościele w tym czasie, podobnie jak w całym kraju, obo-
wiązywały restrykcje, mówiące o tym, że w nabożeństwach 
może brać udział 5 osób. W „Kurierze Lubelskim” z 23 kwiet-
nia 2020 ukazał się artykuł pt. Ślub bez gości, w pustym koście-
le14, w którym została przedstawiona relacja młodych małżon-
ków Katarzyny i Arkadiusza. Opowiadają o swoim ślubie za-
wartym 12 kwietnia bez obecności rodziny i najbliższych oraz 
dylematach z tym związanych. Pandemia przerwała wszelkie 
przygotowania do ślubu. Życie przyszłych nowożeńców zo-
stało zdezorganizowane. Rodzina towarzyszyła nowożeńcom 
dzięki transmisji online, tą drogą też składano im życzenia 
ślubne. 

Sakrament małżeństwa był bardzo ważny dla Alicji i Mar-
ka z Lublina, którzy nie myśleli o przełożeniu ślubu i odbył 
się on w jednym z lubelskich kościołów 2 maja 2020 roku. 
Świadkami byli ich najbliżsi (koleżanka i brat). Młodzi mieli 
zaplanowane wesele, jednak ze względu na epidemię zostało 
odwołane, w przyszłości mają zamiar zorganizować spotkanie 
dla najbliższej rodziny15. Duża liczba młodych ludzi, mimo 
trudnej sytuacji, decydowała się na zawarcie związku małżeń-
skiego, niepewność jutra nie nastrajała optymizmem, a wzbu-
dzała liczne obawy i skłaniała do takich, a nie innych decyzji. 
Dla wielu z nich ważny był sakrament małżeństwa, a wesele, 
jak twierdzili Karolina i Michał z Lublina, których ślub opisu-
je lubelski „Gość Niedzielny”16, może zaczekać. Panna młoda 
dostrzegła też coś pozytywnego w tej całej sytuacji, a miano-
wicie to, że raz jeszcze będzie mogła wystąpić w sukni ślubnej. 
We wrocławskim „Gościu Niedzielnym” ukazał się tekst pt. 
Budowali na skale. A Bóg powiedział im: sprawdzam17, w któ-
rym przytoczona jest historia Eweliny i Macieja, ich ślub był 
zaplanowany na 18 kwietnia 2020 roku, na wesele zaproszono 
120 osób. Przygotowania do uroczystości trwały od dawna, 
jednak epidemia zmieniła ich rzeczywistość. Wspominają, że 
gdy docierało do nich to, co się dzieje w ich życiu, czuli, „że 
odbiera im się coś ważnego”18, po ludzku było im przykro, 
że tak się stało. Jednak wiara dała im ukojenie i wewnętrzny 
spokój, co podkreślają w wywiadzie. W dniu, w którym mieli 
zawrzeć związek małżeński, w kościele obowiązywały przepi-
sy o uczestniczeniu w nabożeństwie 5 osób. Sytuacja w kraju 
była dynamiczna i na 2 dni przed wyznaczoną datą (16 kwiet-
nia) poinformowano o nowym limicie wiernych w kościele, 
dlatego też młodzi, którym zależało na obecności rodziców 

na ślubie, podjęli decyzję o zmianie daty sakramentu małżeń-
stwa na 26 kwietnia, wówczas to w uroczystości mogło wziąć 
udział 85 osób, a przyjęcie weselne zostało przełożone na lep-
sze czasy.

22 maja 2020 roku pojawiły się informacje o odmrożeniu 
branży ślubnej, co pozwoliło na organizowanie przyjęć wesel-
nych do 50 osób z przestrzeganiem rygorów sanitarnych, zaś 
27 maja przedstawiciele rządu poinformowali o kolejnym eta-
pie znoszenia obostrzeń i możliwości organizowania przyjęć 
ślubnych od 6 czerwca 2020 roku dla 150 osób19. Od 8 sierp-
nia, gdy wraz ze wzrostem liczby osób chorych na covid-19, 
podzielono Polskę na strefy, sytuacja wyglądała następująco: 
„W strefach zielonych na przyjęciach weselnych może się ba-
wić do 150 gości, w żółtych – do 100, a w czerwonych – do 
50”20, kolejne limity gości wprowadzone zostały przez rząd 
10 października 2020 roku „w strefach zielonych – do 100 go-
ści, w strefach żółtych – do 75 gości, a w strefach czerwo-
nych – do 50 gości”21. Jedna z moich informatorek opowiadała 
o weselu swojej koleżanki ze studiów, która w sierpniu 2020 
roku zorganizowała wraz z narzeczonym małe przyjęcie dla 
30 osób nie chciała, by jej wesele było kojarzone z tym, że ktoś 
po nim zachorował na covida22. Informatorka podkreśliła, że 
jej znajoma poświęciła wymarzone wesele na poczet tego, by 
inni byli zdrowi23.

W tym czasie miał się odbyć ślub i wesele jednej z moich 
rozmówczyń, który został przełożony z czerwca na paździer-
nik 2020 roku, gdyż młodzi myśleli, że sytuacja z koronawi-
rusem się unormuje24. Z relacji mojej informatorki wynika, że 
przygotowaniom towarzyszył ciągły strach, gdyż sytuacja do-
tycząca organizowania imprez była dynamiczna. Ja cały czas 
miałam telefon przy sobie i sprawdzałam czy nie zmieniają 
obostrzeń i czy wesela znowu nie trzeba będzie przekładać na 
inny termin [...]. I tak w ostatniej chwili [w piątek przed we-
selem] ogłoszono, że limit zmniejszają ze 150 na 100 osób, na 
szczęście my zaprosiliśmy 100, a było 95 gości25. Obowiązkiem 
organizatorów wesela było też dostarczenie do Sanepidu listy 
wszystkich gości wraz z numerami ich telefonów na wypadek, 
gdyby ktoś zachorował, żeby wiedzieli kto był na weselu26. Pod 
koniec października 2020 roku (a dokładnie 24) cała Polska 
znalazła się w strefie czerwonej i wprowadzono zakaz orga-
nizacji przyjęć weselnych, śluby mogły być udzielane z za-
chowaniem obowiązujących limitów osób przebywających 
w świątyni. 21 listopada 2020 roku wprowadzono całkowity 
zakaz organizacji wesel27. Od 15 maja 2021 roku istniała moż-
liwość organizowania wesel na wolnym powietrzu lub w miej-
scu zamieszkania do 25 osób (do liczby gości nie wliczało się 
osób zaszczepionych przeciwko Covid-19)28. Wreszcie młodzi 
mogli odetchnąć z ulgą, gdyż od 6 czerwca 2021 można było 
organizować przyjęcia weselne do 150 osób29. Nowe zasady 
organizowania wesel i limitów gości (zmniejszono ich liczbę 
do 100) wprowadzono od 1 do 17 grudnia 2021 roku30. 

Moi rozmówcy zwracali uwagę na to, że niezwykle trudne 
w tym czasie było poczucie niepewności i strachu, z który-
mi musieli się mierzyć nie tylko nowożeńcy, ale też i goście. 
Wielu z nich bało się przyjść na wesele, by się nie zarazić. 
Niektórym zaś w ostatniej chwili nakładana była kwarantanna. 
A dla wielu to był dobra wymówka, gdy ktoś nie chciał iść na 
wesele31.
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O tym, jak wyglądała sytuacja na początku pandemii 
w urzędach stanu cywilnego, opowiedziała mi podczas roz-
mowy telefonicznej32 pani kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Białej Podlaskiej. Po wprowadzeniu restrykcji w kraju, 
śluby cywilne zaplanowane na połowę marca 2020 roku były 
odwoływane lub przekładane na inny termin. Od kwietnia ślu-
by odbywają się zgodnie z przyjętymi na ten czas obostrzenia-
mi, w tym przypadku wiązało się to z liczbą osób mogących 
przebywać na sali ślubów (czyli jedna osoba na 15 metrów 
kwadratowych). W Białej Podlaskiej było to 5 osób (wliczając 
w to świadków i nowożeńców). 

Poza czasem i weselnymi bohaterami niezwykle istotne 
było miejsce, w którym odbywało się przyjęcie weselne. 

W domach weselnych33, gdzie nikt nie wiedział, jaka będzie 
sytuacja dotycząca możliwości organizowania wesel, wiele 
z uroczystości zaplanowanych na ten czas zostało przełożo-
nych, np. w Uroczysku Zaborek na jesień 2020 roku34. W Pała-
cu w Cieleśnicy35 w omawianym okresie wesela nie odbywały 
się ze względu na panujące w kraju obostrzenia. Najbliższe 
przyjęcie weselne zaplanowane było na 20 czerwca 2020. 
W miejscowości Rokitno, gdzie prowadzony jest Pensjonat 
„Dolina Bugu”36 terminy przyjęć weselnych ustalane są na 
długi czas przed uroczystością. Jak wspomina informatorka 
w październiku [2020] nie odbyło się wesele ostatnie, bo już 
zamknęli, później w listopadzie mieliśmy cztery wesela, a teraz 
mieliśmy w styczniu [2021] zrobić siedem czy osiem, bo jeszcze 
w czwartki miały być. Były takie pary, że 2 maja [2020] mia-
ły wesele mieć, nie można było zrobić, przenieśli się. Jeszcze 
było jedno wolne na 2 stycznia [2021], i znowu nie było można 
mieć, no tragedia dla tych par, to ja tylko współczuję37.

Moi rozmówcy z domów weselnych podzielali opinię, która 
bardzo często pojawiała się w prasie, że „koronawirus i zwią-
zane z pandemią ograniczenia dosłownie sparaliżowały branżę 
ślubną”38. Jedna z właścicielek lokalu, gdzie odbywały się we-
sela mówiła wprost: dla nas to jest tragedia po prostu39. Miało 
to związek z odwoływaniem lub przenoszeniem na późniejszy 
termin uroczystości weselnych. Przez kilka miesięcy właści-
ciele tych obiektów nie mieli żadnych dochodów. Wśród osób 
związanych z biznesem ślubnym byli też kucharze, oni na czas 
pandemii często wdrażali w życie projekty, które były dosto-
sowane do nowej sytuacji, w której przyszło nam wszystkim 
żyć. Angażowali się w przygotowywanie posiłków dla lekarzy 
i pielęgniarek, czy też oferowali jedzenie na wynos. 

Podobnie sytuacja wyglądała u innych osób zajmujących 
się współorganizacją wesel, czyli fotografów, kamerzystów, 
którzy nie mieli możliwości towarzyszenia młodym ludziom 
w takim zakresie, jak miało to miejsce do tej pory. Na portalu 
kobieta.wp.pl40 21 kwietnia 2020 roku pojawiły się relacje fo-
tografów ślubnych. Którzy wspominają, że nie mogli, tak jak 
wcześniej, fotografować przygotowań do ślubu. Pojawili się 
dopiero w kościele, gdzie, by nie łamać przepisów odnośnie 
do liczby osób biorących udział w uroczystości, zmieniali się 
z kamerzystą. Robili zdjęcia pięknie przyozdobionym, ale pu-
stym kościołom, w których nowożeńcy pojawili się w masecz-
kach41 na twarzach. Wielu ludzi jednak, by nie ponosić kosztów 
rezygnowało z ich usług. Sytuacja fotografów i kamerzystów 
zmieniała się wraz ze znoszeniem restrykcji. Na weselu mojej 
informatorki (w październiku 2020 roku) był fotograf, który 
zdjęcia uroczystości utrwalił zarówno w kościele, jak i na sali 

weselnej42. Przedstawiciele branży fryzjerskiej i kosmetycz-
nej, w związku z tym, że do 18 maja 2020 roku ich zakłady 
były zamknięte, nie mogli świadczyć swoich usług. Duże de-
ficyty odnotowali też właściciele kwiaciarni, którzy czerpali 
wcześniej spore dochody np. z ozdabiania sal weselnych. Naj-
mniej stracili właściciele salonów sukien ślubnych, ponieważ 
suknie nadal były szyte, a także pasujące do nich maseczki 
ochronne. Wielu z nich obawiało się jednak, że tego ciężkie-
go czasu ich branże mogą nie przetrwać. W domu weselnym 
„Dolina Bugu” w Rokitnie, w chwili, gdy zniesiono część re-
strykcji i pozwalano na organizowanie uroczystości w domu, 
zamiast przyjęcia weselnego w lokalu, niektórzy nowożeńcy 
decydowali się na organizację takowych. Wówczas z pomo-
cą przychodzili im właściciele domu weselnego, zapewniając 
catering. Był on rozłożony w czasie dzisiaj już czwarty dzień 
szykujemy catering na 30, 25 tam 30 osób, już czwarty dzień 
wieziemy. Oni tam mają tych gości pozapraszanych, po tych 
30 po 25 osób43. Stanowiło to pewne rozwiązanie i pozwalało 
na spełnienie tak istotnego elementu świętowania weselnego, 
jakim było bycie razem i ucztowanie.

Restrykcje nie ominęły też przedstawicieli innych branż we-
selnych, o czym mogłam przeczytać w e-wydaniu „Wiadomo-
ści Tarnowskich” 9 maja 2020 roku ukazał się artykuł opisują-
cy problemy, z jakimi muszą się zmagać nie tylko nowożeńcy, 
ale także i przedsiębiorcy. Przywołana jest tam wypowiedź 
właściciela firmy, która zajmowała się rejestracją foto i video 
uroczystości ślubnych. Rozmówca podzielił się z czytelnikami 
spostrzeżeniem, że „o tej porze roku byliśmy na pełnych ob-
rotach. Robiliśmy zdjęcia, nagrywaliśmy filmy [...], myślę, że 
wprowadzenie limitu gości do 100 osób uratowałoby 75 pro-
cent wesel, które w tym roku mają się odbyć”44. Właścicielka 
jednego z tarnowskich salonów z odzieżą ślubną, by odrobić 
straty, zaplanowała obniżkę cen sukien ślubnych. Z podobny-
mi problemami borykali się przedsiębiorcy z branży ślubnej 
w całym kraju. Na blogu „Wesele z klasą”45 już 2 maja 2020 
roku pojawiło się szereg porad prawnych (głównie dla nowo-
żeńców), dotyczących organizacji wesel w dobie koronawiru-
sa. Stopniowe odmrażanie gospodarki pozwoliło 18 maja 2020 
na otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, otwarto też 
lokale gastronomiczne46. 

Składanie życzeń i przyjęcie weselne

Problematyczne podczas covidowych wesel stało się skła-
danie życzeń. Moje rozmówczynie, które uczestniczyły 
w przyjęciach weselnych w tym czasie (2020–2021), zapytane 
o to, w jaki sposób odbywało się składanie życzeń w dobie ob-
ostrzeń sanitarnych, odpowiadały, że niektórzy składali życze-
nia w maseczkach, a niektórzy nie47. Z kolei informatorka, któ-
ra w tym okresie uczestniczyła w kilku weselach, podkreślała, 
że wyglądało to tak jak zwykle48. W okresie ścisłego lockdow-
nu, gdy w zaślubinach mogło uczestniczyć 5 osób, a goście 
jedynie mogli się połączyć duchem z nowożeńcami dzięki np. 
transmisji online na YouTube, życzenia także były składane tą 
drogą. Państwo młodzi i goście musieli w kościele i na począt-
ku wesela mieć maseczki ochronne. Powinni też zajmować 
miejsce przy wyznaczonych dla nich stołach i zachowywać 
odpowiedni dystans. Potwierdza to jedna z informatorek, mó-
wiąca, że przy stołach siedziało się rodzinami49.
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Przy wejściu na salę weselną oraz w łazienkach obowiąz-
kowo musiały znajdować się płyny do dezynfekcji. Właścicie-
le domu weselnego dbali o to, by były środki dezynfekujące. 
Płynu używali, ale nie wiem czy dla zasady, czy się bali [...] 
ja to nawet położyłam na stoliku przy wejściu maski dla go-
ści. Na początku wszyscy pytali, czy maski mieć, czy nie50. Tak 
wspomina jedna z kelnerek wesele z wakacji 2020 roku: w ma-
seczkach chodzili kelnerzy i w rękawiczkach, obsługiwali cały 
czas tych samych gości, te same stoliki. Każdy miał swój rewir. 
W razie jakby wpadł Sanepid, my musieliśmy być w masecz-
kach51. Istotnym elementem wesela jest zabawa, której towa-
rzyszy muzyka. Jak wspomina informatorka z Rokitna jeżeli 
to wesele tam było na te powiedzmy 100 osób czy 70, to jest 
zespół. Ale były wesela co na 50, to nie było zespołu, to była 
taka raczej kolacja. W gronie najbliższych. Bo mieliśmy takie 
wesela, że do 24 tylko, to wiadomo, przyszli, zjedli, to taki jak-
by obiad wspólny i rozeszli się52. Inni informatorzy podają, że 
orkiestra, albo wodzirej byli normalnie53. Na pytanie o to, czy 
były tańce i czy przestrzegano odległości, moje rozmówczynie 
zaczynały się śmiać i jak powiedziała jedna z nich zabawy były 
normalnie, nikt nie przestrzegał odległości. No może, jak cho-
dził z akordeonem, to zachowywał dystans54. Kobieta z miej-
scowości Kobylany podkreśla, że biesiady i tańce niczym się 
nie różniły od tych normalnych55.

Podsumowanie

Obecne czasy, w jakich przyszło nam żyć, są bez wątpie-
nia szczególnie trudne i niezwykle stresujące dla osób, któ-
re miały czy też mają zamiar zawrzeć związek małżeński. 
W czasie przymusowej kwarantanny wiosną 2020 roku wielu 
przyszłych małżonków stawało przed trudnym wyborem, czy 
wstępować w związek małżeński, gdy w tym ważnym dniu 
nie mogą im towarzyszyć bliscy, czy też nie? Czy ograniczyć 
się tylko do ślubu, bez wesela, czy też nie? Nawet wtedy gdy 
musieli rezygnować z możliwości bycia z innymi, by wspól-
nie przeżywać ten ważny dzień. Można powiedzieć, że miłość 
i wiara była ponad niewidzialnym wirusem. Inni jednak nie 
wyobrażali sobie, by w tym dniu nie było z nimi najbliższych 
i decydowali się na zmianę terminu ślubu. 

Jak wynika z analizowanego materiału, najbardziej trudny 
dla nowożeńców, gości, branży ślubnej był właśnie czas przy-
musowego lockdownu oraz wzmożonych zachorowań, gdy 
restrykcje były wprowadzane z dnia na dzień. Wówczas na-
rzeczeni stawali przed dylematem, kogo „wybrać” na wesele, 
a komu odmówić. Podkreśla to jedna z moich informatorek, ja 
nie chciałabym się znaleźć w sytuacji, że mam wybierać kto ma 
przyjść na wesele, a kto nie. Komu powiedzieć, nie przychodź! 
Wtedy ja odmówiłabym chyba wszystkim. Ja nie chciałabym 
wybierać, ty jesteś lepszy, a ty gorszy56. 

Sytuacja nowożeńców i możliwość świętowania tak ważne-
go dnia z bliskimi była bardzo zmienna i miała związek z da-
tami wprowadzania restrykcji. Jednak z obserwacji własnej 
i po odbyciu rozmów z informatorami, wiem, że ludzie byli 
już zmęczeni sytuacją związaną z covidem, który zatrzymał 
nas wszystkich, nie pozwolił być z bliskimi, a ludzie potrzebu-
ją bycia razem, wspólnego świętowania. Bo świętowanie, jak 
pisze Leon Dyczewski: „jest działaniem zbiorowym, wymaga 
obecności innych osób, wspólnego uczestniczenia w tym, na 

co święto ukierunkowuje i w czym się ono wyraża. Święto-
waniu towarzyszą wspólnie uznawane wartości, wspólnie wy-
powiadane słowa, wspólnie używane przedmioty, wspólnie 
wykonywane czynności, wspólne przeżycia”57. Ludzie chcieli 
razem świętować, bawić się, ucztować i jak stwierdziła jedna 
z moich informatorek ludzie obostrzeń i wirusa nie bali się, 
bali się tego czy wesele się odbędzie, bo chcieli być w końcu 
razem58. 
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Kodra łowicka wykonana przez Marię Cichańską, 1984 r., fot. P. Onochin
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzin

Jan Adamowski

Obraz życia i śmierci Pana Jezusa  

w kartkowych pieśniach nowiniarskich

z archiwum folkloru

W druczkach ulotnych szeroki zakres repertuaru pieśniowe-
go zajmowały teksty o tematyce religijnej, w tym: poświęcone 
przede wszystkim Matce Bożej, a w drugiej kolejności – są to 
utwory przedstawiające życie i działalność postaci świętych.1 
Tak też jest i w naszym zbiorze.2 Z kolei w dotychczasowych 
opracowaniach czy wydawnictwach źródłowych, głównie 
publikowano pieśni o charakterze społecznym, obyczajowym, 
dotyczące nadzwyczajnych lokalnych wypadków itp.3 Ta sy-
tuacja dała też podstawę do gatunkowej nominacji tej grupy 
utworów, które zwykle nazywa się pieśniami dziadowskimi, 
kramarskimi czy nowiniarskimi. Jednakże materiał źródłowy 
tej tezy nie potwierdza. Okazuje się bowiem, że oprócz pieśni 
maryjnych i legend o świętych – na co wskazywaliśmy w dwu 
poprzednich publikacjach, ilościowo kolejną grupę stanowią 
utwory poświęcone życiu i przede wszystkim śmierci Pana Je-
zusa. I w trzeciej części naszego tryptyku na ten fakt chcemy 
zwrócić uwagę.4

W poniższym artykule publikujemy sześć przykładowo wy-
branych tekstów tematycznie związanych z postacią Pana Je-
zusa. Ich podstawowy opis źródłowy, oparta na kserokopiach 
oryginałów, jest następujący (podano tylko te dane, które uda-
ło się odtworzyć): 

I. Pieśń nowa o pielgrzymie i Dobrym Pasterzu – wydano 
„Za pozwoleniem zwierzchności duchownej” 1873, „Nakładem 
J. Słocińskiego i M. Pawełkiewicza w Częstochowie”; drukar-
nia W. Kohn i A. Oderfeld w Częstochowie. 

II. Lament Chrystusa Pana na krzyżu wiszącego za nie-
wdzięczność ludzką – wydano „Za pozwoleniem władzy ducho-
wej”, „Nakładem Józefa Miecznika w Częstochowie”, „druk. 
Nagłowskiego, Częstochowa, Wieluńska 7.”

III. Pieśń nowa O pożegnaniu się z sobą Jezusa i Maryi – 
„Nakładem D. Lange, przy ulicy Długiej nr 557”. Warszawa 
1890.

IV. Pieśń nowa O cierniowej koronie Pana Jezusa – wydano 
„Za pozwoleniem władzy duchownej”, „Druk i nakład Teofila 
Nowackiego w N. Piekarach”.

V. Pieśń nowa (miłosna) Do Krzyża Świętego – dane o źród-
le jak w wyżej (p. IV). 

VI. Pieśń o spoczynku Pana Jezusa – Tytuł druczku: Pieśń 
nowa o cudach Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Warszawa 1898, 
„Nakładem E. Lompe, dawniej D. Lange, ul. Długa nr 46”. 

Zarówno tematyka, jak i forma publikowanych tu pieśni jest 
zróżnicowana. Mamy bowiem zarówno obszerne adaptacje 

wątków biblijnych, jak i przekazy o charakterze apokryficz-
nym. Utwory są konstruowane jakby z różnych punktów wi-
dzenia. Są teksty, w których podstawową formą wypowiedzi 
jest dialog, ale są też pieśni liryczne, o charakterze lamentacji. 
Z kolei tekst ostatni można nazwać religijną „dobranocką”, 
czyli rodzajem śpiewanej modlitwy wykonywanej przed wie-
czornym zasypianiem. Jak widać, ciekawych zagadnień anali-
tycznych, jakie przynosi repertuar „pieśni z kartek” jest zatem 
sporo. Ta problematyka wymaga osobnych szczegółowych 
studiów. Niniejsza publikacja źródłowa jest tylko zachętą do 
ich podejmowania. 

Ubiczowany Chrystus, rzeźba autorstwa 
Edmunda Zielińskiego, fot. P. Onochin



14

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi 
w rzeźbiarskiej adaptacji Jerzego Ćwierzyka,  

fot. P. Onochin

I Pieśń nowa o pielgrzymie i Dobrym Pasterzu

Melodia jak: Gdzie się smutny mam obrócić itd.

Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie,  
Co wam opowiadać będę, pilno pozór dajcie;

Byście dobrze zrozumieli,  
A pożytek z tego mieli,

Dla duszy zbawienia.
Pewny pielgrzym z Palestyny, szedł do Jeruzalem,  
Ujrzał ślicznego młodzieńca, który z wielkim żalem

Przed ubogim domkiem  
Laskę pasterską w ręce miał,

Bardzo rzewnie płakał!
Obaczywszy go on pielgrzym zbliżył się do niego,  
Mając z nim politowanie, tak przerzekł do niego:

Młodzieniaszku z kądeś ty jest?  
I czego tak rzewnie płaczesz?

Cóż ci się stało?
Młodzieniec mu rzekł z pokorą jestem syn jednego, 
Króla bardzo wielmożnego, z kraju dalekiego,

A ten mój kochany ojciec,  
Miał w owczarni sto owiec,

Jedna z nich zginęła.
I błąkała się po pustyni, dla tego mnie posłał,  
Pan Ojciec mój najmilszy, ażebym jej poszukał,

Nie mogę do niego wrócić,  
Choćbym miał i życie stracić,

Póki jej nie znajdę.
Pielgrzym na to rzekł do niego młodzieńcze kochany 
Czemuż twój najmilszy ojciec tak jest zatroskany;

O jedną nędzną owieczkę,  
Która się dała w ucieczkę,

Gdy jest tak wielmożny.
Młodzieniec mu odpowiedział, mój Ojciec kochany  
O tę zgubioną owieczkę, tak jest zatroskany;

Bo ją bardzo umiłował  
Dla tego że ją sam stworzył,

Gdyby miała zginąć.
Każdej godziny się pyta, tych co koło niego,  
Znajdują się, czy owieczka, nie wraca do niego;

Oto żadnej troski nie ma,  
Czy na puszczy jego syna,

Wilcy nie rozszarpią.
Gdyby tylko tę owieczkę, którą umiłował,  
Mógł odzyskać niczegoby dla niej nie żałował;

O niestetyż mnie grzesznemu,  
Człowiekowi strapionemu,

Cóż ja tu mam począć.
W tej pustyni są drapieżne, zwierzęta i srogie,  
Ach! przyjdzie mi tu zostawić, moje życie srogie:

Bo choć tę owieczkę znajdę,  
To niż z nią z tej puszczy wyjdę,

Wilcy mnie rozszarpią.
A jeżeli jej nie znajdę zginę od boleści,  
Bez tej owieczki dla której, umrzeć chcę z miłości,

Ojciec mnie posłał w tę drogę  
Nazad się wrócić nie mogę,

Biada mnie smutnemu.
O Boże mój! O Boże mój, gdzie znajdę owieczkę?  
Która w tę wielką pustynią, dała się w ucieczkę;

O by sama wrócić chciała,  
Głosu mego posłuchała,

Ach! czegóż się lęka.
Gdyż ja jej nie chcę uczynić bynajmniej nic złego,  
Ale wziąść na swe ramiona i do serca swego;

Przycisnąć z wielką miłością,  
Do Ojca zanieść z radością,

O jakby się ucieszył.
Pielgrzym dalej rzekł do niego, gdy ojciec chciał posłać 
Owej zgubionej owieczki, po tej puszczy szukać;

Czemuż nie posłał jednego,  
Z dworzanów swoich innego,

A nie Ciebie Syna.
Młodzieniec mu odpowiedział, Ojciec mój dla tego, 
Posłał najmilszego Syna, swego jedynego;

Aby ztąd cały świat poznał,  
Jak bardzo onę miłował,

Tę swoję owieczkę,
Bo jak ludzie ujrzą, że tak śliczny syn królewski  
Chodzi po dolinach, skałach, tej pustyni wielkiej;

Że nieraz swe ręce, nogi,  
Zrani o ciernie i głogi,

I ostre kamienie.
Wystawiony na powietrze i upały słońca,  
Na przykre mrozy i śniegi, i wylewy deszcza;

Gdy usłyszą z jakiej mocy,  
On zawsze w dnie i w nocy,

Woła bez przestanku.
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O owieczko moja miła, owieczko kochana,  
Powiedz gdzieś jest oto ja Syn, Króla twego Pana;

Powróć, powróć tylko do mnie,  
Wezmę cię na swoje ramiona,

Zaniosę do Ojca.
Tam ci będzie bardzo dobrze, albowiem z rąk jego,  
Żyć i odpoczywać będziesz, na łonie u niego;

Wróć się, wróć owieczko miła.  
Gdzieżeś mi się obróciła,

Wróć się, wróć do mnie.
Widząc to i słysząc ludzie, będą sobie mówić:  
O jak niewymownie dobry, ten to Król musi być;

Który tak bardzo ukochał,  
Swą owieczkę któżby nie chciał,

Być owieczką Jego.
Pielgrzym znowu rzekł do niego, czemuż gdy cię posłał 
Ojciec twój szukać owieczki, zbrojnych swoich nie dał;

By cię od drapieżnych zwierząt,  
Na tej puszczy mogli bronić,

Młodzieńcze nadobny.
Młodzieniec mu odpowiedział, ach bo ja ją kocham, 
Owieczkę wielką miłością, jak i mój ojciec sam;

I chcę by cały świat o tem,  
Wiedział dla tego sam jeden,

Puścił się w tę puszczą.
Aby była ztąd poznana moja miłość wielka  
Która się nigdy niczego, bynajmniej nie lęka;

Zimna ani upodlenia,  
Głodu ani utrapienia,

Nawet samej śmierci.
O owieczko moja najmilejsza, patrz jak cię miłuję,  
Oto dla dobra twojego, cały się daruje;

O owieczko moja miła,  
Gdzieżeś mi się obróciła?

Wróćże się wróć proszę.
Znowu Pielgrzym rzekł do niego, gdyby tę owieczkę, 
Znalazł czybyś ją nie karał, za jej ucieczkę;

I oto, że opuściła,  
I owczarnią pogardziła,

Ojca Pana swego.
Młodzieniec mu odpowiedział, ja z mym Ojcem miłym 
Na tę zgubioną owieczkę, zagniewany byłem;

Ale niech się wróci tylko,  
Wieczne zapomnienie wszystko,

Co przedtem czyniła.
O owieczko moja miła, owieczko zgubiona,  
Wróć do mnie bo ja cię wezmę na swoje ramiona;

Przycisnę do serca swego,  
Zaniosę do Ojca mego;

Z wielką wesołością.
Pielgrzym znowu tak zapytał, a gdybyś ją znalazł,  
Tę owieczkę co tak bardzo, troskliwie jej szukasz;

A dzikie zwierzęta by Cię,  
Przyprawiły o twe życie,

Cóżbyś za zysk z niej miał.
Młodzieniec mu odpowiedział, Ojciec mój ani ja,  
Żadnego zysku z owieczki, zbłąkanej niema

Ale chcemy aby żyła,  
A na puszczy nie zginęła,

To tylko z miłości.
A litość nasza czyni, pokoju nie daje,  
Miłość moja mi odwagi i siły dodaje,

Nagrody zysku żadnego,  
Nie pragniemy tylko tego

By zbawiona była.
O owieczko moja miła, owieczko wróć do mnie,  
A ja cię z wielką miłością, wezmę na swe ramię,

I zaniosę cię do Ojca,  
Tam będziesz wiecznie bez końca,

Radość używać.
Jeszcze pielgrzym tak zapytał, gdyby cię rozszarpać miały, 
Drapieżne zwierzęta chciały, cóżbyś z nią uczynił,

Jakóżbyś ją ty obronił,  
I jako onę zasłonił,

Tę nędzną owieczkę.
A młodzieniec pielgrzymowi, dał odpowiedź taką, 
Wiem jednę górę w świecie co jest bardzo wysoką:

Blisko przy Jerozolimie,  
Kalwarja jest jej na imię,

Drzewo na niej rośnie.
To drzewo bardzo wysokie, a nazywa się krzyż,  
I skryłbym tam ma owieczkę, gdyby tu chciała przyjść

Sam sobą bym ją zastawił,  
A głosem bym wielkim mówił,

Do zwierząt drapieżnych.
O wy drapieżne zwierzęta, o przychodźcie do mnie, 
A złość jaką tylko chcecie, wyrabiajcie na mnie,

Tylko owieczki szanujcie,  
Ojca mego się lękajcie

O to ja was proszę.
Dobrowolnie się w moc daję i chętnie chcę znosić, 
Boleści i utrapienie, cierpliwie ponosić;

Chcę nawet ochotnie umrzeć,  
Aby mogła na wieki żyć,

Ta owieczka moja.
Ten pielgrzym do Jeruzalem, co rok pielgrzymował, 
A zawsze młodzieńca, w tej drodze widywał;

Jak pilno po puszczy biegał,  
Głosem aże się rozlegał,

Wołał swej owieczki.
Przechodził różne pustynie, wioski i miasteczka  
A pilnie wszędzie szukając, gdzie jego owieczka;

O owieczko moja miła,  
Gdzieżeś mi się obróciła

O powróćże do mnie.
Trzeciego roku on Pielgrzym znowu się z nim widział 
I pytał go czy owieczki onej gdzie nie widział.

Gdy tak pilno szukasz wszędy,  
To byś ją też przecie kędy,

Miał ujrzeć lub znaleźć.
Młodzieniec mu odpowiedział: ach owieczka miła,  
To się z wilkami z kozłami, dzikimi zbraciła;

I częstom się już z nią spotkał,  
Ta gdy mnie widzi ucieka,

Między dzikie wilki.
Przez to moje miłosierne, serce bardzo rani,  
Gdy odemnie dobrodzieja, na bok zawsze stroni;
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Którą ja tak sobie ważę,  
Za nią życie moje łożę,

Dla jej zbawienia.
Z żalem znowu on młodzieniec, pobieżał z prędkością 
Szukając onej owieczki w pustyni z pilnością

Zawsze wołał nieustannie,  
O powróćże powróć do mnie,

O owieczko miła.
Czwartego roku on Pielgrzym, gdy drogą pospieszał; 
Już więcej głosu onego, młodzieńca nie słyszał;

I pilno się wywiadywał,  
Gdzieby się teraz znajdował,

On śliczny młodzieniec.
Lecz się nigdzie nie dowiedział, aż w Jerozolimie,  
Usłyszał, że między ludźmi ta nowina slynie;

Że na górze trupich kości,  
Dla owieczki swej z miłości,

Ten młodzieniec umarł.
Gdy przyszedł na ową górę, tam między wilkami,  
Obaczył owce stojące, z dzikiemi kozłami,

A młodzieniaszka onego,  
Okrutnie poranionego,

We wielkiej boleści.
Pielgrzym ujrzawszy młodzieńca bardzo zranionego, 
Pytał go kto jest przyczyną tych boleści jego;

Że tak bardzo jest zraniony,  
We krwi swojej ubroczony,

I ukrzyżowany.
Młodzieniec mu odpowiedział: że owieczka miła,  
Która się z dzikiemi wilki, i kozły zbraciła;

A słyszała na się wołać,  
Nie mogła już tego wystawać,

Z niemi się zbraciła;
Aby mnie już pochwyciwszy okrutnie zranili,  
Niemiłosiernie ubiwszy, we krwi ubroczyli;

Ja i to cierpliwie znoszę,  
Owieczki z pokorą proszę,

By do mnie wróciła.
O owieczko ukochana o owieczko miła,  
Któraś mnie pasterza twego, tak bardzo zraniła;

O powróćże powróć do mnie,  
Wezmę cię na swe ramiona,

Zaniosę do Ojca.
O tam będzie wielka radość z znalezienia twego, 
Wszystkich sługów i dworzanów w domu Ojca mego

Tam będziesz wielkiej radości,  
Używała we wieczności,

Bez końca żadnego.
Chrześcijanie czy wszystkoście dobrze zrozumieli, 
Coście teraz w tej pieśni odemnie słyszeli;

Owca jest, każdy żyjący,  
Król jest sam Bóg wszechmogący

Pasterz Jezus Chrystus.
On to pilno woła szuka owieczki zbłąkanej;  
Duszy człowieka grzesznego, w świecie zatopionej;

By ją pozyskać dla siebie,  
I onę osadził w niebie,

U Ojca swojego.

A gdyście tak zrozumieli, ze mną zaśpiewajcie,  
A ze serca pokornego do Boga wołajcie:

Jak bardzo nas umiłował,  
Kiedy dla mnie nie żałował,

Syna jedynego.
Ale gdy wydał tak na śmierć, dla ludu grzesznego,  
Aby którzy się nawrócą, i uwierzą w niego; 

Żeby wiecznie nie zginęli,  
Lecz przez niego osiągnęli,

Raj i żywot wieczny. Amen

Krucyfiks wykonany przez Antoniego Barana, 
fot. P. Onochin 

II Lament Chrystusa Pana na krzyżu wiszącego 
za niewdzięczność ludzką

Przystąpcie bliżej grzesznicy
A na mnie patrzajcie;

Jeśli mnie jeszcze poznacie,
Pilno pozór dajcie!

Jakem jest dla waszych złości
Skatowany aż do kości,

W sercu uważajcie. Na rany patrzajcie.
Tak wielem was miłował,

Iżem zstąpił z nieba,
Pracowałem dla człowieka,

Co było potrzeba;
Wyście mnie za to oddali,

Ciało moje skatowali.
Na krzyżu przybili. I krew wytoczyli.

Opuściłem Ojca mego,
I radości w niebie;

Zstąpiłem na tę niskości,
Człowiecze dla Ciebie;
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A ludzie mnie nie poznali,
Tak wiele mi ran zadali,

Na krzyż mnie przybili. I krwią obroczyli.
Was żeni, wszystkich ku zbawieniu,

Wiódł i cuda czynił.
Abym was wszystkich synami 

Światłości uczynił;
Wyście mnie słuchać nie chcieli,

Ciemności miłowali,
Mnąście pogardzili. Z miasta wyrzucili.

Patrzcie najprzód, wy niebianie,
Którzyście mnie znali,

Jak mnie ludzie na tym świecie
Srodze skatowali;

Od stopy aże do głowy,
Nie masz cząstki Ciała zdrowej,

Całym jest zraniony. Krwią moją oblany,
Jak śliczna twarz moja była, 

U Ojca mojego, 
Była ozdobą całego

Dworu niebieskiego;
Teraz bezbożnych pięściami,

Żydowskiemi plwocinami,
Jak jest oszpecona. I krwią jest zalana.

Głowa moja co ozdobą
Patryarchów była,

Patrzcie, jak wszystkiej piękności
Na świecie pozbyła;

Jak jest cierniem otoczona,
Kolcami przedziurawiona,

Srodze poraniona, Na dół jest spuszczona.
Oczy, które na człowieka

Miłosierne były,
I na każdego grzesznika

Łaskawie patrzały,
Jak pięściami potłuczone,

I od bólu zapuchnione,
I Krwią zacieczone, Bólu napełnione.

Uszy moje, które rady
Pokornych słuchały,

Prośby ludzi utrapionych
Rade przyjmowały,

Jak są cierniem pobudzone,
Bluźnierstwami napełnione,

I srodze zelżone, Bólu napełnione.
Usta, które dla grzesznika

Wiele pracowały,
I pokutę na zbawienie 

Mu opowiadały,
Jak gorzkością napełnione.

Gorzką żółcią napojone,
Wielce upragnione, i już wysuszone.

Ręce moje dla grzesznika,
Tak wiele czyniły,

Ślepym zdrowie i umarłym
Żywot przywróciły,

Jak są w górę podniesione,
I boleśnie rozciągnione,

Gwoździami poranione, I przedziurawione.

Nogi me od udręczenia,
Wielokroć ustały,

By grzesznika straconego,
Znowu zaś znalazły,

Jak teraz są pokrzywione,
A na krzyżu zawieszone

Na wylot przeszyte, I gwoźdźmi przebite.
Serce moje tak człowieka

Wielce miłowało,
Aby go z Ojcem niebieskim 

Znowu pojednało,
Żelazem Go przerazili,

Żem umarły, nie wierzyli,
Włócznią Go przekuli, Duszy w Nim szukali.

Cóżem więcej miał uczynić?
Jakom wam uczynił,

Cierpiałem tak wiele za was,
Niczem nie zawinił,

O grzesznicy bez litości,
Przestańcie już waszych złości,

Już mnie nie krzyżujcie, Krwi nie wylewajcie.
A gdzie jest ta ludzka miłość,

Gdzie natenczas była,
Że mnie przed grzeszników złością

Wtenczas nie broniła,
Którzy bez wielkiej litości,

Jak lwi zajadli we złości,
Srodze katowali, Rany zadawali.

Pójdźcie wy leśne zwierzęta,
A na mnie patrzajcie,

Jak mnie grzesznicy zranili,
Na mnie pooglądajcie,

Pójdźcie powietrzni ptaszkowie,
I wy ziemscy robaczkowie,

Mnie się przypatrujcie, Żałość pokazujcie.
Płaczcie góry i kamienie,

I wy twarde skały,
Któreście przy męce mojej

Pękać się musiały;
Bo grzesznicy zakamieniali,

Nad dyament twardej skały,
Nie mają litości. Bo są pełne złości.

Płaczcie o mnie wy stworzenia,
Któreście na wodą,

Bo grzesznicy zakamieniali,
Płakać już nie mogą;

Na cóż na nich z krzyża wołać,
Kiedy nie chcą pokutować,

W grzechach zanurzeni,. W złościach zaślepieni.
Ach! Jeszcze raz wy grzesznicy,

Na mnie pooglądajcie,
Jako Krew z moich ran płynie,

Pilno uważajcie,
By wasze serca zmiękczyły,

A do żalu was skruszyły,
Abyście płakali. Za grzechy żałowali

Kruszcie się serca grzeszników,
Póki tu żyjecie,
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Niesporo po śmierci będzie,
Jak na sąd staniecie,

Dobrym będzie na zbawienie,
Grzesznikom na potępienie,

Moja krew wylana. Drogo wytoczona,
Ach już wam wszystkim odpuszczam,

Wasze nieprawości,
A na większe nawrócenie,

Już będę mieć dości,
Byście serca nawrócili,

Grzechy wasze porzucili,
Do nich nie wracali. Mnie nie krzyżowali.

Kiedy dusza wasza z ciała
Będzie wychodziła,

A jakim grzechem śmiertelnym
Będzie obciążona,

Będzie bez wszelkiej miłości,
Do onych wiecznych ciemności,

Za grzechy osądzona. I w piekło wtrącona.
Tam gdzie dawno potępieńcy

W piekle już goreją,
A póki Bóg Bogiem będzie,

Tak długo goreć będą,
Tam już nie ma wybawienia

Tylko biada, narzekania,
Zębami zgrzytania. Boga przeklinania.

Najłaskawszy Zbawicielu,
Jezu Chryste Panie!

Racz nas od tego zachować,
Wierne chrześcijany,

Byśmy tu pokutowali,
Do piekła się nie dostali,

Ale z Tobą żyli. Na wieki chwalili.
Racz przerazić serc nasze,

Strzałą Twej miłości,
Byśmy łzami opłakali,

Wszystkie nasze złości,
Rany Twoje rozważali,

A za grzechy żałowali,
W łasce Twojej trwali. Szczęśliwie skonali. Amen.

III Pieśń nowa O pożegnaniu się z sobą  
Jezusa i Maryi

1.  A gdy miły Pan Jezus do nieba wstępował,
A z swoją Matką żałośnie się żegnał.

2.  Dziękuję Tobie, Matko, żeś mię porodziła,
Porodziwszy, piersiami swojemi karmiła.

3.  Na ręku mnie nosiłaś, mile piastowała, 
Przed herodem w dalekie strony uciekała.

4.  Przez siedem lat w Egipcie troskliwie żywiła,
Wielkieś prace i trudy dla mnie ponosiła.

5.  Ile kropel pokarmu wziąłem z Ciała Twego,
Tyle Ty miej zapłaty u Ojca mojego.

6.  Do którego Ja teraz do nieba wstępuję,
A Ciebie, Matko Moja, światu zostawuję.

7.  A słysząc to Marya, wzajem się skłoniła,
Do Jezusa te słowa mówiła:

8.  Dziękuję Tobie, Synu, żeś mię zdawna przejrzał,
Mnie ubogą panienkę za Matkę swą obrał.

9.  Niech będzie Bóg pochwalon, a Ojciec Twój miły,
Że wszystkie moje prace przytomne Ci były.

10. A teraz mnie, mój Synu zostawiasz na świecie;
Jam Cię zawsze kochała, ulubiony kwiecie.

11. A ja Ciebie na ziemi kochałam nad złoto,
Ty mnie, najmilszy Synu, zostawiasz sierotą!

12. Teraz ci mnie samą na ziemi zostawiasz,
A tak długo, mój Synu, Matkę zapominasz.

13. Aleć kochany Synu, gdy do nieba pójdziesz,
Przecież ja mam nadzieję, że Ty po mnie przyjdziesz.

14. Potem Jezus w obłoku do Ojca się stawił,
Uczniów swoich i Matkę na ziemi zostawił.

15. Która tu lat piętnaście po wniebowstąpieniu
Żyła w domu Janowym w wielkim upragnieniu.

16. Tedy Bóg dokończywszy piętnastego roku,
Posyła Gabryela ze swego wyroku;

17. Który Ją przywitawszy: bądźże pozdrowiona,
Do nieba dnia trzeciego będziesz przeniesiona.

18. Zasnęła bez boleści i strachu wszelkiego,
Spotkała w drodze Syna z całym dworem Jego.

19. Który wdzięcznie zawołał: o Matko kochana!
Witaj, ze wszystkich ludzi na ziemi wybrana.

20. Tak Jej najświętszą duszę w niebo wprowadzili.
I podle Trójcy świętej Oną posadzili;

21. Gdzie Jej wszyscy Anieli wraz z Archaniołami
Wdzięcznie pienia śpiewają różnemi pieśniami.

22. Tak my nędzni ziemianie do Niej się udajmy,
Niechaj przez Cię królestwo w niebie otrzymamy. 
Amen

Pieta autorstwa Piotra Wolińskiego, fot. P. Onochin 
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IV Pieśń nowa O cierniowej koronie  
Pana Jezusa

1. Witaj z ciernia korona,
Z głogu morskiego spleciona,

W którą Jezus, Pan nad pany,
Był jak król koronowany

U Piłata pontskiego.
2. Coć nie czynią źli żołnierze,

Gdy ich złość szatańska bierze,
Oto Piłata prosili,
Żeby wzgardę uczynili,

Królowi niebieskiemu.
3. Upletli koronę z głogu,

Wtłoczyli na głowę Bogu,
I trzcinę Mu w rękę dali,
Tak z Niego naśmiewali:

Witaj Królu żydowski.
4. Tak się Ojcu podobało,

I tak się to stać musiało,
Żeby Jego Syn kochany,
Był tu ukoronowany,

Na tej ziemskiej niskości.
5. Przyjął Jezus tę koronę,

Zamiast berła daną trzcinę,
Jakiej jeszcze i królowie
Żaden nie miał na swej głowie,

Jaj Jezus Nazareński.
6. Ta korona bez rubina,

Dyamentów w niej też nie ma,
Nie ze srebra ani złota,
Była z głogu, z cierni zwita

Dla Księcia Niebieskiego. 
7. Lecz korono byłaś droga,

Gdyś zdobiła Syna Boga,
I najdroższe są w tobie kolki,
Jak diament, rubin wszelki,

Tego świata całego.
8. Oj! prześlicznaś jest korona,

Krwią Jezusa malowana,
Choćby świat dał wszystkie skarby,
Nie dostałby takiej farby,

Takiej, jak w tej koronie.
9. O! Korono jesteś święta, 

Bo ta świętość z głowy wzięta,
Bezbożna Cię ręka wiła,
Krew Cię Syna poświęciła,

Syna Boga żywego.
10. O! czci godnaś jest Korona,

Boś krwią Jezusa święcona,
I cóż więcej ma być czczone,
Jak te rzeczy poświęcone,

Krwią samego Jezusa.
11. Lecz rozważmy Chrześcianie,

Co Jezus cierpiał w Koronie,
Co cierpiała Głowa święta,
Gdy Korona na nią wbita,

Była z ciernia ostrego.

12. I co był to za ból wielki,
Gdy aże do mózgu kolki

Święte skronie przebijały
I tysiąc ran uczyniły

W Głowie Pana Naszego.
13. Z Głowy świętej Krwi płynącej

Wyszło kropli trzy tysiące:
Tak obficie z niej płynęła,
Że oczy, usta zalała

Jezusowi miłemu.
14. Cierpiał Jezus za te grzechy,

Co pochodzą z ludzkiej pychy,
Tyle ran w najświętszej głowie,
Co Mu zadali Żydowie, a świętą 

Przez wbijanie Korony.
15. Przez tę Koronę cierniową,

Co tak skuła świętą Głowę,
I Krew święta, co wyciekła,
Niech nas zachowa od piekła

I karania wiecznego.
16. Ta Korona z głogu, z ciernia,

Niech was w namiętności zmienia:
Zamiast pychy Lucypera,
Miłość, czystość i pokora,

Niechaj już w nas zamieszka.
17. Przez te rany w Twojej głowie,

Udziel nam te cnoty drogie,
A cierniowa ta korona,
Niechaj nam będzie obrona,

Ciebie Jezu prosimy.
18. A kto do niej jest wpisany,

Do tej cierniowej Korony, 
Wpisz go Jezu także w niebie,

W księgę żywota wiecznego.
19. Niechaj znajdziem w tej koronie

Pomoc w życiu i przy zgonie,
Niech nie będziem otoczeni,
Jako cierniem ogrodzeni,

Od napaści szatańskich.
20. A po śmierci ta korona,

Co dla dobrych nastrojona,
Niech nam będzie dana
O to Jezu prosim Ciebie,

Co daj Boże. Amen

V Pieśń nowa (miłosna) Do Krzyża Świętego

1. Zawitaj, Krzyżu święty, pociecho jedyna,
Ciebie każdy z radością, z weselem wspomina.

2. A któż Ciebie nie kocha i Twojego Krzyża?
Każdego przyjmiesz chętnie, kto się podeń zbliża.

3. Ach! Ja Ciebie tak kocham z serdecznym weselem,
Boś ty jest pociechą, moim Zbawicielem.

4. A ja grzeszny, gdzie pójdę, gdzież ja się podzieję,
Jeśli Ty, mój Wybawco, odbierzesz nadzieję?

5. Pójdę, pójdę pod Krzyż Twój, przyjmij niewdzięcznika,
I spuść Krople Krwi świętej, obmyj mnie grzesznika.



20

6. Zawitaj Krzyżu święty, wdzięczne me kochanie!
Lecz któż Cię na tym Krzyżu wysokim dostanie?

7. Spuśćże mi się, mój Jezu, niech Cię ucałuję,
Niech słodkiemi ranami serce me ratuję. Amen

VI Pieśń o spoczynku Pana Jezusa 

Ach, mój Jezu! Mój kochany! Toć to twarde łoże,  
Zdejmę Ciebie z tego krzyża, w sercu mem położę.

Boś zbolały, zbiczowany, okrutnie zraniony,
Proszę, żebyś w sercu mojem był uspokojony.

Dusza moja prędko będzie o to się starała,  
By Cię w sercu mojem własnem już nie przebudzała.

Cicho, cicho, duszo moja! Niech spokój panuje, 
serce me uratuję

Niech w snie słodkim mój najmilszy Jezus 
ciszę czuje.

Nie kołataj występkami, nie budź go grzechami,  
Owszem, utul jak najprędzej świętemi myślami.

Niechaj będzie serce moje za łóżeczko Tobie,
Połóż się w niem, słodki Jezu, a odpocznij sobie.

Zaśnij, zaśnij, dobry Jezu! W sercu mem milutko,  
A ja Tobie na dobranoc zaśpiewam cichutko.

Dobra-noc Ci słodki Jezu! Me wieczne kochanie,
Za sen smaczny, proszę, przyjmij mój płacz 

i wzdychanie.
Matko Boska wraz z Józefem, użyczcie miłości,  
By zasypiał w sercu mojem Pan Jezus w cichości.

A ja z Wami niech też spocznę w niebieskim Syonie,
Bym Was wielbił z Bogiem wiecznie po szczęśliwym

zgonie. Amen.

Przypisy

1 Niejako ilustracją tej tezy są dwie źródłowe publikacje ogłoszo-
ne w poprzednich numerach „Twórczości Ludowej”. Por. J. Adamow-
ski, Maryjne „pieśni z kartek”. Przekazy o cudownych objawieniach, 
zdarzeniach i kreowaniu miejsc świętych, „Twórczość Ludowa” 2021, 
nr 1‒2, s. 15‒24 oraz J. Adamowski, „Kartkowe pieśni” o świętych, 
„Twórczość Ludowa” 2021, nr 3‒4, s. 23‒30. 

2 Szczegółowsza charakterystyka zbioru zob. J. Adamowski, Ma-
ryjne..., dz. cyt., s. 15.

3 Klasycznym przykładem takiego postępowania jest chociażby 
ogólnie znana antologia Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych 
śpiewaków (XIX–XX w.), Wybór i opracowanie Stanisława Nyrkow-
skiego, wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski, Warszawa 1973.

4 W niniejszym przedruku staraliśmy się zachować jak najbar-
dziej wierną formę językową i graficzną źródła.

KRYSTYNA IGRAS
Z dzieciństwa

wyłuskuję perełki wspomnień
rozkosz bosych stóp
w ciepłych deszczowych kałużach
słodki sen 
w stodole na sianie
posmak 
chleba ze śmietaną z cukrem
ciepłego miodu
ociekającego z woskowych plastrów
odpustowych lodów na wafelku
świeżych leśnych poziomek
ziemniaków pieczonych w ognisku

pamiętam
piaszczysty gościniec za wsią
ze szpalerem dzikich czereśni
dębowy krzyż
bajkowy taniec jaskółek przed deszczem
święta bożonarodzeniowe
pachnące sosnową choiną
woskowymi świecami
sianem pod stołem
i jazdę sańmi
do Stanisławowa na Wigilię
do babci Heleny
w gościnę

ALFREDA MAGDZIAK
Moja poranna modlitwa

Dziękuję Boże za przeżytą noc
pozwól przeżyć dzień dzisiejszy
wielka Panie Twoja moc
a miłosierdzie jeszcze większe

I na nie właśnie liczę
wszechmogący Boże
gdy przeżyję dzień dzisiejszy
podziękuję Ci szczerze

A gdy po przeżytym dniu
na noc spać się położę
przyślij mi Anioła Stróża
miłosierny Panie Boże

Anioł z Twego polecenia
będzie czuwał nad mym snem
przez długie godziny nocy
aż zaświta biały dzień

A gdy w piersi zbraknie tchu
zgodnie z wolą Twoją
jeśli usnę w czasie snu
Boże zabierz duszę moją
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Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

Krzyże i kapliczki w parafii Spycimierz  

(gm. Uniejów) w relacjach mieszkańców, cz. 2

Za sprawą tradycji układania kwietnych dywanów na pro-
cesję Bożego Ciała, Spycimierz (gm. Uniejów, woj. łódzkie) 
stał się ważnym punktem na mapie polskiego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego1. W znaczącym stopniu przyczyniły 
się do tego etnograficzne badania terenowe prowadzone pod 
kierownictwem dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS i dr hab. 
Anny Weroniki Brzezińskiej, prof. UAM, których efektem było 
m.in. stworzenie raportu zawierającego wnioski z badań i re-
komendacje do planu ochrony tradycji kwietnych dywanów2. 
Kontynuacją badań, rozszerzającą pole zainteresowań na inne 
formy lokalnej religijności, stał się realizowany w 2021 roku 
projekt „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów 
w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodni-
czego” (z programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”). 
W jego ramach prowadzone były badania dotyczące krzyży 
i kapliczek znajdujących się na terenie parafii Spycimierz, jak 
również innych miejsc i przestrzeni kulturowych ważnych dla 
mieszkańców3. W okresie od czerwca do sierpnia 2021 roku 
przeprowadzono i nagrano czternaście wywiadów z dwudzie-
stoma dwiema osobami. Analizie tego materiału poświęcony 
został artykuł Jolanty Dragan i Katarzyny Smyk4, w którym 
autorki omawiają różnorodność form małej architektury sa-
kralnej w parafii Spycimierz, motywacje jej powstawania oraz 
związane z nią praktyki religijne i społeczne.

Spycimierz, 2021, fot. A. Baczyńska-Hryhorowicz

Pierwsza część wyboru materiału z ww. badań ukazała się 
w nr 3–4/2021 „Twórczości Ludowej”5. Przestawiony ni-
żej zbiór cytatów jest kontynuacją tamtego tekstu, a zarazem 
rozszerzeniem przywołanych wcześniej wątków. Niniejszy 
wybór składa się z czterech części tematycznych. Pierwsza 
dotyczy budowy kapliczek, które powstawały w niedalekiej 

przeszłości, za życia informatorów i przy ich współudziale. 
Druga część to wypowiedzi mieszkańców na temat kapliczek 
w elewacjach domów, zawierające przede wszystkim opinię 
o powodach powstawania tego rodzaju form kultu. Kolejny 
wątek to zdobienie i strojenie krzyży oraz kapliczek, zwłasz-
cza w związku z dorocznymi świętami kościelnymi. Czwarta 
część obejmuje wypowiedzi dotyczące współczesnych praktyk 
nabożeństw majowych odprawianych przy kapliczkach. Ostat-
ni wątek to opowieści o cudownych zdarzeniach związanych 
z modlitwą przy kapliczce bądź krzyżu oraz z innymi prakty-
kami religij nymi. 

Wykorzystano (przetranskrybowane półfonetycznie) wypo-
wiedzi piętnaściorga mieszkańców parafii Spycimierz i ozna-
czono je inicjałami informatorów, których spis (w kolejności 
alfabetycznej) znajduje się poniżej. Kwestie wypowiadane 
przez badaczki oraz ingerencja redaktorska zaznaczone zostały 
nawiasami kwadratowymi.

GA – Genowefa Andryszek, ur. 1959, zam. Spycimierz Ko-
lonia, rozmowa z dnia 24.07.2021, przeprowadzona przez Ka-
tarzynę Smyk;

HS – Helena Szadek, ur. 1946, zam. Leśnik, rozmowa z dnia 
18.08.2021, przeprowadzona przez Katarzynę Smyk;

IF – Izabela Filipiak, ur. 1969 r., zam. Boleszczyn, rozmowa 
z dnia 23.07.2021, przeprowadzona przez Katarzynę Smyk;

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

JK – Jacek Kacprzak, ur. 1981, zam. Leśnik, rozmowa z dnia 
18.08.2021, przeprowadzona przez Katarzynę Smyk;

JzK – Józef Kacprzak, ur. 1954, zam. Leśnik, rozmowa 
z dnia 18.08.2021, przeprowadzona przez Katarzynę Smyk;

JTM – Jan Tadeusz Michałowski, ur. 1939 r., zam. Zieleń, 
rozmowa z dnia 23.07.2021, przeprowadzona przez Katarzynę 
Smyk;

JW – Józef Wielogórka, ur. 1955 r., zam. Spycimierz, roz-
mowa z dnia 30.07.2021, przeprowadzona przez Alicję Ba-
czyńską-Hryhorowicz;

LW – Leokadia Włazałek, ur. 1947, zam. Człopy, rozmowa 
z dnia 17.08.2021, przeprowadzona przez Katarzynę Smyk;

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

MP – Maria Pełka, ur. 1950, zam. Spycimierz, rozmowa 
z dnia 30.07.2021, przeprowadzona przez Alicję Baczyńską-
-Hryhorowicz;

MT – Mateusz Karniszewski, ur. 2010, zam. Spycimierz, 
rozmowa z dnia 18.08.2021, przeprowadzona przez Katarzynę 
Smyk;
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WM – Wiesława Michałowska, ur. 1946 r., zam. Zieleń, 
rozmowa z dnia 23.07.2021, przeprowadzona przez Katarzynę 
Smyk;

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

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

Budowa nowej kapliczki

[Dot. kapliczki w Leśniku, na wale Warty, na wprost wy-
jazdu od strony Józefowa]

[HS:] No to my raczej my z sołtysem żeśmy tak działali, 
no żeby postawić nową. No a jaką – no to mnie już w gło-
wie świtało, jaki to ma być wzór, jaka to ma być wysokość, to 
wszystko. No i tak żeśmy to trochę uplanowali, a że mój syn 
był murarzem, i jeszcze z takim kolegą, i przyjechali tą ka-
pliczkę postawili. To oni ją wybudowali, wszystko. No figurkę 
to nie wiem, to Elżbieta Tołoczko kupiła tam figurkę, siostra. 
A całe ramki znowuż z żelaza to zrobił Siwirski, taki właśnie 
na końcu, też z Leśnika. A oszklił taki pan w Dobrej, gratisowo 
nam to zrobił, bo, mówił, od kapliczki, od świętych rzeczy nie 
bierze pieniędzy, tak. (...) Trzeciego maja była wyświęcana, 
w Matki Boskiej Królowej Polskiej. Przyjechał ksiądz, ksiądz 
Wojciech Krzywański. Ubrane wszystko, stolik, to było chyba 
w niedzielę, nie wiem, czy to była niedziela, [trzeci maja] to 
jest święto. No to żeśmy się zebrali, stoliczek, wszystko, woda 
święcona, świeczki, przyjechał ksiądz, pomodlił się, litania, to 
wszystko, poświęcił i no to wszystko. Trochę pośpiewaliśmy 

jeszcze wtedy i później jak zwykle herbatka, u siostry, u niej 
była herbatka. No i to wszystko.

[JK:] [Sołtys] sam od siebie po prostu dał ten kawałek ziemi, 
taki gest zrobił. Tak więc na środku wioski [kapliczka] jest. 
[KS: A pieniądze?] [JK:] Mieszkańcy, sąsiedzi. [JzK:] Chudzi-
li my, a to fudament zalewać, a to późnij kamienie tam umu-
rowane, czy te sztachety, to znowu sąsiad tu miał heblarkę, to 
un tu heblował te sztachety. To wszystko było tak od wsi, tam 
żadne tam nie było. [KS: Też od razu była ta szklana...] [JzK:] 
Gablota, tak, to już było pustawione, postument był pustawio-
ny z myślą o tym, to była ta gablota zakupiona i były rozmiary 
jakie, to żeby to zrobić. 

[Dot. kapliczki w Człopach na prywatnej posesji] 
[LW:] [W 2010] ja sobie tak postanowiłam: można rentę – 

mama moja była, miała rentę, ja mam rentę, i podziękujma 
Bogu, mówię, postawma nowom kapiczke [wzruszenie]. No 
i od tego się tak zaczyło. No i tą kapliczkę zaczęliśmy myśleć, 
to moja synowa mówi tak, żebym szła do księdza Kaźmier-
czaka Wojciecha, i żeby on na podpowidziuł, jaką tą kapliczke 
zrobić. No bo też była na tym drewnianym takim kołku, kwa-
draciku. No i pojechałam do kościoła na majowe nabożeń-
stwa i poszłam do księdza. Mówię: proszę księdza, chcemy 
postawić kapliczkę, ale bym chciała pomocy poprosić. A on 
mi odpowiedział tak: „Niech pani przyjdzie jutro na majowe, 
to ja – mówi – w internecie tam poszukam i wam zdjęcia dam”. 
No i pojechałam da drugi dzień. Pojechałam na drugi dzień, on 
już miał te zdjęcia uszykowane, ale trzy. Ale jak przyjechałam 
do domu te zdjęcia pokazałam, to wszyscy jednogłośnie po-
wiedzieli: ta!, co teraz jest. Bo tamte inne były takie, no takie 
[cmoka]. Ale zaczem my jeszcze poszli do Kaźmierczaka, to 
synowa mnie w samochód, syn, i wszyscy objechalim w koło, 
w koło, w koło, gdzie tylko można my objechalim po to, żeby 
wzór jakiś wziąść, nie. (...) Ale najgorsze było to, że majster 
był taki trudny [pokazuje gestem, że lubił wypić]. (...) Tak wy-
szło, że synowa ze synem prawie by tą kapliczkę sami to zro-
bili. Bo nie po jego, bo po jego, bo co przyjechał, to odjechał, 
trochę porobił i odjechał, no był niesłowny, no jednocześnie 
niesłowny. Ale kuniec kuńcy w kuńcu doszyd do kuńca. (...) 
Mój mąż taki list napisał, i wszyscy się podpisywali na tym 
liście, kto muruje, ile nas tu jest fundatorów, moja mama tak 
samo była jeszcze. Wszyscy się podpisali, i włożyli 5 złoty, 10 
złoty, 2 złote, złotówka i napisane było, w którym roku to było, 
i w rulonik zwinął, w słojeczek zakręcił i włożune jest tam 
w kapliczce. (...) [KS: Czyli tę kapliczkę zbudowaliście, żeby 
podziękować za to, że jest renta, parę groszy?] [LW:] Tak, tak. 
Że wszyscy zdrowe byliśmy, że dziękować Bogu. Ja mówię 
[wzrusza się]: żeby ślad po mnie został. (...) [LW:] Poszłam 
do księdza i mówię: proszę księdza, już jest kapliczka w kom-
plecie, my chcielibyśmy wyświęcić. A uun mówi: „To kiedy 
chcecie?” A my: No, pierwszego sierpnia, niedziela będzie, 
mówię, może. No i tutaj trochę ogłosiłam rodzinę, że przy-
jedzie ksiądz wyświęcać kapliczkę. Stoik wynieśliśmy, wodę 
święcunu, i ludzi trochę, o! rodziny to było gdzieś, w pokoju 
się nie zmieścili, tylko w koło tu na podwórku, ciasta syno-
wa napiekła, herbaty narobiune. No nie wiem, ze trzy godziny 
po tym wszystkim wszystko się gościło. [KS: I ze wsi ludzie 
też przyszli?] Wszyscy! No mówię, wszyscy! Ile tu było, koło 
trzydziestu osób może było.

Metalowy krzyż stylizowany  
na brzozę, Spycimierz Kolonia,  

2021, fot. Katarzyna Smyk
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[Dot. kapliczki w Spycimierzu przy prywatnej posesji] 
[MT:] Postawiłem tą kapliczkę dlatego, bo właśnie jest dro-

ga. I tu czasami mógł się wydarzyć wypadek. Dlatego Matka 
Boża patrzy na tą drogę, patrzy na pola jak się dzieje wszyst-
ko, błogosławi. I jeszcze jak zrobimy płot, to planuję zrobić 
murowaną kapliczkę i postawić tutaj Matkę Bożą Fatimską. 
(...) Postanowiłem, że tu pasowałaby kapliczka, poszliśmy do 
stolarza, do pana Franka, i pan Franek zrobił mi kapliczkę. Na-
rysowałem, jaką tam chciałem, i taka powstała. 

[Dot. kapliczki w Zieleniu przy prywatnej posesji] 
[ZW:] To była właśnie ta kapliczka, która [wcześniej] po-

wstała. Ona dłuższy czas stała. I w którymś momencie nagle 
jest wypadek i kapliczka jest roztrzaskana praktycznie w nic. 
(...) No i trzeba było, no co, od nowa zrobić kapliczkę. No więc 
mój mąż wtedy już, bo... ojciec już wtedy nie żył, i jego dobry 
znajomy, tam się kolegują, pan Krzysztof Górczyński, doszli 
do wniosku, że należy to odbudować. No bo jak, no tyle lat to 
stało, no więc jak to może być tak. No i złożyli się tam finan-
sowo i poprosili mojego... też już nie żyje, szkoda... Eugeniusz 
Lis – to był wykonawca można powiedzieć tej obecnej tutaj 
co jest. I po prostu no wymyślili sobie taki projekt, taki mniej 
więcej podobny jak do tej co była poprzednio. No i postawili 
tą kapliczkę.

Kapliczki w elewacjach domów

[HS:] Nie wiem [czemu ludzie je robią], może dla siebie, 
może żeby to [kapliczkę] mieć u siebie to. Też zauważyłam, że 
w niektórych domach to właśnie robili te kapliczki, ale dlacze-
go – tego nie wiem. Tu nikt takiego czegoś nie miał.

[IF:] Akurat nie mieliśmy tutaj, ale jest bardzo dużo. [W 
Spycimierzu:] Tak właśnie myślę, są, nawet właśnie wjeżdża-
jąc do Śpicimierza, bo tak zaraz kapliczka wita „Jezu, ufam 
Tobie” na plebańskim tym szczycie, no to zaraz tam w pierw-
szym domu tam jest u Dzieranów w łuku, myślę, że Maryja. 
Zawsze była i chyba do tej pory jest. 

[LW:] Kiedyś tak robili [kapliczki w elewacjach], a teraz 
nikt nie robi.

[ZG:] Wiele jeszcze ludzi na przykład na wsi, budując dom, 
to zostawiało takie miejsce w murze, gdzie właśnie [umiesz-
czali] podświetloną tą Maryjkę. Myśmy nie mieli nigdy, nie, 
jakoś nie.

[MT:] Matka Boża miała być, tutaj widać, że miała być na 
domu, bo tutaj widać wypuszczone kable i miała być tu. (...) 
Jak budowali [babcia] z dziadkiem dom, to postanowili, że tam 
będzie kapliczka. [KS: A mówiła Ci babcia, dlaczego?] [MT:] 
Właśnie nie, właśnie nie mówiła. [KS: A dlaczego niektórzy 
mają?] [MT:] No, błogosławi dom. No tu nawet jest napisane 
na tym, żeby Matka Boża błogosławiła dom, naszą rodzinę. 

[JI:] Kiedyś tak jak nie wiem, w tych latach 80., 70. to było 
[robienie kapliczek w elewacjach]. (...) I nie wiem, bo tu ile, 
w trzech czy czterech miejscach są te kapliczki w tych do-
mach. Tutaj są dwie... Bo to akurat w tym czasie co budowali, 
to tak widzę, że wszyscy mają te wmontowane, nie? (...) No 
takie seryjne mi się wydaje, że to... Tak mnie też zastanawia, 
jak teraz pani mówi... Co to było, że oni tak porobili? Czy im 
się tylko tak podobało?

[WM:] [Jest taka kapliczka] u Dzieranów, na początku, jak 
się do Spycimierza wjeżdża. To mi się bardzo podobało, bar-
dzo mi się to podobało, jak ja tu pragnęłam coś takiego mieć. 
No u nas [po ślubie] już dom był, już się nie [dało] tego [zro-
bić], ale na przykład mojego brata córka. (...) To ona właśnie 
no wystarała się o to, że w narożniku tą kapliczkę wmurowali, 
i tam światełka jakieś takie, też. 

Zdobienie i strojenie krzyża/kapliczki

[IF:] Po prostu się kupuje jakieś bukiety, dwa razy do roku 
czy trzy. Staram się albo na Wielkanoc albo na maja, te bar-
dziej kapliczki to wiemy, że na maja, tak. A ja to już się staram 
bardziej już na to, no i staram się na Podwyższenie Krzyża jak 
jest odpust w Spycimierzu, też coś wtedy zanieść.

[GA:] No ciotka to przeważnie na odpust u nas, jak jest we 
wrześniu, to u góry na krzyż to taką koronkę pletła, i kwiaty 
zawsze, ze sztucznych kwiatków, już jak jest taka gotowe są. 
I na krzyż zawieszała. Przeważnie to na odpust, na 14 wrześ-
nia, jak jest u nas odpust. 

[JI:] My zawsze [dekorujemy] na maj. Tak jak i kapliczki, 
jak i krzyże, to jest odświeżone wszystko przeważnie na maj. 
Jak nieraz wyblaknie, to zmieniam, a jak nie, to już nie zmie-
niam. [Na Boże Narodzenie] stroik to zanoszę. Na te kamy-
ki taki bożonarodzeniowy. To teraz już wszystko tak weszło 
w tradycję, że każdy jakoś tak, to stroik zanoszę. No na Wiel-
kanoc no to wiadomo, wiosenne tam kwiaty, tulipany bardziej. 
No coś tam człowieka trochę tak zobowiązuje do takich rze-
czy, że tego. Ale nie, ale krzyż no to zawsze, „bo na maja, bo 
na maja”, no i... A babcia się urodziła 14 września, to zawsze 
to... Tu niby nasz jest odpust wewnętrzny, bo my mamy Pod-
wyższenia Krzyża i jest 14. A ja tam zawsze też jadę pod ten 

Jedna z nowych kapliczek w Spycimierzu, 2021, 
fot. A. Baczyńska-Hryhorowicz
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krzyż i... w każdym roku no, staram się podjechać. (...) Tam 
jest latarenka i włożony ten znicz, jest taki. (...) Bo tak to też 
nieraz znicze wieszaliśmy, ale nie, teraz ten wkład jest elek-
tryczny dobry, bo się włoży i jest spokój. Trzy, cztery miesiące 
praktycznie to się świeci.

[ZG:] Bo teraz, czy nawet już tam gdy ja się tym zajmowa-
łam czy siostra, to staramy się no tak po prostu... Bo to jest tak 
na ludowo, ale tak jest, taką tą, jak ona [matka], taką girlandkę 
kupować, żeby była świeża. Bo wiadomo, plastik to się nisz-
czy. (...) Na wiosnę [stroimy] na pewno. To się człowiek stara 
kupić jakieś tam... czy te forsycje żółte czy powiedzmy jakieś 
tam kotki kładziemy... Tak, to się zmienia odnośnie świat. Tak, 
tak, odnośnie świąt. Na wiosnę się na pewno, żonkile takie się 
wkłada, potem no to już jakieś tam kwiatuszki jakie by tam 
nie były, nie? A potem już tak po Wszystkich Świętych. Tak 
samo robimy na choinkę stroik, stroik robimy. Robię stroik, 
no to ja już robię, bo robię do domu stroiki. No to stroik robię 
też do kapliczki. Jakieś tam takie wyraziste kolory, no żeby 
były widoczne, nie, nawet jak śnieg przyprószy. (...) Na święta 
maryjne (...) kwiatki też staramy się, żeby były. Jak nie świe-
że, to przynajmniej świeże kupione z tych sztucznych, nie, bo 
najdłużej wytrzymują. To staramy się pamiętać o tym żeby 
były, bo święto Maryjne, nie? Czy już maj idzie, no to już 
starają się dziewczyny zawsze żeby wykoszone, no i świeże 
ubranie. Zresztą to też zależy, wie pani, jak jakieś pluchy, coś, 
no to też tak no... się w tym czasie nie idzie, bo taka próżna 
robota trochę. Położy się świeże kwiatki i zaraz tak zniszczeją, 
no to... Ale tak, tak, głównie na święta maryjne, głównie na 
święta maryjne.

[ZW:] Właściwie jest tylko tak: wazon, no powiedzmy 
z kwiatami – w zależności od pory roku, od świąt, no to po 
prostu zmieniane są kwiaty. No i znicz, który tam jeden czy 
drugi, w zależności jak kto tam zapala, jak ma ochotę ktoś tam, 
no to po prostu stoją takie duże znicze i jak ktoś ma ochotę, 

wymienia po prostu. (...) No i jest, stoi taka, taka latarenka 
jakby przed tym jeszcze. Po prostu na baterie jest, więc to jest 
cały czas po prostu stoi, w ciągu dnia i nocy to się świeci. (...) 
teraz będzie Matki Boskiej Zielnej, no to będą znowuż świe-
że kwiaty, jako typowe na ten. A tak to są przeważnie jakieś 
tam sztuczne takie, żeby no wiadomo, no cały czas trudno jest 
świeżymi kwiatami to maić. No ale jak były Zielone Świątki, 
co były teraz przecież, no to był tatarak, gałązki brzozowe, tak 
że no typowo jak jest tego. Tak samo jak powiedzmy przycho-
dzą święta, to albo jest sztuczna taka... Albo tu mamy dużo 
tych świerków, więc jakieś tam świerki, świerkowe, no i te... 
no, gwiazdy betlejemskie, takie kwiaty. No tak po prostu ade-
kwatnie do świąt czy do czegoś, co się po prostu tym przystra-
ja. Wielkanoc, no to bazie czy coś tam.

[MG:] Jak już tam są podniszczone [kwiaty], no to się daje 
nowe. Nie, nie tego, nie zwracamy uwagi na to, że akurat na 
święta czy nie.

[WM:] Co roku [krzyż jest przystrajany], nawet w tym roku 
[opiekunka krzyża] miała problem z kupnem tych kwiatów, bo 
to no trudny okres teraz był przez tą pandemię, ale wszystko 
jedno, jakie mogła, takie kupiła. (...). Są na całym krzyżu, ra-
miona chyba są czerwone, a dół chyba białe kwiaty, bo nie 
mogli takich kwiatów kupić. Jeszcze proboszcza się pytali, czy 
może tak być. Proboszcz mówi: „Może!” 

[JW:] Wydaje mi się, że krzyż jest krzyżem i... i on sam 
w sobie już ma swoją wartość i akurat tak nie przeceniam tego, 
tego dekorowania. Może są osoby takie, ale ja po pierwsze nie 
mam czasu – ja wiem, że włożyłem tyle wkładu w niego, żeby 
go pomalować, straciłem ponad tydzień, a nawet może więcej, 
żeby go dokładnie oczyścić, odrdzewić, zrobić... Czyli można 
powiedzieć służy tak jak jest. A czy my będziemy go kwiat-
kami ubierać czy nie? No to już... no to nie moja sprawa. No 
akurat ja dbam w innym sensie. Krzyż dla mnie jest krzyżem, 

Leśnik, 2021, fot. K. Smyk

Spycimierz, 2021, fot. K. Smyk
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ale żeby już... w ortodoksję nie wpadać, to już, to już może 
w ten sposób. 

Współcześnie odprawiane nabożeństwa majowe  
przy kapliczkach

[LW:] Jak żeśmy tą nową [kapliczkę] wyświęcili, to był sier-
pień, a dopiero na drugi rok, w jedenastym roku [2011], jak 
przyszedł pierwszy maj, to żeśmy śpiewali. To było nas tak 
dziesięć, piętnaście osób może do tego śpiewania się schodziło 
na siódmą na wieczór. [KS: Każdy ze swoim taborecikiem?] 
[LW:] Nie, tak, postali. A już mój wnuczuś to już on tak ładnie 
śpiwoł, zawsze go prosili, żeby zaczynał. Dzisiaj już nie chce 
[śmiech]! Śpiwaliśmy ze trzy lata. [W tym roku] nie, sąsiadka 
niezdrowa, druga nie, trzecia nie. Co – ja sama? [KS: A dziew-
czynki jakieś małe?] [LW:] Ni ma! Ni ma tu u nasz takich 
dzieci, nie ma.

[GA:] Majowe nabożeństwa to były tam, gdzie krzyż u Glin-
ków, tam na środku wsi [Spycimierz Kolonia]. Tam na środku 
wsi. Ale to była o, któryś rok, ale teraz to już nie ma, ale były 
tam któregoś roku. O, więcej [niż 5–10 lat temu], więcej. [KS: 
Pani też chodziła?] [GA:] Chodziłam, tak [śmiech]. Ale tam 
jako, ile tam miałam, dziesięć, może parę więcej [lat]. No i po-
tem jakoś zaginęło to wszystko. [Cho-
dziła] gdzie tam, może z pięć lat były 
te majowe, a tak już potem nie było. 
[Była] modlitwa, litania, i tam jakąś 
pieśń zaśpiewali. [KS: Na klęcząco?] 
[GA:] Na siedząco [śmiech]. Na sie-
dząco, czy tam na stojąco, jak ktoś 
tam, jak ktoś przyniósł swoją, swoje 
siedzenie, krzesełeczko, to tak, czy tak 
na stojąco się szło. 

[MT]: W maju robię tutaj spotkania 
i śpiewamy modlitwy, właśnie prze-
ważnie w maju. Siadamy i śpiewamy 
sobie. [Przychodzą] sąsiedzi. Tu jest 
ławeczka, każdy sobie siada. (...) [KS: 
Kto dowodzi tymi śpiewami?] [MT:] 
Ja. Tak. [Litanię] my śpiewamy, że 
puszczamy z internetu, takie ładne, 
i śpiewamy wszyscy. Podkład. Ciągle 
zmieniam, nowe pieśni codziennie 
daję. No, [ludzie] mówią, że dobrze, 
bo tu w Spićmierzu nie ma takie-
go spotkania, tylko albo w kościele, 
i tu. Ja mam zawsze o dziewiętnastej. 
[W kościele] o siedemnastej. [Przychodzą] starsi i sąsiadki, 
i moja koleżanka, kuzyni. (...) [KS: Jakoś musisz ich specjalnie 
namawiać?] [MT:] Nie, bo tu zawsze drukuję kartkę, że litania 
w maju o dziewiętnastej. [KS: Ile osób jest?] [MT:] Pięć osób, 
zawsze to pięć. No, albo sześć. Tak się waha. 

[HS:] No w tym roku chyba mało śpiewaliśmy, chyba parę 
razy żeśmy tylko byli, ale nadal jest aktualne to wszystko. 
[KS: Dlaczego tylko parę razy?] [HS:] No bo, jedno – jest nas 
mało, ja tam akurat miałam taki problem z gardłem, a w tym 
roku wiadomo, że maj był zimny. Poszliśmy raz no pośpie-
wać na dworze, no to wszystko już w gardle zachrypło i nie 
dało rady. No jak ja nie poszłam, no tam tak... [śmiech]... no. 

[KS: Czyli pani jest taką liderką?] [HS:] Troszkę, troszkę tak. 
Polegają na mnie. (...) W tej chwili [śpiewamy] na stojąco. Na 
stojąco odśpiewujemy litanię, później i tam do Matki Boskiej, 
„Wszystkie nasze...”, take take pieśni maryjne. Mamy, mamy 
śpiewniki. (...) [Godzina] tak gdzieś siódma popołudniu, tak 
przed wieczorem, już po robocie. Umawiamy się. A jak nie, to 
się zdzwaniamy. A jak nie, to idziemy dzisiaj i wtedy się uma-
wiamy: przychodzimy jutro, czy temu nie pasuje, czy temu nie 
pasuje. I idziemy na drugi dzień i śpiewamy od nowa. 

Cudowne zdarzenia związane z krzyżami/
kapliczkami oraz praktykami religijnymi

[GA:] Jest tam u nas, w lesie, a czy jeszcze jest, w tym Czar-
nym, jeszcze dalej, jak się jedzie do tego drugiego cmentarza, 
a czy jeszcze jest ta kapliczka, to ja nie wiem, ale była dłuższy 
czas na drzewie. Że tam podobno się ukazała Matka Boska 
komuś. Nie wiem nic, tylko wiem, że jest ta kapliczka. Nie 
wiem, czy jeszcze w ogóle wisi na drzewie ta kapliczka. No bo 
teraz tam dawno nie byliśmy już. Ale kiedyś, jak tam, to była 
ta kapliczka, wisiała. 

[LW:] A tu znowu, jak się jedzie na Orlankach, to mówią, 
jest kapliczka, to ksiądz z Boleszczyna przyjeżdża w każ-

dy piątek i śpiewają ludzie cały maj. 
W lesie, w lesie, Ewinów, Ewinów 
tam jest i tam jest kapliczka i tam ony, 
na przykład, cała wieś się składa pie-
niążki, na pierwszego maja świeżutko 
ubierają, ławeczke mają. To jest takie 
w lesie, droga, i jest, jak to o nazywali 
kiedyś – Orlanka. I tam widocznie coś 
się tyż tam objawiało, skoro ludzie do 
dzisiaj pamiętają. Ja tego nie pamię-
tam. W lesie, do lasu jeżdżą kobity co 
dzień rowerami, ksiądz z Boleszczyna 
przyjeżdża śpiewa z nimi. 

[MP:] No krzyż... krzyż był w sta-
rym kościele, w tym kościele z wieku 
XVII. I on był w kościele, a później 
jak pobudowali ten kościół, bo to 
w XVII wieku pobudowali ten koś-
ciół, ale ten krzyż słynący łaskami to 
był dawno. (...) Jak Niemcy rozbiera-
li, to oczywiście Niemcy precyzyjnie 
wszystko sfotografowali. A później 
spalili. I została się tylko głowa z tego 
krzyża. I ona jest w tej chwili w Po-

znaniu w Muzeum Narodowym. A resztę krzyża się spaliło. 
(...) No więc mówię, że ciągle były wota, ponieważ od tego 
krzyża różne ludzie łaski [otrzymywali]. Nikt tego nie spisy-
wał ani nic, tylko tak to przetrwało w mowie. 

[MP:] Jak nie padał długo deszcz albo słońce nie świeciło, 
a pogoda była potrzebna, ta ulica Sienkiewicza jak się jedzie 
od Łodzi, nazywało się kiedyś Budy Uniejowskie. I ja pamię-
tam, że... no naście lat może miałam i jakoś tak przyszłam do 
domu i mówię, że tyle tych Budziorzy było. Teraz się tak nie 
mówi, ale kiedyś się mówiło. Tyle tych Budziorzy było w tym 
kościele. I tatuś wtedy mówi, że właśnie kiedy takie są klęski, 
to Budziorze się zbierają i dają na mszę w kościele w Spyci-

Zieleń, 2021,  
fot. A. Baczyńska-Hryhorowicz
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mierzu i wtedy ich Pan Bóg zawsze wysłuchuje. W tej chwi-
li to może nie, ale za mojej pamięci, kiedy miałam może 15, 
16 lat, coś takiego było. 

[ZG:] Wiele osób z Uniejowa wierzyło w to, że na przy-
kład gdy była susza, gdy zamówili mszę u nas, ci z Uniejowa, 
mszę o deszcz, przyszedł ten deszcz. 
To prawie do dziś są te... prawie do 
dziś są, gdy taka właśnie jest susza 
czy... Głównie właśnie o deszcz. To 
przychodzi tu do nas się modlić, nie? 
No u nas też się zapoczątkowało, no 
ale to już teraźniejsze czasy, właśnie 
te nabożeństwa Fatimskie, no to też 
teraz już w Uniejowie są, no to też do 
nas z Uniejowa przyjeżdżali. Jakoś 
wierzyli, że tutaj no wiele więcej tych 
łask mogą uprosić niż w Uniejowie, 
no u nas przy naszym krzyżu.

[IF:] To znaczy co z takich opowia-
dań to wiem i to pola te koloniarskie 
no to takie słabe tam ziemie są, no 
pola tam na tej Kolonii właśnie. No 
to tam żytko się siało i te łąki trochę 
były i to też tak prowadziło do Czar-
nego Lasu. Tą łąkę tak się kosiło naj-
pierw tu, później tu [pas], tak po kolei. 
I oczywiście, jak kosiliśmy tą ostatnią 
łąkę, to już zawsze padało. I tam mó-
wili, że takie jaskółcze ziele czy coś 
tam rośnie, i to. „Czy Glinki skosili tamto, bo jak się tamto 
skosi, to będzie padać”. No i nieraz się tak utrafiało faktycznie. 
(...) [KS: Czyli tak we wsi mówili?] [IF:] Tak, tak! Jak cho-
dziło o deszcz. Że może jakby z tamtej strony zacząć kosić, 
żeby już padało, nie? I że tam jakieś ziele, no ale wiem tak już 
z opowiadania się tak jakoś... 

[MG:] Mówili, że obrazy się odnawiają. (...) Że wszystkie 
obrazy się odnawiały. Stare obrazy się no... ładne robiły. Ale 
czy to faktycznie tak było, to nie wiem. Ja to słyszałam, ale 
czy tak było...

[ZG:] Swego czasu moja mama opowiadała, że były [cu-
downe zdarzenia]. No ale to jak ona była młoda, no to... Ja-
kieś... jak to nazywali to „odnawianie obrazów”, coś takiego. 
Że zbierali się w domach, no bo ponoć ten obraz [religijny] 
jakiś tam był no, no jakiś brudny czy coś i po jakimś tam cza-
sie nagle jaśniał, coś się robiło. [ABH: Coś trzeba było zrobić, 
żeby on tak zjaśniał?] [ZG:] No po prostu modlili się. Więc no 
to na zasadzie, że to nagle jest coś, ten obraz się jaśnieje, coś 
tam.

[JTM:] To było w latach 50. chyba, było takie głośne, że 
obrazy że się odnawiały, nie? Tu w Uniejowie ja byłem, pa-
trzyłem, ale tam nie widziałem. Tam jedna osoba mówiła, że 
widzi, a ja nic nie widziałem [śmiech]. Że się dużo tych obra-
zów tak odnawiało. 

[ZG:] U nas w [19]71 roku był olbrzymi pożar. 50 domów 
mieszkalnych się spaliło. I proszę panią, co było rzeczą taką 
znamienną, że to było prawdą, że... i do tej pory na przykład 
my tak robimy. Że ludzie stawiali w okno obrazki. Czy na-
wet wręcz z obrazem chcieli zatrzymać ten [ogień]. I w wielu 
przypadkach – mama to mówiła – że no tam gdzie już było 

pewne na 100%, u takiej tam dalszej cioci. To mówi, jak sta-
nęli z obrazem, że ten ogień do nich nie poszedł. I właśnie 
podejrzewam, że z obrazem Maryjnym. To samo my, no nasz 
Tobiasz ksiądz, to chociaż mówi, maleńkie obrazki, by uchro-
nić przed tą pandemią, połóżcie w oknach. U nas stoi Czę-

stochowska tutaj na moim oknie do 
tej pory. Skierowana na, na tę stronę, 
nie? To po prostu... I w dniu pożaru 
ludzie chodzili z obrazem najpraw-
dopodobniej Matki Bożej. To wiem, 
mama mówiła. Że ta właśnie ciotka 
Mania mówi, z obrazem mówi wyszła 
i mówi: „Patrz, nie spaliło się”. No ja 
byłam dzieckiem. Ja pamiętam, że się 
bardzo bałam wtedy. To tu do nas nie 
szło, tylko tam do centrum i tam da-
lej. Ale to tak właśnie... no to to takie 
właśnie trochę cudowne.

[ZW:] Myślę, że po prostu [cudow-
ne jest] samo to, że ten pan [uderzając 
w kapliczkę] nie zginął ani nic. Bo 
tam naprawdę z auta nie było prawie 
niewiele. Wszystko to było roztrze-
pane, całe to... i to takie naprawdę te 
kamienie z tego to były duże, z tego 
cokołu. No ale no nic mu się nie sta-
ło kompletnie. Wyszedł całkowicie 
bez szwanku no można powiedzieć. 
Nawet zadrapania nie miał. Wyszedł 

jakby po prostu wyszedł z tego auta, więc... No to może też 
trochę jest coś... jakaś chroni kogoś tam. Tak samo i później, 
czy nawet znowuż za jakiś czas tam już nie uderzając w to, ale 
tutaj też był taki znowuż wypadek blisko. Nic nikomu nigdy 
się nie stało, jako żeby tym poszkodowanym coś, to... prędzej 
czy auto stłuczone, ale nie było, żeby cokolwiek ktoś napraw-
dę miał, nawet jakąś tam rękę czy coś złamaną. Nigdy właśnie 
nie słyszałam, żeby komukolwiek... jeśli tutaj coś mu się stało.

Przypisy

1 Zwyczaj ten w 2018 roku wpisany został na Krajową listę nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego, a w roku 2021 na Listę Re-
prezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzko-
ści UNESCO.

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.

3 Rozmowy przebiegały na podstawie skonstruowanego wcześ-
niej kwestionariusza, który obejmował pytania z czterech zakresów: 
1) krzyże i kapliczki w przestrzeni wsi; 2) kapliczki w elewacjach 
domów; 3) miejsca pamięci; 4) miejsca związane z wierzeniami i ob-
jawieniami.

4 J. Dragan, K. Smyk, Spycimierskie krzyże i kapliczki, [w:] Dzie-
dzictwo niematerialne w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym. Przy-
kład Bożego Ciała w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje, 
red. K. Smyk, Uniejów 2022.

5 A. Baczyńska-Hryhorowicz, Krzyże i kapliczki w parafii Spy-
cimierz (gm. Uniejów) w relacjach mieszkańców, „Twórczość Ludo-
wa”, 2021, nr 3–4, s. 33–36. 

Spycimierz Kolonia, 2021, fot. K. Smyk
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzin

Małgorzata Dziura

Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz  

o wielu obliczach

Sztuka jest otwartym terenem, który pozwala na ujawnienie 
wewnętrznych przeżyć i poglądów, daje możliwość pokazania 
indywidualnej wrażliwości i osobistych doświadczeń. Różne 
rodzaje sztuki mają w sobie ogromne emocje, ale też wzbo-
gacają sposób patrzenia na świat. Sztuka zatrudnia artystów, 
którzy kreują własne komentarze do rzeczywistości. Częś-
cią mechanizmu sztuki w lokalnym wymiarze jest twórczość 
rzeźbiarza z Dynowa na Podkarpaciu 
Bogusława Kędzierskiego. Artysta ten 
w sztuce rzeźbiarskiej realizował swo-
je pasje, talent i wrażliwość. Rejestro-
wał za pomocą rzeźbiarskiego języka 
przeżycia i uczucia. Przekształcenie 
kawałka drewna, betonu czy kamienia 
w niepowtarzalne dzieło sztuki było 
jego sposobem na życie, a nawet na-
łogiem, z którego nie wyzwolił się do 
końca swoich dni. Zmarł po ciężkiej 
chorobie 25 października 2019 roku.

Historia Bogusława Kędzierskiego 
rozpoczęła się 4 października 1949 
roku w Dynowie, niewielkim mieście 
na Podkarpaciu. Wówczas w rodzinie 
Czesława i Edwardy z domu Bartmiń-
skiej, przyszedł na świat syn – Bogu-
sław Franciszek, ale później prawie 
wszyscy do niego mówili Bogdan. 
Całe swoje życie związał z tym mia-
steczkiem, które stało się jego „małą 
ojczyzną”. Pierwsze próby aktywności 
rzeźbiarskiej podjął w dzieciństwie. 
W szkole tworzył animalistyczne fi-
gurki w drzewie i kukiełki. Marzeniem 
Bogusława była kontynuacja nauki 
w Szkole Plastycznej w Jarosławiu, 
jednak ojciec był przeciwny kształ-
ceniu się syna w tym kierunku, chciał dla niego profesji za-
pewniającej mu godziwy byt. Po wielu perturbacjach ukończył 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Dynowie ze specjalnością 
mechanik samochodowo-ciągnikowy, ale „niespokojny duch” 
ciągle popychał go w stronę sztuki. Przez cały czas edukacji 
rzeźbił. Już jako dorosły chłopak dostał się do Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopa-

nem. Szkoła ta była dla Bogusława nie tylko miejscem rozwo-
ju artystycznego i doskonalenia technik rzeźbiarskich, ale też 
szkołą życia. Szkołą, w atmosferze której ukształtował się jego 
duch twórczy, światopogląd, wartości i ideały. To tam nauczył 
się artystycznej wrażliwości, pokory, a dzięki nauczycielom 
rozbudził talent i umiłowanie sztuki. Ta szkoła „wyrzeźbiła” 
go jako artystę. Dała porządny warsztat i umiejętności, które 

stały się fundamentem wypracowania 
własnego stylu. Wielką estymą do 
końca swojego życia darzył profeso-
rów tej szkoły: Antoniego Rząsę, An-
toniego Łacha-Grabowskiego, Grze-
gorza Pecucha, Kazimierza Fajkosza, 
Władysława Pawlika, Zenona Po-
krywczyńskiego czy Arkadiusza Wa-
locha. W 1972 roku Bogusław został 
absolwentem zakopiańskiego liceum 
plastycznego i rozpoczął zawodowe 
życie oraz walkę o możliwość realiza-
cji swoich planów artystycznych.

W pracy zawodowej Kędzierski po-
czątkowo łączył zatrudnienie w róż-
nych dynowskich zakładach i insty-
tucjach z twórczością prywatną. Był 
między innymi dekoratorem witryn 
sklepowych w Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” i plastykiem 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz Spółdzielni In-
walidów w Dynowie. Od 1982 roku 
poświęcił się samodzielnej pracy arty-
stycznej w zakresie rzeźby.

Po ukończeniu Kenaraówki dy-
nowski artysta nadal utrzymywał 
relacje z nauczycielami tej szkoły. 
Wielkim wydarzeniem w jego życiu 

była możliwość współpracy z Antonim Rząsą przy rzeźbie 
św. Maksymiliana Kolbego do kościoła Matki Bożej Królo-
wej Polski (Arka Pana) w Nowej Hucie. Praca nad tą rzeźbą 
była niezwykle ważna i nobilitująca dla Bogusława, dlatego 
bardzo często opowiadał, a nawet odnotował to w swojej au-
tobiografii: „Profesor nie miał już sił i musiałem mu pomóc. 
Zaczynaliśmy tę rzeźbę w Dynowie. Przyjechał do Dynowa 

Sylwetki

Bogusław Kędzierski przy pracy 
w kamieniu, fotografia z archiwum 

rodzinnego Kędzierskich
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Antoni Rząsa oraz kolega Jasiu Funek. Obrobiliśmy z grubsza 
w kilka dni tego kloca i przetransportowaliśmy do Zakopanego 
do Bronka Cukra, kowala artysty, tam dał nam taki wypust, 
bo profesor nie miał gdzie robić, bo mieszkał w internacie 
Roma, miał małą pracownię, a dom wybudował później z ga-
lerią”1. Co jakiś czas mistrz Rząsa i jego uczniowie spotyka-
li się w Zakopanem, by pracować nad tą rzeźbą. Rzeźba św. 
Maksymiliana Kolbego została poświęcona przez ówczesnego 
kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża, w Nowej Hu-
cie 13 października 1975 roku. Kędzierski był uczestnikiem tej 
uroczystości.

Nie tylko współpraca z Antonim Rząsą przy rzeźbie św. ojca 
Maksymiliana, ale również jego styl był inspiracją dla młode-
go Kędzierskiego. W twórczości artysty z Dynowa występują 
wpływy mistrza Rząsy w zakresie chociażby zastosowanych 
materiałów. Pewne rozwiązania kompozycyjne u obu zależą 
od formy drewnianego klocka. Deformacje, przerysowania są 
wykorzystaniem posiadanego w danej chwili materiału oraz 
nadaniem mu artystycznej ekspresji. U obu rzeźbiarzy poja-
wiały się stylizacyjne wydłużenia proporcji ciała i twarzy oraz 
stale obecne motywy religijne.

Bogusław Kędzierski nie ukończył wyższych studiów arty-
stycznych. Nie posiadał uczelnianego tytułu „artysty-plasty-
ka”, ale to nie przeszkadzało mu w wyrażaniu własnych ory-
ginalnych idei twórczych. Wykonywał bardzo dużo prac z po-
trzeby serca, ale swoim stylem potrafił przekonać odbiorców 
i kupujących. Rzeźba stała się jego pasją i treścią życie, ale też 
źródłem zarobkowania. Przy niej trwał niezależnie od różnych 
życiowych zmian i przeciwności losu.

W dorobku artystycznym Kędzierskiego da się zauważyć 
dwa światy, o których pisze Władysław Lam: „W twórczo-
ści – podobnie jak w życiu – dwie są rzeczywistości dostępne 
człowiekowi: jedna, którą widzi, którą dotyka, i druga, którą 
nosi w sobie. Ich wszystkie treści nigdy nie zostaną wyczer-
pane”2. Te dwa źródła inspiracji ciągle pobudzały rzeźbiarza 
z Dynowa do pracy. Inspiracji dla swoich dzieł szukał w sobie, 
w swoim świecie wewnętrznym, ale także w tradycji lokalnej, 
kulturze ludowej, folklorze, świecie przyrody i sztuce chrześ-
cijańskiej. W rzeźbach wykorzystywał kształty zaproponowa-
ne przez naturę, jak i całkowicie nowe, abstrakcyjne połącze-
nia. Stanisław Tabisz w recenzji książki Bogusław Kędzierski. 
Rzeźba podkreśla: „Opisywanie tej twórczości jest zadaniem 
trudnym, ale ważne wydają się tu konteksty regionalne i świa-
topoglądowe. Twórczość rzeźbiarska Bogusława Kędzierskie-
go daje się odczytywać z żywą i specyficzną przynależnością 
do podkarpackiej ziemi, do miejsc, gdzie ogniskowała się cała 
dojrzała aktywność twórcza artysty operującego formami re-
alistycznymi, aluzyjnymi, jak również deformacją i grote-
ską, a nawet swoistą abstrakcją wynikającą z redukcji form 
organicznych3. Dynowski artysta nigdy nie odżegnywał się 
od sztuki ludowej. Traktował ją na równi z każdą inną sztuką 
mogącą być inspiracją i bodźcem do własnych interpretacji. 
Chwytając za dłuto, opowiadał swoją historię związaną z tra-
dycją lokalnego środowiska. W jednym z listów Antoni Rzą-
sa zrecenzował styl Kędzierskiego słowami: „Ja w tej rzeźbie 
widzę Twoją drogę, Twój styl ściśle związany z ziemią, której 
jesteś dzieckiem”4. Z kolei Damian Drąg w katalogu wystawy 
Bogusław Kędzierski – Rzeźba pisze: „To powiązanie z rodzin-
nymi stronami – można by rzec pewna izolacja od środowisk 

twórczych artystycznego świata skupionego wokół Krakowa 
czy Warszawy – nadaje twórczości Kędzierskiego indywidu-
alnego i niepowtarzalnego charakteru”5. Wykorzystywał różne 
elementy lokalności i przekształcał je w język rzeźby. Tworzył 
portrety mieszkańców dawnej wsi: pastuszków, grajków, siew-
ców, oraczy, postacie w strojach ludowych. Był zaangażowany 
w oprawę cyklicznej imprezy kulturalnej – Dni Folkloru Pogó-
rza Dynowskiego, robił plansze, plakaty, tablice, mapy, wyko-
nywał okolicznościowe pamiątki tego festiwalu, projektował 
programy i różne druki.

Bogusław Kędzierski chętnie operował repertuarem te-
matów chrześcijańskich, nadając im swój styl. Tworzył figu-
ry Chrystusa, przedstawienia maryjne, krzyże, piety, figury 
świętych, anioły, szopki. Płaskorzeźby madonn z podkarpa-
ckich sanktuariów to niezwykle pieczołowicie odwzorowane 
w drewnie wizerunki, formą stylistyczną nawiązujące do sztu-
ki ludowej. Jego rzeźby sakralne nie odbiegały od przyjętych 
wzorów ikonograficznych, religijnych, ale były naznaczone 
indywidualną wrażliwością i pomysłowością artysty.

Efektem jego pracy twórczej były rzeźby sakralne do róż-
nych kościołów, kapliczek i domów. Kędzierski chętnie wi-
dział miejsce dla swych rzeźb w przestrzeni sakralnej. Gospo-
darze tych miejsc, zazwyczaj proboszczowie parafii, udzielali 
im tam miejsca i zamawiali je. Kędzierski tworzył rzeźby sta-
nowiące integralną część wystroju wnętrz świątyń i wiele jego 
rzeźb nadal pełni funkcje kultowe. Rzeźba komemoratywna 
też była bliska Kędzierskiemu, zwłaszcza rzeźba funeralna. 
Potrafił przenieść sztukę w przestrzeń cmentarzy. Wykonywał 
wiele tablic oraz rzeźb nagrobkowych w kamieniu pińczow-
skim i bruśnieńskim oraz betonie. Rzeźbiarz z Dynowa nie 
chciał być nigdy zaszufladkowany jako artysta jednego tematu. 
Sam o sobie mówił: „Nie jestem tylko rzeźbiarzem sakralnym, 
także robię rzeźby o tematyce świeckiej. W nich to poruszam 
różne tematy z życia wzięte. Są to rzeźby trochę odrealnione, 
fantazyjne, kpiące z przywar”6. 

W rzeźbie abstrakcyjnej przedstawiał świat w zgeometry-
zowanej formie, czasem szalenie ekspresyjnej, innym razem 
kubizującej, zdecydowanie spokojniejszej. W swojej twór-
czości artysta uwalniał fantazję, nadając jej trójwymiarowy 
kształt. Tematy rzeźb są bardzo różne. W rzeźbie abstrakcyj-
nej Kędzierski sprowadza elementy widzianego świata do gry 
zgeometryzowanych, uproszczonych form lub wielości przed-
miotów. Z jednej strony tworzy ażurowe kompozycje pełne 
fantazji, z drugiej zaś zgeometryzowane figury. Świat fikcji 
u Kędzierskiego bardzo często przypomina splątane czy ści-
skające się postacie ludzkie albo surrealistycznie zestawione 
różne przedmioty i kształty.

Bogusław Kędzierski swoje prace realizował w wielu róż-
nych materiałach, począwszy od drewna poprzez kamień, be-
ton po metal. Jednak jego droga artystyczna nie odbiegła od 
„kenarowskiego” kultu drewna. Artysta odsłaniał jego tajem-
nice i zmagał się z nim jak z żywa istotą. Uważał, że kryje ono 
w sobie tajemnice, a zadaniem rzeźbiarza jest odkrywanie tych 
tajemnic, co jest zajęciem niezwykle fascynującym. Ulubiony 
sposób rzeźbienia – trzymanie pniaków między kolanami – po-
zwalał na bliskość i dostrzeżenie potencjału tworzywa. Artysta 
wykorzystywał przede wszystkim formę drewna i wydobywał 
z niej wyraziste postacie świętych, jak również ciekawe formy 
abstrakcyjne. Często samo drewno nadawało kształt rzeźbom. 
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Sęki, szczeliny, przebarwienia i inne mankamenty wpływały 
na pierwotne zamierzenia twórcze, czasami całkowicie je ni-
welując. Kędzierski przez zdejmowanie niepotrzebnego mate-
riału starał się wydobyć „duszę” drewna. Ile metrów sześcien-
nych drewna zrąbał siekierą i wydrążył dłutem, tego nie wie 
nikt. Jego pracownia zawsze była pełna pni drewna, strużyn 
i wiór. Dbał o to, by rzeźba powstała z jednego kawałka drew-
na. W każdym pieńku usiłował dopatrzeć się kształtu rzeźby. 
Dużą rolę odgrywały barwa drewna a rytmika jego słojów cza-
sami tylko dopełniona dyskretnym kolorem. Jego rzeźby były 
najczęściej wykonywane w drewnie lipowym, w jednej bryle, 
bejcowane i woskowane. 

Kędzierski podczas tworzenia czasami bardzo długo zasta-
nawiał się nad ostatecznym kształtem rzeźby. Wielokrotnie 
powtarzał dewizę Antoniego Kenara: „Myśleć to więcej niż 
wiedzieć. To jest przeżyć, czuć, rozumieć, tworzyć – to myśle-
nie nie będzie wam sprawiało przykrości, będzie was pasjono-
wało”7. Przemyślenia, zadumania, refleksje i wizje przenosił 
na szkice i plany, a później na tworzywo, które w jego rękach 
zyskiwało „ducha”. Uważał, że „nad każdą rzeźbą trzeba się 
zastanowić, trzeba poznać materiał i zawrzeć jakąś myśl, wte-
dy ta rzeźba ma jakiś sens”8.

Bogusław Kędzierski, zarówno w rzeźbie sakralnej, jak 
i świeckiej wypracował własny, niepowtarzalny styl, który jest 
bardzo trudny do sklasyfikowania, ponieważ operował środ-
kami ekspresji przynależnymi zarówno do artystów wykształ-
conych plastycznie, jak i tych wiązanych ze sztuką ludową, 
którzy prezentują samorodny i instynktowny talent. Prace Kę-
dzierskiego były eksponowane w muzeach i galeriach, a także 
znajdują się w kościołach i prywatnych kolekcjach na całym 
świecie, między innymi w Watykanie, Japonii, Stanach Zjed-
noczonych. Lubił tworzyć dla rodziny, przyjaciół i znajomych. 
Jego rzeźby pojawiały się na konkursach i przeglądach regio-
nalnych, krajowych i zagranicznych, gdzie były doceniane 
przez znawców sztuki, ale też zwykłych odbiorców. Spuścizna 
twórcza, jaką zostawił po sobie, jest bogata i złożona. Artysta 
w 2003 roku otworzył w Dynowie autorską Galerię Rzeźby 
„Pniak”, w której można do dziś podziwiać efekty jego pracy 
twórczej.

Bogusław Kędzierski – syn cenionego dynowskiego kraw-
ca, ojciec piątki dzieci, dwukrotnie żonaty, absolwent Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara, stał się cenionym 
rzeźbiarzem nie przez kontrowersyjny styl życia, ale przez 
wierność swojej sztuce połączoną z wrodzonym talentem. Po-
trafił ciągle odnajdywać w sobie pokłady sił i chęci do dzia-
łania. 

Ciekawa postać dynowskiego mistrza dłuta była zauważana 
przez dziennikarzy, regionalistów i osoby poszukujące wyróż-
niających się osobowości. O artyście powstał film Małgorza-
ty Bożek zatytułowany Bogusław Kędzierski, zrealizowany 
przez Telewizję Rzeszów, z cyklu Liczy się pasja. Film o ojcu 
stworzył też Bartłomiej Kędzierski razem z Mateuszem Mar-
tyną, a w 2022 roku Katarzyna Mazurkiewicz zrealizowała 
film dokumentalny zatytułowany Dzieci rzeźbiarza. Napisano 
o artyście kilka publikacji prasowych9, niestety nie zaistniał 
on w literaturze fachowej i artystycznej. Dopiero po śmierci 
rzeźbiarza powstały dwa opracowania monograficzne. Jedna 
książka autorstwa Waldemara Bałdy zatytułowana Bogusław 
Kędzierski. Artysta z Dynowa ukazuje rzeźbiarza na tle prze-

mian dokonujących się w dziejach Dynowa i druga publika-
cja – Bogusław Kędzierski. Rzeźba, napisana przez Małgorzatę 
Dziurę opowiada o życiu i twórczości artysty, który był posta-
cią nietuzinkową o wielkim talencie rzeźbiarskim10. 

Bogusław Kędzierski pozostawił po sobie wiele oryginal-
nych prac, które będą intrygowały i zaciekawiały swoją formą 
i tematem następne pokolenia. Każda jego rzeźba ma charakter 
niepowtarzalności. Wartość sztuki Kędzierskiego ujawnia się 
w różnych możliwościach interpretacyjnych jego rzeźb. Wizja 
artystyczna stanowi pretekst do samodzielnego poszukiwania 
sensu rzeczywistości przez widzów, sprzyja refleksji, zadumie 
i doznaniom estetycznym.

Bogusław Kędzierski, 2017 r., fot. Róża Kędzierska-Góźdź 
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Andrzej Sar

Edmund Brożek jako reprezentant  

nadbużańskich tradycji muzycznych

Edmund Brożek, najstarszy muzykant na Polesiu Lubel-
skim, urodził się 21 lutego 1926 roku w Dominiczynie (jest 
to teren obecnej gminy Urszulin). Po wojnie zamieszkał we 
wsi Żdżarka położonej w gminie Hańsk, gdzie spędził więk-
szość życia, dopiero później osiadł we Włodawie. Historia 
życia Edmunda Brożka zaczyna się tak 
samo jak w przypadku niemal wszyst-
kich uzdolnionych, pałających chęcią 
do muzyki dzieci. Jako młody chło-
piec, sam próbował wykonywać z deski 
proste instrumenty, za struny używając 
kabli telefonicznych. Jak sam wspomina 
‒ niemieckie nadawały się na strunę „e”, 
polskie na „a”, kolejne zaś powstawały 
ze skręcenia dwóch kabli. Później, na-
bywając doświadczenia, zaczął wyko-
nywać instrumenty, sklejając dyktę. 

Mały Edmund zawsze mógł liczyć 
na zrozumienie ze strony rodziny. Oj-
ciec widział zapał i determinację syna, 
a także podzielał jego miłość do muzy-
ki. Sam grał na organce – nie tylko dla 
przyjemności, ale także zarobkowo pod-
czas różnych okoliczności społecznych. 
Kupił małemu Edmundowi skrzypce 
zrobione przez stolarza. Nie był to pro-
fesjonalny instrument, ale dużo lepszy od tych wykonywanych 
przez chłopca samodzielnie. „Matka – Antonina, uchodziła za 
świetną i znaną w okolicy tańcownicę, ona też przekazała sy-
nowi tradycyjny repertuar. Ojciec (Jan) dobrze grał na organce, 
a brat Stefan na skrzypcach”.1 Ojciec tak bardzo kochał muzy-
kę i skrzypce, że będąc już starszym człowiekiem, przykutym 
do łóżka z powodu choroby, prosił Edmunda, żeby grał mu 
ulubionego walca Nurt Wisły, który zawsze wzruszał go do łez. 

Pierwsze nauki, które przypadły na okres okupacji, Edmund 
pobierał u wykształconego muzyka – Piotra Sidoruka z Kopi-
ny. On też uczył go nut. Jak wspomina Edmund Brożek, był 
to wspaniały skrzypek: jak grał polkę, to „jakby się woda go-
towała”. „Ten wiejski skrzypek przebywał w domu Brożków 
przez dwa zimowe tygodnie. W tym okresie nauczył się młody 
Edmund kilku utworów, które do dziś pamięta. Były to: Walc 
malinowy, fokstrot, który nazwał Piotrusiem od imienia swoje-
go mistrza i do dziś go grywa, czy Marsz defilada.2 

W kolejną zimę ojciec załatwił i opłacił naukę u Wacława 
Cieszko z Wytyczna – muzykanta, którego ojciec także grał ta-
kie stare „zawijaki” (tak pan Edmund określa tradycyjne, trud-
niejsze technicznie utwory). Po każdej lekcji nauczyciel pisał 

po dwa utwory, ale Edmund dopominał się o więcej. W tam-
tym okresie przyswoił wiele lekkich, modnych wówczas „ka-
wałków”, ale najwięcej tradycyjnych, będących w obiegu 
utworów. Był to czas wielkiego zapotrzebowania na muzykę. 
Jako młody chłopiec często grywał podczas różnych okazji – 

do posłuchu i do tańca. Do tej pory 
pamięta sytuację jak dróżnik o nazwi-
sku Kruglej przenosił go na plecach na 
drugą stronę rzeki, żeby mógł zagrać na 
potańcówce czy chrzcinach. Momentem 
przełomowym dla młodego muzykanta 
było wesele we wsi Lubowierz, na które 
Edmunda zabrali koledzy. Zamożny go-
spodarz Jan Hoszczaruk włożył mu do 
kieszeni 10 złotych (była to w tamtych 
czasach naprawdę duża suma), z za-
strzeżeniem, że to nie do podziału (gdyż 
zazwyczaj pieniędzmi za tzw. marszów-
ki dzielili się wszyscy członkowie kape-
li). Od tego zdarzenia poważnie zabrał 
się za granie, zdobywając coraz to lep-
sze instrumenty. Po drodze doświadczył 
wielu przykrych zdarzeń, jak połamanie 
skrzypiec w wyniku bójki weselnych 
gości, czy smyczka, który pożyczył in-
nemu muzykantowi. „Na początku mia-

łem smyczki z deszczułki, z czasem stolarz Grzesiuk skonstru-
ował mi lepszy smyczek. Włosień zdobywało się wtedy w taki 
sposób, że podpatrywało się siwego konia, który miał biały 
ogon i ukradkiem wyrywało kilka promyków, albo udać się 
trzeba było na jarmark, tam konie były w hołoblach, nie było 
obawy, że taki koń kogoś kopnie, gdy wyrywało się włos. Do 
dziś mam w zapasie taki włosień”. Zdarzyło się, że zdobył też 
smyczek hebanowy. „Hebanowy smyczek był bardziej wartoś-
ciowy od samych skrzypiec. Nie miał wprawdzie włosienia, 
ale nie chciałem go sprzedać za oferowane mi duże sumy pie-
niędzy. Trzeba było zdobyć włosień, naciągnąć i posmarować 
samodzielnie wykonaną z żywicy i odciśniętą w formie ziem-
niaka kalafonią. Pożyczyłem jednak raz ten smyczek i nie-
szczęśliwie wrócił do mnie połamany”.3 

Coraz częstsze zlecenia na granie i płynące z tego apanaże 
zmotywowały Edmunda do zajęcia się tym na poważnie, nie-
mal w każdą sobotę i niedzielę, a nawet i w święta. Grywał 
na weselach, potańcówkach czy zabawach. Miał z tego – jak 
wspomina – dobry zarobek. Początkowo, pomimo jeszcze nie-
wielkiego repertuaru, grał ze Stanisławem Chutkowskim – na 
dwoje skrzypiec. Potem związał się z kapelą Braci Łapińskich 

Edmund Brożek, fot. A. Sar
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z Dubeczna. „Od lat 40-tych, popularną grupą była kapela braci 
Łapińskich z Dubeczna. Ich ojciec – skrzypek Józef Łapiński, 
w latach 20-tych i 30-tych grywał na weselach z towarzysze-
niem bębenka. Syn Henryk „brał melodie” po ojcu. Zespół two-
rzyli: Henryk Łapiński (ur. 1927) – skrzypce, później saksofon, 
Kazimierz Łapiński (ur. 1928) – bęben, Józef Łapiński junior 
(ur. 1930) – harmonia, akordeon. W późniejszym okresie gry-
wał z nimi Edmund Brożek oraz inni muzycy.”4 Następnie grał 
w Kapeli Braci Markowskich z Okuninki. Był to dość ciekawy 
skład, bo poza skrzypcami kapelę tworzyły również saksofon 
altowy, na którym grał Jan Markowski i harmonia pięciorzę-
dowa – Edward Markowski. Edmund przyznaje, że zazdrościł 
Janowi, bo saksofon był modnym instrumentem i przyciągał 
zainteresowanie, więc i on postanowił się nauczyć na nim grać. 
Chęć posiadania saksofonu była tak silna, że z konieczności 
zdobycia pieniędzy musiał sprzedać krowę (czym naraził się 
na drwiny ze strony mieszkańców). Pierwszy saksofon – te-
nor, kupił w Lublinie u Góreckiego (znanego lubelskiego lut-
nika). Z konieczności nauczył się transpozycji. „Transpozycję 
pokazał mi Jan Markowski, chociaż samodzielnie doszedłem 
do tej umiejętności. Początkowo próbowałem na saksofonie 
altowym, później tenorowym. Teraz piszę nuty kolegom”.5 
Dorywczo grywał także w innych składach z muzykantami 
m.in. z Woli Wereszczyńskiej, Hańska, czy Wólki Wytyckiej. 
W repertuarze mieli oczywiście marsze – obowiązkowo grane 
w drodze do ślubu i na weselach, do tego polki (m.in. Żydówka, 
Na sianeczku, Skowronek), oberki, walce, walczyki, kozaki, do-
piero w późniejszym czasie fokstroty. W latach 70. XX wieku, 
w repertuarze znajdowały się przede wszystkim modne prze-
boje muzyki rozrywkowej. Na weselach bardzo popularne były 
zabawy taneczne takie, jak Czarna reczka – utwór w rytmie 
polki i Wałach w rytmie oberka. Wykonywał wyłącznie utwory 
przyswojone – słuchowo bądź z nut – sam nie układał melodii, 
jedynie dodawał coś od siebie do utworów już nauczonych. 

„W latach 80-tych i 90-tych Brożek powrócił do tradycyj-
nego repertuaru, włączając się w „życie folklorystyczne”.6 

W tym okresie tradycyjne granie zaczęły zastępować instru-
menty elektroniczne. Oczywiście cały czas prowadził aktyw-
ną działalność muzyczną, występując podczas różnych oko-
liczności w składach z akordeonem, saksofonem, klarnetem 
i perkusją. Warto wspomnieć, że pan Edmund potrafi również 
grać na klarnecie, ale – jak powiada – jest to trudny instrument 
i używa go raczej na potrzeby zagrania prostszych, ludowych 
„kawałków”. To jest także czas, kiedy powraca do skrzypiec, 
dając się namówić do występów m.in. na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, na którym jako solista 
w 1987 roku zajął 1 miejsce, a w 2012 komisja doceniła jego 
występ wyróżnieniem. W 1991 roku, na tymże festiwalu, wy-
stąpił z kapelą z Hańska: wraz z Janem Jakubaszkiem na har-
monii i Józefem Łapińskim (akordeonistą i harmonistą z ka-
peli braci Łapińskich z Dubeczna) na bębnie. Ponadto chętnie 
brał udział w różnych projektach związanych z odtwarzaniem, 
dokumentowaniem i popularyzacją tradycji muzycznych swo-
jego regionu. 

Niestety, poza nagraniami i transkrypcjami utworów, Pan 
Edmund nie przekazał nikomu swojego muzycznego dorobku. 
Wprawdzie uczył gry na skrzypcach kilka osób, ale nikt nie 
miał na tyle zacięcia, żeby dojść do poziomu umiejętności wy-
starczających do podjęcia samodzielnego grania. Jak wspomi-

na, „pierwszy uczeń – Jan Łowiecki, już pojmował, ale potem 
się ożenił i się skończyło”. Pan Edmund twierdzi, że chcąc być 
muzykiem trzeba mieć zamiłowanie, zapał i smak muzyczny. 
A będąc już muzykantem, trzeba być uczciwym, żeby nie zro-
bić zawodu organizatorom.

Obszar Polesia Lubelskiego, to region wielokulturowy. Bro-
żek wiele razy grał na weselach „prawosławnych”, ale nigdy 
nie zdarzyło mu się zagrać na weselu żydowskim, ponieważ 
we Włodawie działała słynąca na okolicę kapela żydowska 
Szpilmanów, z którą przez lata konkurowały jego kapele.

Poza działalnością muzyczną Edmund Brożek prowadził 
gospodarstwo rolne, a w czasie okupacji, kiedy nie było grania, 
robił piękne, drewniane łyżki. Miał do tego formę i specjalne 
narzędzia. Okres okupacji wrył się w jego pamięć także z inne-
go powodu. Był żołnierzem Armii Krajowej, biorącym udział 
w wielu akcjach zbrojnych, w tym m.in. w bitwie pod Wyry-
kami w 1944 roku. Edmund Brożek, w randze kapitana, jest 
przewodniczącym włodawskiego koła „Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej”. W uznaniu zasług, Rada Miejska 
we Włodawie przyznała mu w 2015 roku tytuł „Primus civis 
urbis Vlodaviae” (Pierwszy obywatel miasta Włodawa).

Pomimo zaawansowanego wieku, nieustannie udziela się 
muzycznie i społecznie, wciąż nosząc w sobie niegasnące za-
miłowanie do muzyki.

Przypisy

1 J. Bartmiński (red.), Lubelskie, Część VI – Muzyka instrumen-
talna, Instrumentarium – wykonawcy – repertuar, Lublin 2011, s. 173.

2 K. Szubstarska, Skrzypce Edmunda Brożka, http://portalpolski.
pl/lubelskie -11/wlodawa -180/skrzypce -edmunda -brozka -27965.text.
htm (dostęp: 28.07.2022).

3 Tamże.
4 K. Gorczyca, Łuhom, łuhom, ponad Buhom, Lublin-Włodawa, 

2018, s. 57
5 J. Szubstarska, dz. cyt.
6 Edmund Brożek, https://muzykapolesia.net/muzyk/297/name/

Brożek+Edmund.html (dostęp: 28.07.2022).

PIOTR M. NOWAK
Pod naszym niebem

zawsze kiedy Słońce wschodzi
w pierwszych słowach moich wierszy
jestem pewny że będzie w nich
odrobina nieba z moich stron

i choć z ziemią jestem związany
węzłem śmiertelnym
pod naszym polskim niebem
czuję się spokojny i szczęśliwy

może właśnie dlatego
kiedy tylko jestem w Warszawie
i Słońce wschodzi nad Wisłą
zawsze mocniej bije mi serce
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Marcelina Kozubal

Kapela Tarnowcoki

Kapela ludowa Tarnowcoki została założona w czerwcu 
2013 roku. Głównym pomysłodawcą powstania zespołu był 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomiej 
Smyka, natomiast realizatorem tego planu, założycielem i oso-
bą, która wzięła na swoje barki obowiązek prowadzenia ze-
społu był Bogusław Wojtunik. To właśnie on, dzięki swoim 
wcześniejszym doświad-
czeniom muzycznym, na-
mówił znajomych muzy-
kantów do współpracy. 
Ka pe la działa przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
w Tar nowcu, stąd też po-
mysł na jej nazwę. Podsta-
wowym celem jej powsta-
nia było kultywowanie 
i propagowanie starych, 
ulegających częściowemu 
zapomnieniu pieśni oraz 
melodii ludowych z re-
gionu Podkarpacia. Kape-
lę tworzą bardzo dobrze 
przygotowani muzycznie 
miłośnicy twórczości lu-
dowo-folklorystycznej.

Początkowo w skład zespołu wchodziły takie instrumenty, 
jak dwa klarnety w stroju B, akordeon, kontrabas i cymbały, 
jednak w ciągu kilku lat nastąpiły zmiany. Obecna obsada ka-
peli to: akordeon, klarnet w stroju B, dwoje skrzypiec, kontra-
bas i cymbały. Od początku kapeli towarzyszy śpiew. Skład 
instrumentalny jest jednak zmienny w zależności od okazji, 
bowiem w tradycyjnej kapeli Rzeszowszczyzny nie występuje 
akordeon, dlatego podczas konkursów zespół występuje bez 
tego instrumentu.

Strój członków kapeli nawiązuje do regionu. Męski skła-
da się z białej płóciennej koszuli i portek zrobionych z suk-
na w kolorze niebieskim, z naszytym na udach herbem gminy 
Tarnowiec, do tego szeroki, skórzany pas w kolorze brązowym 
i buty z wysokimi cholewkami. Na koszulę zakłada się kami-
zelkę, która jest wykonana z tego samego niebieskiego suk-
na co spodnie. Dodatkowo przy kołnierzu koszuli wiąże się 
czerwoną kokardę, a na głowach nosi czarny kapelusz (tzw. 
makowy) z wyszytymi liśćmi koniczyny. Strój damski to biała 
koszula z haftem, zdobiona kołnierzykiem, niebieska spódnica 
poza kolana, zdobiona u dołu czerwonymi tasiemkami. Na ko-
szulę zakłada się niebieski, sznurowany gorset, który jest zdo-
biony, podobnie jak spódnica, czerwoną wstążką. Na szyi nosi 
się czerwone korale. Do tego biały fartuch z koronkami oraz 
czarne sznurowane kozaki.

Kapela zadebiutowała 25 sierpnia 2013 roku na V Festiwalu 
Smaków Regionalnych „Pierogi” w Tarnowcu, już po dwóch 

miesiącach od założenia, a 1 kwietnia 2014 roku nagrała płytę 
pod tytułem „Tarnowcoki”.

Zespół ma na swoim koncie wiele występów i konkursów, 
ale jeśli chodzi o te drugie, nie zawsze jest możliwość zapre-
zentowania kapeli w pełnym składzie, gdyż np. akordeon (jak 
już wcześniej wspomniano) nie był instrumentem dawnej ka-

peli ludowej. Co prawda 
odchodzi się już od tego 
w wielu zespołach ludo-
wych, lecz konkursy czy 
festiwale mają określone 
reguły. Dlatego podczas 
takich imprez kapela wy-
stępuje w składzie: dwo-
je skrzypiec, kontrabas, 
klarnet w stroju B, niekie-
dy też cymbały i śpiew. 
Członkowie zespołu biorą 
także udział w przesłu-
chaniach indywidualnych 
i równie często odnoszą 
sukcesy. Jednym z naj-
większych osiągnięć kape-
li było zajęcie 1. miejsca 
podczas VII Głogowskie-

go Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki”, który 
odbył się 10 września 2017 roku w Głogowie Małopolskim. 
Inny duży sukces kapeli to 2. miejsce na XVIII Galicyjskich 
Konfrontacjach Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych 
w Dębicy. Ostatnim dużym osiągnięciem było zajęcie 3. miej-
sca w Konkursie Kapel Ludowych podczas 40. Edycji Spotkań 
Cymbalistów w Rzeszowie.

Utwory, jakie tworzą repertuar kapeli, to melodie ludowe 
z regionu Podkarpacia. Wiele z nich przechodziło z pokolenia 
na pokolenie. Każdy z członków kapeli wnosi do repertuaru 
inne pieśni, takie, które śpiewa, czy śpiewało się kiedyś w ro-
dzinnym domu. Dzięki temu tradycja nie umiera. Pośród wielu 
melodii, jakie wykonuje kapela możemy znaleźć wszelkiego 
rodzaju przyśpiewki i pieśni obrzędowe (np. weselne czy po-
grzebowe, na noc świętojańską), a także pieśni religijne i ko-
lędy. Jak mówi sam kierownik zespołu „To nie jest tak, że do 
jednej melodii przypisany jest jeden tekst. Nie. Tekst może być 
zmieniany w zależności od okazji, w jakiej wykonywany jest 
utwór. Na przykład na melodię piosenki Zachodzi słoneczko, 
która znana jest nie tylko w naszym regionie, śpiewa się też 
Życzymy, życzymy. Jest to coś w rodzaju popularnego Sto lat 
i śpiewa się to z okazji urodzin, rocznicy ślubu, imienin, czy 
prymicji”. W tekście tej pieśni występuje wątek Maryjny: „..i 
zdrowia, i szczęścia przez ręce Maryi [..] za jej to przyczyną”. 
Może to świadczyć o tym, że Maryja odgrywa bardzo dużą 
rolę w życiu ludności Podkarpacia, podobnie jak całej Polski.

Kapela Tarnowcoki podczas 40. Edycji Spotkań Cymbalistów 
w Rzeszowie, fot. Archiwum WDK w Rzeszowie
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Kapela występuje podczas wielu uroczystości, czy to na te-
renie gminy, czy powiatu. Bierze też udział w wielu akcjach 
charytatywnych. Występuje podczas koncertów kolęd i pasto-
rałek, a także pieśni wielkopostnych. Współpracuje z mniej-
szymi zespołami z gminy Tarnowiec, np. z zespołem śpiewa-
czym Dworzanie z Łubna Szlacheckiego.

Tekst ten powstał na podstawie wywiadu przeprowadzone-
go z kierownikiem zespołu, który na pytanie: „Cieszy się Pan 
z tego, że gra taką a nie inną muzykę?” odpowiedział tymi sło-
wami: „To trzeba lubić. Kiedyś chciałem grać jazz, bawiłem 
się tym przez dość długi czas. Do dzisiaj mam ciary, kiedy 
słucham audycji Polskiego Radia i słyszę właśnie tego rodzaju 
muzykę. Kiedy zaproponowano mi prowadzenie kapeli ludo-
wej, na początku zastanowiłem się, czy na pewno temu po-
dołam. Wbrew pozorom, to nie jest wcale prosta muzyka. To 
trzeba czuć. Trzeba mieć w sobie „to coś”, ale przede wszyst-

kim, trzeba mieć tę muzykę w sercu. Wydaje mi się, że dałem 
radę. Cieszę się z tego, że gram muzykę ludową, choć często 
wracam do jazzu. Ale jedno nie wyklucza drugiego, bo w cza-
sie swojego długiego już grania, nie raz zauważyłem pewne 
związki jednego gatunku z drugim. Jestem zadowolony. No 
i przede wszystkim mam z kim pracować.”

Warto zaznaczyć, że kapela w 2018 roku wydała kolejną, 
już drugą płytę we współpracy z Radiem Rzeszów, co jest du-
żym osiągnięciem.

Na koniec warto jeszcze raz przywołać słowa kierownika: 
„Jestem w tym po czubek głowy i to mi się podoba. I myślę, 
że wszyscy to lubimy. Bo przecież gdyby tak nie było, nie do-
szlibyśmy już tak daleko”. To właśnie jest ogromną zaletą ka-
peli – każdy z członków daje pełnię swojej pasji, możliwości 
i miłości do muzyki. To bardzo dobry przepis na udany zespół/
kapelę.

Piotr Kula

Przyszliśmy tu po kolędzie niech Wam za przykre 

nie będzie... – historia Grupy Kolędniczej 

„Ludowa Szopka z Lalkami” z Lublina

Kolędowanie to bardzo stara tradycja kultywowana na zie-
miach polskich przez wiele wieków. Polega ona na odwiedzaniu 
domostw gospodarzy i składaniu im życzeń w okresie Bożego 
Narodzenia, śpiewaniu kolęd i pastorałek, a także wystawianiu 
tradycyjnych widowisk ko-
lędniczych. Schemat kolę-
dowania jest dość szeroki. 
Kolędowanie rozpoczyna 
się od prośby do gospoda-
rza o przyjęcie, śpiew kolęd 
i pastorałek, następnie ko-
lędnicy wystawiali obrzę-
dowe widowiska teatralne 
tj. Herody czy kolędowanie 
z gwiazdą, z szopką czy 
z turoniem itd. Widowisk 
kolędniczych jest bardzo 
wiele. W zależności z ja-
kiego regionu pochodzi 
dana grupa kolędnicza, ta-
kie wystawiane jest wido-
wisko. Kolędnicy składają 
życzenia gospodarzom, życząc zdrowia, urodzaju i płodności 
w nadchodzącym Nowym Roku, a pannom dobrego zamążpój-
ścia. W zamian za to otrzymują tzw. kolędę, czyli drobne datki 

pieniężne, alkohol bądź jedzenie. Niejednokrotnie przeradzało 
się to w zabawę do późnych godzin, z czego niekiedy rodziły 
się różne związki kawalersko-panieńskie. Jedną z takich grup 
kolędniczych, działającą w Lublinie i kultywującą te tradycje, 

jest Grupa Kolędnicza „Lu-
dowa Szopka z Lalkami”.

Grupa Kolędnicza „Lu-
dowa Szopka z Lalka-
mi” powstała w Lublinie 
w 2014 roku. Jej założycie-
lem i kierownikiem jest po-
chodzący z Dobczyc Piotr 
Kula – wieloletni animator 
amatorskiego ruchu arty-
stycznego, absolwent Mu-
zykologii KUL, akordeoni-
sta i heligonista. Pasja kolę-
dowania zrodziła się w nim 
już w szkole podstawowej, 
kiedy to wstąpił do Grupy 
Kolędniczej „Werdebusy 
Dobczyckie”. To był 2008 

rok, w zespole tym działa do dziś. W 2014 roku Piotr Kula wy-
jechał z rodzinnej miejscowości na studia do Lublina i bardzo 
brakowało mu kolędniczej działalności artystycznej. Postano-

Grupa Kolędnicza Ludowa Szopka z Lalkami, fot. P. Kula
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wił stworzyć grupę kolędniczą w Lublinie na wzór dobczy-
ckich kolędników. Przy współpracy kolegów i koleżanek udało 
się stworzyć taki zespół. Pierwszy publiczny występ grupy ko-
lędniczej, która przyjęła nazwę „Ludowa Szopka z Lalkami” 
odbył się 11 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Ja-
kubowicach Konińskich.

Grupa kolędnicza z Lublina ma w swoim repertuarze wiele 
kolęd i pastorałek, tradycyjne okolędowanie gospodarzy, a tak-
że dwa obrzędowe widowiska, tj. „Szopka z lalkami” i wido-
wisko „Z Żydem”. Repertuar grupy opiera się na kantyczkach, 
co buduje autentyczny i tradycyjny jej charakter. Największą 
popularność przyniosło grupie widowisko „Szopka z lalkami”, 
które zaowocowało licznymi nagrodami przez blisko dziesię-
cioletnią działalność na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. 
W lalkowym widowisku występują takie postacie, jak pa-
stuszkowie, para młodych, druciarz, czeladnik, ułan, Cyganie, 
Herod, śmierć, diabeł, czarownica, kominiarz, strażak i dziad. 
Według tradycji wszystkie te postacie spieszą oddać hołd 
Nowonarodzonemu. Lalki występują w szopce w większości 
w parach i towarzyszą im krótkie, humorystyczne przyśpiewki 
śpiewane przez lalkarza przy akompaniamencie kapeli.

Ważną częścią grupy są jej rekwizyty: duża szopka przypo-
minająca krakowską wykonana przez pana Leszka Kulę; lalki 
wykonane przez pana Franciszka Jędrochę i panią Jadwigę Ko-
siarczyk, która jest także członkiem grupy oraz laski i stroje.

Przez ośmioletnią działalność grupy działało i nadal działa 
w niej bardzo wiele osób. Dziś nie sposób wymienić wszyst-
kich, ale ich nazwiska zapisane są na kartach kroniki zespołu. 
Można śmiało powiedzieć, że „Ludowa Szopka z Lalkami” 
łączy pokolenia ponieważ w różnym okresie działały w niej 
osoby w wieku studenckim aż po emerytów. Obecny skład 
zespołu formuje się następująco: Piotr Kula (kierownik ze-
społu, śpiew, akordeon, animacja lalek), Łukasz Szachnowski 
(śpiew), Jadwiga Kosiarczyk (śpiew), Sebastian Wojtaszek 
(śpiew), Piotr Sawicki (akordeon), Łukasz Kozik (saksofon), 
Witold Wójcik (bęben).

Grupa Kolędnicza „Ludowa Szopka z Lalkami” co roku 
rozpoczyna swoje próby już od października, przygotowując 
się do występów. Jednym z przykrych aspektów grupy jest 
brak stałego miejsca do prób i często odbywają się one w pry-
watnym mieszkaniu kierownika zespołu. Jednak od ostatnich 
dwóch lat dzięki przychylności pana Ryszarda Celegrata próby 
zespołu odbywają się w jego prywatnej firmie „Bios”.

Pierwsze występy zaczynają się już w grudniu. Jesteśmy 
wszędzie tam gdzie nas zapraszają. Występujemy w takich in-
stytucjach, jak domy kultury, szkoły, przedszkola czy domy 
pomocy społecznej itd. Uczestniczymy również w przeglądach 
grup kolędniczych. Jednym z najważniejszych przeglądów jest 
dla grupy Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędni-
czych w Lublinie organizowany co roku przez Stowarzyszenie 
„Nasz Piast”. Podczas tych przeglądów zajęliśmy kilka czoło-
wych miejsc tj. dwa II miejsca, III miejsce i dwa wyróżnienia. 
Przegląd oceniany jest przez specjalistów w dziedzinie folklo-
ru pod przewodnictwem prof. dra hab. Jana Adamowskiego.

Zespół bierze także udział w Przeglądzie Widowisk Kolęd-
niczych w Kolbuszowej, który odbywa się zawsze w Święto 
Trzech Króli. Tam „Ludowa Szopka z Lalkami” wystąpiła 
dwukrotnie, zdobywając dwa wyróżnienia, a Piotr Kula otrzy-

mał indywidualną Nagrodę Specjalną jako lalkarz. Jednak 
największą nagrodą dla członków grupy są oklaski, uznanie 
i uśmiech na twarzach widzów.

W ciągu ośmiu lat działalności Grupa wystąpiła również 
w Bełżycach, Radzyniu Podlaskim i w wielu innych miej-
scach, była także uczestnikiem 50. Ogólnopolskich Spotkań 
Lalkarzy w maju 2018 roku.

Grupa Kolędnicza „Ludowa Szopka z Lalkami” z powo-
dzeniem promuje miasto Lublin jednocześnie dobrze służąc 
małej i dużej ojczyźnie. Dzięki działalności tej grupy można 
dziś jeszcze zobaczyć ginącą tradycję kolędowania i rodzime-
go folkloru.

KATARZYNA WIKTORIA POLAK
Piecowe opowieści

W chlebowym piecu ogień gada – 
Historie dziwne opowiada
O kłosie, który w łanie szumiał,
O wietrze, który gnał jak umiał.

I o młynarzu, co był skąpy,
O deszczu, który ciągle siąpił
Nad chatą z połatanym dachem
I nad samotnym w polu strachem.

Który pilnuje tak jak trzeba
Zboża, by była kromka chleba,
Wkładana co dnia w dłonie dziatek,
Choć w izbie wielki niedostatek.

Lecz wszem wiadomo – anioł czuwa,
Z wysoka nad zagony sfruwa,
By sprawdzić o porannej porze,
Czy się udało jare zboże.

Czy mąki worek będzie z niego,
By bochna chleba powszedniego
Nie brakło ludziom z naszej wioski –
Taki jest bowiem rozkaz Boski.

Anioł więc lata nad polami,
Powietrze porusza skrzydłami,
A ludzie mówią: – Wiatr kolebie
Ziarenka, z których mąka w chlebie.

A kiedy ciasto dłoń wyrabia,
Każdy piec dumny jak burgrabia,
Snuje historie pełne iskier –
Wiatr z dymem je rozwiewa wszystkie... 
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Andrzej Ciota 

Zdzisław Podkański (1949–2022) – związki  

ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych

1 lutego 1984 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych (dalej ZG STL) powołał Zdzisława Podkańskie-
go na stanowisko dyrektora Biura ZG STL. Realizując polece-
nie Prezydium, nowo mianowany dyrektor dokonał gruntow-
nej oceny i analizy sytuacji 
panującej w Stowarzysze-
niu oraz opracował przej-
ściową i docelową struk-
turę Biura. Zobowiązał się 
również do nadrobienia 
wszystkich zaległości ist-
niejących w STL, zadba-
nia o rozwój Stowarzysze-
nia oraz nawiązania współ-
pracy z zagranicą.

Wraz z upływem czasu 
rozszerzano kompetencje 
dyrektora z jednoczesnym 
rozliczaniem Jego pracy 
na posiedzeniach Prezy-
dium. Korzystając z moż-
liwości, Z. Podkański prze-
de wszystkim zreorganizo-
wał zasady pracy Biura ZG 
STL. 

[Notabene to w tym wła-
śnie czasie zatrudnił mnie 
na nowo utworzonym sta-
nowisku kierownika Dzia-
łu Organizacyjnego. Przez 
cały okres pracy Dyrekto-
ra Zdzisława Podkańskie-
go w Biurze ZG STL znaj-
dowałem się w środku Jego 
działań, aktywnie w nich 
uczestniczyłem i realizo-
wałem kolejne zadania Jego programu, a kiedy zaistniała po-
trzeba, przejąłem po Nim pałeczkę w kierowaniu Biurem ZG 
STL (1992–2010).]

Realizując kolejne zalecenie Zarządu STL, Dyrektor Pod-
kański szybko opracował szczegółowy program działalności 
Biura na następne lata i równie szybko zaczął wcielać założe-
nia w życie. Zgodnie zatem z planem: przystosowano do pra-

cy zrewitalizowaną kamienicę przy ul. Grodzkiej 14; poszcze-
gólne pokoje Biura urządzono tak, że w każdym znajdowały 
się prace twórców z innego regionu Polski; wydzielono i urzą-
dzono pokoje gościnne; zorganizowano wystawę największe-

go konkursu na sztukę lu-
dową „Polska nasz dom”; 
otwarto Galerię Sztuki Lu-
dowej – niezwykle ważne 
przedsięwzięcie dla człon-
ków STL, mogli tu bo-
wiem sprzedawać swoje 
dzieła; wykonano również 
dla twórców nowoczesne 
stoiska, wykorzystywane 
na targach w Kazimierzu, 
na Cepeliadach w Krako-
wie, Warszawie, Lublinie.

Początkowo, jako kie-
rownik Działu, nie rozu-
miałem wszystkich dzia-
łań dyrektora oraz podej-
mowanych przezeń de-
cyzji. Z biegiem czasu 
jednak przekonałem się, 
że miał ambitną wizję pra-
cy Stowarzyszenia na kil-
ka lat naprzód, m.in.: prze-
kształcenie „Biuletynu In-
formacyjnego” w kwartal-
nik „Twórczość Ludowa” 
z etatową kadrą, włas-
nym budżetem i nakładem 
3 tys. egzemplarzy; utwo-
rzenie Fundacji Ochro-
ny Twórczości Ludowej; 
zwiększenie liczby wy-

dawnictw o antologie, indywidualne tomiki, bajki dla dzieci, 
kartki świąteczne. 

Z wielką troską Dyrektor Podkański zabiegał o poprawę 
bytu twórców, m.in. przez objęcie świadczeniami emerytalny-
mi także twórców folkloru, pomoc w zaopatrzeniu w deficyto-
we materiały, np. w papier do wycinanek, rozszerzenie rynku 
zbytu również poza granice kraju (Litwa, Francja). 

odeSzli od naS

Zdzisław Podkański podczas spotkania z twórcami ludowymi 
w Puławach, I poł. lat 90. XX w., fot. Roman Prószyński
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Bardzo istotnym faktem z tego okresu, świadczącym o zna-
czeniu STL, było zlecenie Stowarzyszeniu oprawy artystycz-
nej spotkania Papieża Jana Pawła II z rolnikami w Łomży 
4 czerwca 1991 roku. Przygotowaliśmy zatem wystawę pt. 
„Polscy Święci i Błogosławieni w sztuce ludowej” oraz edy-
cję „antologii jednego wiersza pt. Wołanie z ziemi. Antologię 
i obrazy Matki Boskiej Katyńskiej i Matki Bożej Ostrobram-
skiej wręczyła Papieżowi Janowi Pawłowi II w Łomży dele-
gacja Zarządu Głównego STL” [Zdzisław Podkański, Samo 
życie, s. 193]. 

Rok 1991 był już jednak ostatnim okresem bezpośredniego 
finansowania STL przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (da-
lej MKiSz). Przyznawane do tego czasu dotacje pozwalały 
na w miarę spokojną realizację zadań. Wprowadzona jednak 
w 1991 roku ustawa zakazująca dotowania stowarzyszeń wy-
musiła na STL przejście na samofinansowanie; środki można 
było pozyskać tylko w formie zadań zleconych. Taka sytuacja 
trwa do dziś. W okresie owych przemian zredukowano liczbę 
pracowników etatowych w Biurze ZG do trzech osób, a w Od-
działach zlikwidowano całkowicie etaty.

W dobie przemian polityczno-społecznych i gospodarczych 
z wielkim oczekiwaniem i nadzieją na poprawę słabnącej kon-
dycji STL przyjęliśmy zatem objęcie przez Zdzisława Podkań-
skiego funkcji pełnomocnika ministra ds. twórczości ludowej 
i rzemiosła artystycznego w MKiSz (1992), a wręcz z radością 
fakt otrzymania przezeń, po wygranych wyborach do Sejmu, 
nominacji na wiceministra i podsekretarza stanu w tymże Mini-
sterstwie (1994–1996). Mieliśmy wreszcie swojego człowieka 
na tak wysokim stanowisku i liczyliśmy na łatwiejszy i więk-
szy dopływ środków finansowych. Niestety, okazało się, że nie 
jest to takie proste i łatwe, jak nam się wydawało. Dalej więc 
pisaliśmy wnioski na zadania zlecone, a pozyskane finanse nie 
były dużo większe niż wcześniej. Wiceminister Podkański nie 
uznawał kolesiostwa. Na szczęście sytuacja gospodarcza kraju 
zaczęła się stopniowo poprawiać, a dzieła sztuki ludowej za-
częły mieć coraz liczniejszych nabywców. 

Spośród wielu inicjatyw Wiceministra Podkańskiego szcze-
gólne znaczenie ma opracowanie przezeń programu „Ginące 
zawody” i nadanie mu rangi ministerialnej. Program ten po-
zwolił bowiem uratować wiele dziedzin twórczości ludowej od 
zapomnienia, zaś twórcom dał możliwość ukazywania swego 
kunsztu. W dużej mierze podniósł rangę twórczości ludowej, 
zwiększył jej prestiż.

Kontynuację programu stanowił pomysł jego autorstwa na 
zorganizowanie na Jasnej Górze w Częstochowie I Kongresu 
Kultury Wsi, podczas którego pokazano, że kultura ludowa 
jest nadal żywa, że idealnie dostosowuje się do warunków 
współczesności.

Z inicjatywy STL Zdzisław Podkański, już jako minister 
kultury (1996–1997), powołał do życia Krajowy Dom Twór-
czości Ludowej (1996), którego istnienie miało rozwiązać 
problemy Stowarzyszenia. Jednak po upływie 2–3 lat, na sku-
tek odgórnych zmian w Ministerstwie, zamknięto działalność 
tej instytucji. 

Sprzyjająca atmosfera w Ministerstwie i wypracowany au-
torytet STL pozwoliły nam na uzyskanie praw autorskich dla 
twórców ludowych. Dzięki temu członkowie Stowarzyszenia 
mogli już otrzymywać stosowne tantiemy za swoje dzieła, wy-
stępy, nagrania.

Jako pracownicy STL spędziliśmy obaj ze Zdzisławem Pod-
kańskim wiele dni i godzin w podróżach do twórców oraz na 
zebraniach Oddziałów, podczas których wysłuchałem setek 
Jego wystąpień. Po latach sporo Jego dokonań i faktów z pra-
cy, z życia zatarło się w mojej pamięci, ale pozostał w niej 
trwały obraz człowieka o wysokiej kulturze osobistej, wraż-
liwego na ludzkie problemy, konsekwentnego w dążeniu do 
realizacji swoich zamierzeń i podejmowanych zadań. Dużo 
mówił o swojej wsi, o działalności w TWP, ZMW, ZSL, to 
bowiem te organizacje ukształtowały Jego poglądy i podejście 
do życia.

Jako dyrektor Biura ZG STL zawsze znajdował czas na 
pracę, na spotkania z pracownikami i twórcami. Szczególnie 
utkwiły mi w pamięci posiedzenia Prezydium i Zarządu Głów-
nego STL, podczas których niejednokrotnie bardzo burzliwe 
dyskusje przeciągały się do późnych godzin nocnych. Po ta-
kich spotkaniach zastanawialiśmy się nieraz, czy nie złożyć 
rezygnacji z tej pracy...

W owym czasie Z. Podkański miał wielkie oparcie w prof. 
dr. hab. Romanie Reinfussie, ówczesnym przewodniczącym 
Rady Naukowej ZG STL, do którego w trudnych chwilach je-
chał po radę do Krakowa. Autorytet Profesora i dobra współ-
praca z Prezesem ZG STL Władysławem Gruszczyńskim owo-
cowały uznaniem dla Stowarzyszenia jako twórczej organiza-
cji, skupiającej artystów ludowych.

W okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Zdzisława 
Podkańskiego ukształtował się model działania i współpracy 
Zarządu Głównego, Rady Naukowej i Biura ZG STL. Bez 
dobrej atmosfery, sprawnego kierownictwa, które zapewniał 
Dyrektor Podkański, niemożliwa byłaby realizacja zadań STL 
i jego obecnie dobra pozycja.

Bez wątpienia na osobowość Zdzisława Podkańskiego jako 
wielce skutecznego dyrektora Biura ZG STL, przyjaciela 
twórców ludowych oraz w ogóle ludzi wsi, miłośnika kultury 
i tradycji ludowej decydujący wpływ miało Jego pochodzenie, 
znajomość realiów wiejskich, doświadczenie trudów chłop-
skiej doli. Doskonale oddają to słowa wiersza, który napisał 
podczas pobytu w szpitalu, w ostatnich dniach swego niezwy-
kle bogatego życia, u kresu wyjątkowej drogi zawodowej – od 
rodzinnej Guzówki do Parlamentu UE w Brukseli: 

Nikt chłopskich synów nie karmił rozkoszą
I mnie nic nie dał za darmo.
Z promykiem słońca, poranną rosą
Orałem ziemię żyzną i czarną.
Rodowa tradycja, złote łany zbóż
I bogactwo plonów jesieni
Dawały nam siłę przetrwania
Na ojcowiźnie i we własnej Ojczyźnie.
A kiedy przyjdzie dzień pożegnania,
Nad grobem moim nie płaczcie.
Wznieście do góry chłopskie sztandary
I hymn mi chłopski zagrajcie.

[W tekście przywołałem następujące pozycje: A. Ciota, 
Wspomnienie o Zdzisławie Podkańskim, publikacja WOK, 
Lublin 2022 (wybrane fragmenty); Z. Podkański, Samo życie, 
Lublin 2019; Z. Podkański, wiersz Pożegnanie – zamieszczo-
ny za zgodą córki i syna Autora.]
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzin

Donat Niewiadomski

Wacław Daruk (1916–2005) – rolnik, pisarz 

i „myśliciel” z hrubieszowskich Zadębiec

Wacław Daruk urodził się 16 października 1916 roku 
w Trzesz czanach, gm. Mołodiatycze, pow. hrubieszowski, 
w ro dzinie rolnika i kowala1. Ojciec pracował w folwarku 
u Bielskich, lecz wskutek konfliktu z właścicielami przeniósł 
się w 1918 roku z Trzeszczan do położonych w tym samym 
powiecie Zadębiec (dawne Zadubie) k. Nieledwi. Po procesie 
odzyskał tam od „dobrych opieku-
nów” ojcowiznę i objął kilkumorgowe 
gospodarstwo; założył także kuźnię. 
Darukowie żyli jak większość ówczes-
nych chłopów, tj. „od przednówka do 
przednówka”, w jednoizbowej chacie . 
Syna wdrażali do posłuchu i pracy, a on 
po latach tak opisał tamtą egzystencję: 

[...] prowadzili moi rodzice życie, 
które nie było ani lepsze, ani gorsze niż 
reszty mieszkańców wsi. Mając na utrzy-
maniu troje dzieci, cały swój trud wkła-
dali w to, by je wyżywić i ogarnąć. Jedna 
krowa wypasana na wiejskim wygonie 
dostarczała tyle mleka, że wystarczało 
go zaledwie do zabielenia jęczmiennego 
krupniku czy wodnistych klusek. Wieprz 
zabijany na Wielkanoc dostarczał cało-
rocznego zapasu mięsa i tłuszczu [...]. 
Prawie jedynym ekwiwalentem wymia-
ny handlowej było jajko kurze [...]2. 

W 1923 roku Wacław Daruk roz-
począł naukę w szkole powszechnej 
w Zadębcach, powstałej w przebu-
dowanej oborze dworskiej. Szkołę, chociaż do przekazywa-
nia wiedzy służył w niej zazwyczaj sękaty kij nauczyciela, 
traktował jako miejsce doraźnego odpoczynku. Siedmioletni 
obowiązek nauczania spełnił w 1930 roku. Efektów edukacji 
jednak nie przeceniał:

[Moja] biografia nie da się wyprowadzić inaczej jak od gromadz-
kiego pastwiska, po którym hasałem z podobnymi do mnie w po-
goni za palantem czy „kiczką”. [...] to, co się nazywało pasieniem 
krowy na tym wydeptanym pseudopastwisku, uzupełniane być 
musiało [...] dożywianiem bydlęcia po miedzach i przydrożnych 

rowach, kosztem marznących nóg bosych w czas chłodów poranka. 
Od innej udręki, zbierania chwastów dla prosiaka i gęsi, wyzwalała 
mnie szkoła, w której zdobywałem tajniki wiedzy, aż do wysoko-
ści twierdzenia [...] że dwa razy dwa jest cztery i układania liter 
w czytelne zdania nie wybiegające jednak dalej nad umiejętność 
wydukania Litanii Loretańskiej z książki do nabożeństwa, względ-

nie odczytania nakazu podatkowego [...]3.

Następnie pracował u ojca w kuźni. 
Od 1932 roku działał w kole ZMW 
„Siew”, występował w związanym 
z nim amatorskim zespole teatral-
nym, uczęszczał na wieczorowe kursy 
czytania, pisania i rachunków, zor-
ganizowane przez przybyłą na wieś 
nauczycielkę – Leokadię Pikusińską. 
Korzystał z założonej przez nią „Bi-
blioteczki groszowej”. Lektura Trylogii 
H. Sienkiewicza oraz dzieł S. Żerom-
skiego, K. Dickensa, F. Dostojewskie-
go, J. Londona, L. Tołstoja, J. Verne’a 
i E. Zoli znacząco poszerzyła jego ho-
ryzonty poznawcze i przyczyniła się do 
rozbudzenia świadomości społecznej. 
W 1937 roku został członkiem Stronni-
ctwa Ludowego.

Od listopada 1938 do kwietnia 1939 
roku był uczestnikiem kursu w Harcer-
skim Uniwersytecie Ludowym w Nie-
rodzimiu (obecnie w obrębie Ustronia), 
co stało się możliwe dzięki sprzedane-
mu rowerowi i stypendium starostwa 

w Hrubieszowie. Placówka mieściła się w Ośrodku Harcer-
skim ZHP – w budynku po Szkole Instruktorów Zuchowych. 
Kierował nią hm. Józef Kret4, a wychowawcą i wykładowcą 
był druh Józef Skrzek5. Dużo młodzieży pochodziło z nieza-
możnych środowisk chłopskich. Wykorzystywano doświad-
czenia uniwersytetów ludowych Ignacego Solarza 6 i duńskich 
placówek tego typu, których założenia sformułował w XIX 
wieku Mikołaj F. S. Grundtvig7. Zgodnie z nimi przygotowy-
wano wychowanków do społecznej aktywności, pogłębiano 
ich samowiedzę, ukazywano rolę wsi i kultury ludowej w ży-
ciu narodu, budzono szacunek dla pracy chłopskiej. 

z klasyki literatury chłopskiej

Wacław Daruk na spotkaniu w Muzeum 
im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie, 1986 r., 

fot. Arch. Muzeum im. ks. S. Staszica 
w Hrubieszowie w zbiorach STL
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Wacław Daruk miał tam m.in. zajęcia z nauki o człowieku, 
dziejów ruchu ludowego, socjologii, religioznawstwa, zagad-
nień spółdzielczości. Wykłady z literatury i sztuki prowadził 
Gustaw Morcinek, z ogrodnictwa Jan Wojnar. Poruszano 
kwestie reformy rolnej, omawiano rolę inteligencji wiejskiej. 
Kładziono nacisk na lekturę utworów literatury polskiej i po-
wszechnej, odbywały się przeglądy prasy i zajęcia sportowe. 
W celach edukacyjno-wychowawczych organizowano wy-
cieczki, m.in. do fabryk śląskich, Wieliczki i Krakowa (muzea, 
inscenizacja Beniowskiego w teatrze Słowackiego).

W Nierodzimiu spotykał się także Daruk z odwiedzającymi 
„uczelnię” znaczącymi polskimi pisarzami i przedstawicie-
lami ruchu pedagogicznego: Jędrzejem Cierniakiem, Marią 
Dąbrowską, Leonem Kruczkowskim, Ignacym i Zofią Sola-
rzami oraz Janem Wiktorem. Tam wzniecił w sobie odwagę 
myślenia, zyskał wiarę we własne siły, wyzbył się kompleksu 
niższości, a swą „parobczańską duszę wyniósł na szczyty czło-
wieczeństwa”8. 

Po powrocie w 1939 roku do stron rodzinnych został kie-
rownikiem handlowym Spółdzielni Spożywczej „Przyszłość” 
w Zadębcach. W sierpniu tego roku objęto go w gminie Monia-
tycze nadzorem policyjnym z powodu „politycznych ciągot”.

W kampanii wrześniowej nie uczestniczył, gdyż jako „nad-
liczbowy” nie został powołany do wojska. W 1940 roku pra-
cował w folwarku Kąty k. Nieledwi w powstałym tam Lie-
genschafcie. Wiosną 1941 Arbeitsamt w Hrubieszowie skie-
rował go na przymusowe roboty do Niemiec, ale w okolicach 
Trawnik zbiegł z transportu kolejowego, po czym podjął pracę 
w cukrowni „Strzyżów” jako asystent inspektora plantacji bu-
raka cukrowego na obszarze pow. hrubieszowskiego, głów-
nie w gminach: Moniatycze, Uchanie i Białopole. „Pewnego 
dnia” – jak to określa – po zaprzysiężeniu wstąpił do Straży 
Chłopskiej („Chłostry”)9, a po jej przekształceniu znalazł się 
w 1942 roku w Batalionach Chłopskich. Przyjął pseudonim 
„Znicz”. Był kolporterem prasy i łącznikiem Komendy Po-
wiatowej BCh w Hrubieszowie. Został też zastępcą dowódcy 
plutonu w placówce BCh-Zadębce. W miesiącach zimowych 
1943 i 1944 roku głosił prelekcje z historii ruchu ludowego 
i literatury polskiej w szkole rolniczej w Sitnie k. Zamościa. 
Rozkazem Komendy Głównej BCh z 30 maja 1944 roku otrzy-
mał stopień podporucznika.. W dniu 25 lipca 1944 roku, gdy 
delegaci z poszczególnych wiosek ustanowili wielopartyjną 
GRN w Moniatyczach, wszedł w jej skład i do 1945 roku był 
sekretarzem gminy. Powołano wówczas komitety folwarczne, 
które miały się „zatroszczyć” o mienie poobszarnicze i podział 
ziemi w myśl haseł Manifestu PKWN, a Daruk propagował 
założenia reformy rolnej na terenie swojej gminy. 

Po ogłoszeniu 1 października 1945 roku I amnestii wszedł 
w skład komisji likwidacyjnej w Hrubieszowie dla żołnierzy 
BCh. W tym roku był także słuchaczem pierwszego powojen-
nego kursu w Uniwersytecie Ludowym w Nierodzimiu, zawarł 
związek małżeński, zatrudnił się w Zarządzie Powiatowym 
Związku Samopomocy Chłopskiej w Hrubieszowie, został in-
struktorem oświaty rolniczej i prezesem Powiatowego Zarzą-
du ZMW „Wici”. 

W 1948 roku przybył na kurs administracyjny do Szko-
ły Pracy Społecznej, prowadzonej przez J. Kreta w Górkach 
Wielkich (gm. Brenna) na Śląsku Cieszyńskim. Niebawem, po 
tygodniowej kwalifikacji w Janowie, znalazł się w Głuchowie 

Grójeckim na kursie przygotowawczym dla wykładowców 
uniwersytetów ludowych, gdzie m.in. uczęszczał na zajęcia 
Juliana Krzyżanowskiego, Bogdana Suchodolskiego i Czesła-
wa Wycecha. Tam w 1948 roku zdobył świadectwo dojrzało-
ści, wystawione na Warszawę10. 

Po powrocie otrzymał etat nauczycielski w szkole dla doro-
słych w Hrubieszowie ze skierowaniem do pracy w Uniwersy-
tecie Ludowym Ziemi Hrubieszowskiej im. Stanisława Staszi-
ca w Trzeszczanach. Uniwersytet ten zorganizował w przeję-
tym przez władze pałacu po Bielskich i przy udziale Stanisława 
Gierczaka prowadził w latach 1948–1950 (trzy turnusy). 
W 1950 roku po ukończeniu kursu w Świdrze rozpoczął pracę 
w PZU jako inspektor ds. odszkodowań na terenie pow. hru-
bieszowskiego. W 1957 objął po zmarłym ojcu kilkuhektarowe 
gospodarstwo w Zadębcach. W 1958 roku pełnił funkcję sekre-
tarza GRN w Nieledwi. Był prezesem Zarządu Koła Plantato-
rów Owoców i Warzyw przy Zakładzie Przemysłu Owocowo-
Warzywnego w Nieledwi (1959–1976) oraz członkiem Komisji 
Rewizyjnej Krajowej Rady Plantatorów Owoców i Warzyw 
(1971–1976). Start w wyborach do sejmu w 1972 roku zakoń-
czył się niepowodzeniem. W 1988 roku sprzedał gospodarstwo 
i zamieszkał w Chełmie, gdzie zmarł 23 lipca 2005. Został po-
chowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Należał do ZSL, ZBoWiD, Towarzystwa Regionalnego Hru-
bie szowskiego i Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w któ-
rym pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego (1979–
1983). Uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim. Jako korespondent 
terenowy otrzymał Złotą Odznakę GUS z okazji pięćdziesię-
ciolecia współpracy.

Droga życiowa Wacława Daruka tylko początkowo była ty-
powa dla chłopskich synów z niemajętnych rodzin. Już w mło-
dości została zindywidualizowana przez intensywne samo-
kształcenie, aktywność społeczną i pisarstwo. W tej dziedzinie 
rolnik z Zadębiec jest m.in. autorem obszernych przekazów 
autobiograficznych i wspomnieniowo-historycznych, spełniał 
się też w „małych” formach prozatorskich – opowieściach 
wspomnieniowych, wierzeniowych, obyczajowych i anegdo-
tach. Prócz tego uprawiał publicystykę, w ramach której wy-
różniają się felietony. Gromadził i upowszechniał materiały 
z zakresu folkloru, chłopskiej kultury materialnej i obyczajo-
wości. W rejestracjach folklorystycznych skupiał się na wie-
rzeniach, obrzędach dorocznych, rodzinnych i przysłowiach. 
Pisał, jak powiada, z umiłowania wsi na wschodnich kresach 
Polski, gdzie przez lata ścierały się narodowości, kultury i reli-
gie. Tworzenie pojmował jako rodzaj pracy, stanowiło ono tak-
że wartość samą w sobie, stąd wyznanie: „To samo, że mogę 
pisać, już znaczy wiele. Ojciec mój jedynie drukowane z tru-
dem odczytywał, a dziadek z pisaniem miał tyle wspólnego, co 
mu karbowy na swej lasce kozikiem zaznaczył, a dziedzic ręką 
surowego rządcy coś niecoś na plecach zapisał”11.

Publikować zaczął w latach 1947–1949 w organie PSL 
„Chłopi i Państwo”, zamieszczając tam informacje obrazujące 
lata powojenne w regionie hrubieszowskim. Jego felietonisty-
ka rozwijała się od połowy lat 60. XX w. i trwała do początku 
XXI wieku. Teksty tego rodzaju ogłaszał zrazu w „Tygodniku 
Kulturalnym” i „Zielonym Sztandarze”, w latach 70. zawitał 
na łamy „Chłopskiej Drogi”, następnie został niemal stałym 
autorem „Tygodnika Zamojskiego”. Felietony Daruka poja-



39

wiały się również w „Kronice Zamojskiej” i „Przeglądzie Kre-
sowym”. Używał niekiedy pseudonimu „Stary kresowiak”. 
Pisał m.in. o kulturze ludowej, nurcie chłopskim w literaturze, 
uniwersytetach ludowych, wypowiadał się na tematy rolnicze, 
społeczne i polityczne, przypominał sylwetki postaci związa-
nych z ziemią hrubieszowską.

Swoje doświadczenia życiowe wykorzystywał w przeka-
zach wysyłanych na różne konkursy. Wziął m.in. udział w kon-
kursie CRZZ „Jaką przeszedłem drogę”, konkursie Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego NK ZSL i tygodnika „Orka” po-
święconym uniwersytetom ludowym oraz konkursie „Chłop-
skiej Drogi” na wspomnienia chłopów z lat II wojny światowej 
i okresu powojennego. W 1971 roku otrzymał I nagrodę w kon-
kursie „Producenci owoców i warzyw mają głos”, rozpisanym 
przez Centralę Spółdzielni Ogrodniczych i „Chłopską Drogę”. 
W tym roku zdobył też I nagrodę w ogłoszonym przez Polskie 
Radio konkursie oceniającym audycje o tematyce rolniczej.

Niektóre z tych tekstów zamieszczono w wydawnictwach 
zbiorowych, np.: Moja droga do uniwersytetu ludowego, wy-
bór, oprac. i wstęp S. Dyksiński, Warszawa 1967; Moje pierw-
sze kroki na ziemi, wybór i oprac. J. Grzybczak i in., posłowie 
B. Gołębiowski, Warszawa 1969; Wspomnienia chłopów z lat 
1939–1948, t. 3: Gotuj broń, wybór i oprac. W. Chodorowska 
i in., Warszawa 1969; Moja działalność w kółkach rolniczych, 
wybór Cz. Grzegorski i Z. Markowicz, Warszawa 1973; Czas 
dokonany. Mój udział w tworzeniu i utrwalaniu władzy ludo-
wej na Lubelszczyźnie, wstęp, wybór i oprac. I. Caban, Lublin 
1977; Jaka jesteś gmino..., praca zbior. pod red. L. Sobieraj-
skiego, posłowie D. Gałaj, Warszawa 1980. Z kolei wystąpie-
nie na sesji popularnonaukowej zorganizowanej w 1969 roku 
przez NK ZSL, ZG ZMW i PAN ukazało się w pracy Pół wie-
ku pamiętnikarstwa, wybór i oprac. S. Adamczyk i in., słowo 
wstępne F. Jakubczak, Warszawa 1971

Poza wymienionymi czasopismami i gazetami teksty Daru-
ka m.in. publikowały: „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych”, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego”, „Gromada – Rolnik Polski”, „Kronika 
Tygodnia”, „Polityka”, „Wieści” i „Zarzewie”.

Wybrane opowieści wspomnieniowe, wierzeniowe, oby-
czajowe i anegdotyczne ogłoszono w antologiach: Drzewo 
życia. Antologia prozy ludowej Zamojszczyzny, zebrał, oprac., 
wstępem i notami biograf. autorów opatrzył D. Niewiadom-
ski, grafiki A. Przybysz, Lublin 1997 oraz Pobożnych diabeł 
kusił. Antologia nadnaturalnej prozy ludowej, zebrał, oprac., 
wstępem i notami biograf. autorów opatrzył D. Niewiadomski, 
Lublin 1998. 

Wacław Daruk jest jednak przede wszystkim znany jako 
autor książek: Bez głaskania po głowie. Wspomnienia, przed-
mowa E. Jagiełło-Łysiowa, Warszawa 1973, 19872 (II wyd. 
z przedmową F. Jakubczaka); Dziennik jednego roku, wstęp 
Z. Grzelak, Warszawa 1975; Stąd nasz ród. Wieś hrubieszow-
ska: wspomnienia, spostrzeżenia, myśli, Lublin 1984 oraz Na 
zdrowy rozum. Zbiór przysłów ludowych i powiedzeń obiego-
wych używanych na Lubelszczyźnie, wybór, oprac. i posłowie 
D. Niewiadomski, Lublin 2003 (Bibioteka „Dziedzictwo” 
STL, t. 47). W rękopisie pozostało wiele tekstów wspomnie-
niowych, zawierających również bogaty materiał etnograficz-
ny, m.in. Pod kaleniczną strzechą, Przeciwko wiatrom, W cie-
niu polnej gruszy, W zakolach granicznej rzeki12. 

O życiu i twórczości Daruka m.in. pisali: A. Ryczaj, Sól zie-
mi naszej, „Nowe Książki” 1975, nr 17, s. 66–68; K. Koźniew-
ski, I bez księdza wiemy, kiedy jest niedziela, „Polityka” 1976, 
nr 14, s. 15; L. Szymański, Od Kraszewskiego do Daruka, 
„Gromada – Rolnik Polski” 1976, nr 55, s. 8; Z. Kazimierczuk, 
Daruk, „Tygodnik Zamojski” 1979, nr 5, s. 6; H. Murza-Stan-
kiewicz, Będziesz zawsze w moim niebie, „Literatura” 1980, 
nr 38, s. 3–4; J. Byra, Niepokorny z Zadębców [sic!], „Tyg. 
Zamojski” 1986, nr 51–52; H. Sanecki, Uprawianie ziemi 
i słów. Rozmowa z Wacławem Darukiem rolnikiem-literatem 
z Zadębiec k. Hrubieszowa, „Sztandar Ludu” 1987, nr 201; 
W. Kaźmierczak, Czas na przebudzenie. Rozmowa z pisarzem 
chłopskim Wacławem Darukiem, „Tyg. Zamojski” 1988, nr 47, 
s. 1, 5; J. Woźnica, Wacław Daruk – życie i twórczość, „Region 
Lubelski” 1988 (wyd. 1991), r. 3(5), s. 173–182; M. Parol, 
Wacław Daruk, „Magazyn Kresowy” 1993, nr 1, s. 7. Biogram 
Daruka zamieszczono z kolei w Słowniku biograficznym dzia-
łaczy ruchu ludowego, oprac. redakcyjne haseł J. Dancygier 
i in., Warszawa 1989, s. 82.

Książki Wacława Daruka charakteryzuje współistnienie ży-
wiołu autobiograficznego i historycznego. Ujęcia synchronicz-
ne przenikają się ze wspomnieniami. Czas przedstawianych 
wydarzeń mieści się w przedziale od lat 20. XX wieku do „de-
kady gierkowskiej” (1971–1980), ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej „świetlanych” początków. Przestrzeń opisu ograni-
cza się do rodzinnej wsi autora – Zadębiec i pow. hrubieszow-
skiego. Miejscowości spoza tego obszaru jawią się wówczas, 
gdy wiążą się z biografią pisarza. 

Narracja przybiera często charakter retrospektywny bądź 
dygresyjny, w głównym toku pojawiają się nierzadko przekazy 
zaczerpnięte z chłopskiego folkloru, np. opowieści wierzenio-
we, anegdoty i „historie z życia”. Poznajemy popularne w śro-
dowisku autora przysłowia, porzekadła i przepowiednie po-
gody. Nie brak partii dialogowych. Zaznacza się skłonność do 
refleksji, rozmyślania przeważają nawet niekiedy nad faktami. 
Pisarz nie stroni także od oceniania rzeczywistości, czemu to-
warzyszy skłonność do moralizowania i pasja publicystyczna. 
Wieś i swoje życie prezentuje ze świadomością egzystowania 
na przełomie tradycji i nowoczesności. Stara się oddać klimat 
i koloryt dawnej wsi oraz jej współczesność. Jego twórczości 
przyświeca dewiza, że „Życie chłopa na roli, dzielone pomię-
dzy pług i pióro, też może być ciekawe, zwłaszcza chłopa, któ-
remu dane było uczestniczyć w przechodzeniu z jednej epoki 
w drugą”13.

Autobiografia Bez głaskania po głowie spotkała się z przy-
chylnym przyjęciem krytyków i czytelników14. Jest to summa 
dotychczasowego życia Wacława Daruka. Prócz tego ukazuje 
on ukształtowaną na osnowie kultu ziemi mentalność chłopską. 
Prezentuje przedwojenną szkołę wiejską i ówczesne relacje 
między dworem a wsią. Informuje o protestach i wiecach, or-
ganizowanych przez SL w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. 

Następnie przedstawia swój pobyt w Nierodzimiu i najważ-
niejsze wydarzenia z lat II wojny światowej w pow. hrubie-
szowskim (epizody z kampanii wrześniowej, zagłada Żydów, 
wysiedlanie Zamojszczyzny, morderstwa nacjonalistów ukraiń-
skich i reakcja polskiej partyzantki). Początkowo ukazuje wojnę 
z perspektywy cywila, później członka chłopskiej konspiracji. 
Mamy zatem dużo wiadomości o strukturze i działalności BCh, 
mniej jest natomiast danych o AK. Warunki codziennego życia 
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i pracy widzimy z kolei na przykładzie przejętej przez okupanta 
cukrowni „Strzyżów” i zakładów przetwórczych w Nieledwi.

Rzeczywistość pookupacyjna na ziemi hrubieszowskiej jawi 
się przede wszystkim przez pryzmat zniszczeń wojennych, 
trudności aprowizacyjnych i „utrwalających” władzę ludową 
działań UB. Z meandrów historii wyłania się też nowa wieś 
polska, której oblicze kształtuje reforma agrarna, zakładane 
pegeery i spółdzielnie rolne oraz rozwijające się kółka rolni-
cze. Wśród relacji osobistych wyróżniają się wątki dotyczące 
reaktywowanych chwilowo uniwersytetów ludowych, pracy 
pisarza w hrubieszowskim oddziale PZU i objęcia gospodar-
stwa po ojcu. 

Z jeszcze większym uznaniem przyjęto Dziennik jedne-
go roku – książkę powstałą w rezultacie konkursu tygodnika 
„Zarzewie” na obejmujący 1972 rok zapis życia codziennego. 
Przedsięwzięcie zyskało poparcie ZG ZMW oraz Wydawni-
ctwa „Książka i Wiedza”, a jury pod kierunkiem prof. Wła-
dysława Markiewicza z PAN przyznało I nagrodę Wacławowi 
Darukowi15. Ogłoszony w 1975 dziennik otrzymał też nagrodę 
LSW za najlepszą książkę roku i nagrodę tygodnika „Polityka” 
(1976). Publikację ocenił nader pozytywnie Jarosław Iwasz-
kiewicz, który – jak stwierdził – „z wielkim zapałem i wzru-
szeniem przeczytał tę mądrą książkę”. Uznał dzieło Daruka 
za najosobliwsze i najbardziej wartościowe, jakie w tamtym 
czasie ukazało się w LSW. Zachwycał się intelektem pisarza 
chłopskiego z Hrubieszowskiego, jego przywiązaniem do 
„starych wioskowych tradycji” i świadomością obywatelską. 
Ujrzał w tych zapisach „niezwykły wprost poziom życia we-
wnętrznego [...] człowieka zamieszkałego w zapadłym ką-
cie” – na „dziwnej polskiej prowincji”. Jego zdaniem umysło-
wość tego reprezentanta współczesnej wsi polskiej potwierdza 
duże możliwości chłopskiej warstwy społecznej. Ucieszył się 
też, że w regionie hrubieszowskim taki człowiek „urodził się 
na kamieniu”. I w kontekście Dziennika... docenił współczesną 
literaturę „wiejską”, której prawdziwość kulturową przeciw-
stawił manierze „cepeliowskiej”16. 

Przekaz Wacława Daruka, utrzymany w ścisłej formule 
dziennika, jest wyjątkowym zjawiskiem w pisarstwie ludo-
wym. Mogę tu jedynie wymienić traktujące o latach 1928–
1992 imponujące dzieło Władysława Kuchty Twardą chłopską 
ręką. Kronika mego życia (t. I–III, Lublin 2000, 2001, 2007) 
oraz diariusz Józefa Chojnackiego Zastałem piękny świat. 
Dzienniki 1991–2000 (Lublin 2018). Warto także wspomnieć 
o ograniczonym do miesiąca dzienniku Stanisława Buczyń-
skiego Miesiąc mojego życia. Styczeń 1962 roku („Twórczość 
Ludowa" 1993, nr 1–2)17.

Zgodnie z założeniami gatunkowymi Daruk prowadził za-
pisy z dnia na dzień, dokumentował aktualne wydarzenia. Za-
rysowana perspektywa jest wszakże znacznie szersza niż życie 
codzienne na przestrzeni roku. Autor połączył bowiem bieżące 
rejestracje z licznymi retrospekcjami i rozważaniami historycz-
nymi, politycznymi, kulturalnymi, literackimi, ekonomicznymi, 
medycznymi i uniwersalnymi, np. o naturze człowieka. Sprawy 
ogólne porównywał przy tym z własnym życiem i spoglądał na 
wszystko „okiem gospodarza”; stąd refleksja autotematyczna: 

Mało tu barw i kolorów, gdyż spisując fakty mego powszednie-
go życia rzadko miałem okazję zagapienia się na wschód czy za-
chód słońca i słuchanie śpiewu słowika. Raczej wówczas tylko, 

gdy myśl skłaniała do rzeczowego spojrzenia na słońce lub zacho-
dzący czy wschodzący księżyc w trosce o to, jaką pogodę niesie 
wygląd nieba na jutro18.

W wymiarze teraźniejszym opisywał natomiast Daruk ru-
tynowe zajęcia gospodarskie. Uzmysławiał, że rolnik pracuje 
najciężej i najsolidniej. Podkreślał ustawiczny charakter pracy 
w gospodarstwie: od świtu do nocy, bez niedziel i urlopu, za-
zwyczaj pod gołym niebem – w „fabryce” zdanej na kapryś-
ny klimat. Jego zdaniem istotę współczesnej wsi określa poza 
tym przeobrażająca chłopską egzystencję kategoria postępu, 
a przełomowe znaczenie ma tu powojenna elektryfikacja. Z nią 
zawitały bowiem na wieś nieznane wcześniej przedmioty: tele-
wizor, lodówka, pralka, odkurzacz itp. Doszło też do asymila-
cji modyfikujących styl życia nowości i udogodnień, głównie 
w warunkach bytowych i ubiorze. Co więcej, metamorfoza 
sięgnęła niepowtarzalnego krajobrazu wiejskiego. Zniknęły 
słomiane strzechy. Na pola wyjechały ciągniki, na podwórkach 
stanęły prywatne auta19. Tak, dowodzi autor, dokonało się na 
jego oczach przejście od ubogiej i zacofanej wsi międzywojen-
nej do wstępującej na tory nowoczesności wsi doby PRL-u, co 
dobrze widzą odwiedzający kraj ojczysty emigranci. 

Odjechali [...] z chaty o czteroszybkowych okienkach, jakie pod 
słomianymi dachami w wiosce podówczas ustawiano w otoczeniu 
obórek i stodół o płotowych – chruścianych ścianach, nad drogą 
rozkisłego błota. Dziś widzą te piękne domy, schludne obejścia 
ogrodzone siatkowym płotem, anteny telewizyjne i przelatującą 
środkiem wioski ruchliwą asfaltową szosę. Siedzą w pokoju umeb-
lowanym nowocześnie, w otoczeniu rodziny dobrze ubranej, sytej, 
zadowolonej, przy stole zastawionym wielorakością potraw [...]. 
[A] Wyjechali [...] od [...] żurów i zalewajek, od klepiska i glinia-
nej miski [...]20.

Wacław Daruk dostrzega te przeobrażenia zarówno w swo-
im życiu, jak w ojczyźnie. Utrzymuje, że nowy ustrój umożli-
wił mu pełnię rozwoju. Dlatego ustanawia znamienną paralelę: 

[...] wspominam zagnojone podwórko, glinianą miskę z jęcz-
miennym krupnikiem na co dzień, zgrzebną koszulę na grzbiecie, 
krowi ogon i tradycyjnie chudego konia, gromadzkie pastwisko 
odgradzające młodzież od szkoły i świata – i przechodzę do włas-
nej Ojczyzny. Nie ojczyzny łaskawych spojrzeń portretowego 
prezydenta, lecz do poszerzonego zagona, [...] awansu pokolenia 
do oświaty, kultury, cywilizacji. [...] hal fabrycznych, widnych do-
mów, szlifów oficerskich i katedr uniwersyteckich otwartych dla 
chłopa – bez widma przednówka, brudu, niedojadania, nędzy i po-
niewierania godności ludzkiej21. 

W tej sytuacji akceptuje socjalizm. Uważa, że jego zasługą 
jest reforma rolna, wspomniana elektryfikacja, upowszechnie-
nie oświaty i zlikwidowanie bezrobocia. Docenia też projekty 
ekipy „gierkowskiej”, zwłaszcza zastąpienie dostaw obowiąz-
kowych systemem kontraktacji22, wprowadzenie ubezpiecze-
nia zdrowotnego dla chłopów i dogodnych kredytów, pod-
niesienie cen skupu, ułatwienie obrotu ziemią i zmniejszenie 
progresji podatkowej. Otworzyło to bowiem rynek zbytu na 
artykuły rolne, przyczyniło się do zamożności wsi, spowodo-
wało rewolucję agrotechniczną (maszyny, nawozy mineralne) 
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i cywilizacyjną (budownictwo, drogi)23. Dlatego pisarz jest 
przekonany, że chłop „Nie odda niczego z tego, co mu przy-
niósł nowy ustrój, i bić się za niego będzie do krwi”24. 

Nie oznacza to, że w Dzienniku... nie ma krytycyzmu. 
Oceny ujemne jawią się jednak na ogół w skali powiatowo-
-gminnej i dotyczą m.in. biurokracji, prywaty, marnotrawstwa, 
nieskuteczności służb rolniczych i trudności w zaopatrzeniu. 
Anomalie gospodarki socjalistycznej sygnalizowane są nato-
miast marginalnie (centralne sterowanie rolnictwem, przymus 
wykupu nawozów mineralnych). 

Reminiscencje historyczne dotyczą przede wszystkim 
II woj ny światowej. W tej optyce autor przypomina swoje 
dramatyczne perypetie w konspiracji. Przedstawia heroiczne 
walki 2 Pułku Strzelców Konnych z Hrubieszowa w kampa-
nii wrześniowej. Podaje przykłady ratowania Żydów w swoim 
środowisku i niemieckiego bestialstwa (germanizowanie dzie-
ci, rozstrzeliwanie zakładników). 

Z kolei, ze stanowego punktu widzenia Daruk krytykuje 
rodzimą przeszłość historyczną, którą utożsamia z tradycją 
szlachecką. W tym kontekście pojawia się znamienna opozy-
cja: chłopi – panowie. Pisarz uważa, że wychowywanie naro-
du w kulcie zwycięstw spod Kircholmu, Chocimia, Wiednia 
i „cudu nad Wisłą”, szerzenie mitów hetmańskich, deprecjo-
nowało warstwę chłopską, eliminowało ją z życia społecznego 
i służyło interesom „jasnego dworu”. Umacniało też system 
feudalno-folwarczny i ostatecznie spowodowało upadek oj-
czyzny. Dopiero w Polsce Ludowej chłopi odzyskali podmio-
towość, wyzwolili się z pańszczyźnianej mentalności, współ-
tworzą państwo rzetelną pracą i wychowywaniem użytecznego 
dla kraju potomstwa: 

[...] wieś polska, rolnik – po prostu chłop inwestuje w państwo 
najwięcej. On to zapełnił [...] korpus oficerski Ludowego Wojska 
dziećmi, własnym wysiłkiem i wyrzeczeniem [...] wykształcony-
mi, obsadził katedry uniwersyteckie, wzbogacił myśl techniczną, 
budował przemysł. A element to zdrowy i do nauki chciwy. Za-
hartowany przy gęsiach, krowach i podbieraniu za kosą. Rosłe to, 
zdrowe [...]. Ciekawe to świata, robotne, zaradne, dobrze chowa-
ne, bez fanaberii i modnych nerwowości. Oddał więc chłop od-
chowane i wyuczone dzieci państwu, bo to przecież jego państwo, 
robotniczo-chłopskie [...]25.

Definiując aktualny stan kultury na wsi, Daruk ubolewa, że 
zanika tradycyjna obrzędowość lub kontynuowana jest nie-
udolnie, jak np. kolędowanie bożonarodzeniowe czy praktyki 
weselne. Według autora folklor nie jest już integralną częścią 
chłopskiego bytu, tylko świadomym wyborem, celowym po-
wrotem do „malowanej” przeszłości, a nawet rodzajem zabawy. 
Na domiar, przychodzi nierzadko z zewnątrz, zza urzędniczego 
biurka. Występuje w tonacji protekcjonalnego, inteligenckiego 
podejścia, „[...] cmokania z zachwytu nad «cepeliowszczyzną» 
kultury ludowej i stowarzyszeniami twórców ludowych, nad 
którymi roztacza się opiekę na wzór rezerwatu Indian, poglą-
dając na nie z piedestału warstw uprzywilejowanych”26. 

W tym kręgu pisarz m.in. mieści „Tygodnik Kulturalny”, 
sprawiający wrażenie pisma dla ludzi z „lepszej sfery”. Ponad-
to krytykuje docenianą wówczas literaturę nurtu wiejskiego 
(J. Kawalec, W. Myśliwski, T. Nowak, M. Pilot), która razi go 
„cukrowatością”, brakiem „smaku razowego chleba”. Uzna-

je natomiast chłopską literaturę pamiętnikarską, dostrzegając 
w niej „żywą treść – prawdziwego człowieka”27. 

Najbardziej surowy jest wszakże wobec skierowanego głów-
nie do środowiska wiejskiego słuchowiska W Jezioranach. 
Uważa, że nie ma w nim autentycznej tematyki, gani sztuczny 
scenariusz i wystylizowany obraz wsi. Podobnie ocenia serial 
telewizyjny Chłopi. A już zupełne gromy spadają na filmy Dru-
gi ożenek [właśc. Mój drugi ożenek] i Dziewięć mostów [właśc. 
Przez dziewięć mostów], które w jego opinii ośmieszają wieś. 
Stąd gniewne przekonanie, że występkiem jest nadawanie fil-
mów ukazujących wieś w krzywym zwierciadle – „[...] wieś 
zabobonów, rękoczynów, opuszczenia, ciemnoty, uprzedzenia 
i wstecznictwa [...] beznadziejnej tępoty i obskurantyzmu”28. 
Negatywny osąd dotyczy także poszukiwania nowych źródeł 
artystycznych na wsi wskutek przesytu kulturą mieszczańską, 
co prowadzi wprawdzie do efektownego, ale powierzchowne-
go odmalowywania uroków – jak u Zofii Stryjeńskiej – „«ba-
jecznie kolorowych» spódnic dziewuch wiejskich”. Nie ma to 
w dodatku nic wspólnego z chłopską egzystencją, nie wyrasta 
„[...] ze wspomnień gromadzkiego pastwiska czy [...] miedzy 
w czasie zimnego świtu, szczypiącego bose nogi aż do pieką-
cego bólu”29. 

Późniejsza książka Stąd nasz ród zawiera dużo materiału hi-
storycznego. W części pierwszej autor przedstawił syntetycz-
nie dzieje ziemi hrubieszowskiej, rozpoczynając od Grodów 
Czerwieńskich, a kończąc na początkach XX wieku. Przegląd 
ten jest wybiórczy. Co więcej, w faktografii doszło do pewnych 
błędów i przekłamań, co wnikliwie wykazał Janusz Woźnica30. 
Niemniej, warto za pisarzem zwrócić uwagę na ścieranie się 
na tym obszarze polityczno-kulturowych wpływów polskich, 
litewskich i ruskich. Na naturalne warunki sprzyjające rol-
nictwu, plagę spadających na tę ziemię wojen i męczeństwo 
unitów. 

W części drugiej Daruk dość szczegółowo ukazał oblicze 
przedwojennej wsi hrubieszowskiej, skupiając się na stosun-
kach społecznych, obyczajowości i mentalności chłopskiej 
oraz duchowych i materialnych przejawach kultury ludowej 
(świat ponadzmysłowy, praktyki magiczno-medyczne, narzę-
dzia pracy, pokarmy, ubiory, higiena, umeblowanie mieszkań, 
domowe czynności praktyczno-rytualne, np. wypiek chleba). 
Spoistość tej prezentacji przerywana jest jednak – tak jak 
w poprzednich książkach – retrospekcjami historycznymi. 
W tej optyce autor przypomina m.in. manifestację patriotyczną 
zwołaną w 1861 roku k. Horodła w 448. rocznicę unii horodel-
skiej. Powiadamia o powstaniu styczniowym na ziemi hrubie-
szowskiej, a w kontekście walk z nacjonalistami ukraińskimi 
podczas II wojny światowej przedstawia sylwetkę dowódcy 
oddziałów BCh – Stanisława Basaja „Rysia” (1917–1945). 

W zamykającej książkę części trzeciej zapoznajemy się po-
nownie z przemianami zachodzącymi na wsi polskiej po 1944 
roku. Daruk powiela przy tym na ogół wcześniejsze spostrze-
żenia, uwydatniając tylko niektóre kwestie, np. wzrastającą 
emancypację kobiety wiejskiej, wyzwalającej się z wielowie-
kowego „kręgu kołyski, dzieży, kijanki i wrzeciona” czy usto-
sunkowując się ambiwalentnie do wzmożonego przejmowania 
przez państwo ziemi za rentę. 

Dużo, i to w każdej z przywołanych książek, jest regionalizmu. 
Pisarz m.in. wskazuje na bezprecedensowy charakter powoła-
nego przez ks. Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego 
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Hrubieszowskiego (1816–1945). Akcentuje nowatorstwo tego 
dzieła, polegającego na uwolnieniu chłopów od pańszczyzny, 
wprowadzeniu czynszu, samorządu, opieki lekarskiej, szkol-
nictwa elementarnego, kasy pożyczkowo -oszczędnościowej 
i zasady wzajemnej pomocy. Podziwia spełnienie utopijnej wi-
zji sprawiedliwości społecznej. Prezentuje także XX-wieczny 
stan wiosek „staszicowskich”31 i przedstawia postaci związa-
ne z ziemią hrubieszowską. Ciepło wspomina debiutującego 
w okresie międzywojennym poetę Stanisława Ciesielczuka 
(1906–1945). Bliski jest mu kolega z STL-u – wybitny pisarz 
ludowy Stanisław Buczyński (1912–1982). Ukazuje sylwetkę 
pedagoga, działacza ludowego i delegata Rządu RP na pow. 
hrubieszowski – Lucjana Świdzińskiego (1890–1963). Doce-
nia kulturotwórczą rolę Towarzystwa Regionalnego Hrubie-
szowskiego, ale już o pomniku urodzonego w Hrubieszowie 
Bolesława Prusa jest jak najgorszego zdania32. 

Wskutek pasji dokumentowania kultury ludowej Wac-
ław Daruk zgromadził na podstawie autopsji olbrzymi zbiór, 
składający się z przysłów, porzekadeł, złorzeczeń, prognoz 
gospodarczych i przepowiedni pogody. Ten materiał, liczący 
niemal pięć tysięcy notacji, ma dużą wartość kulturową. Tym 
bardziej, że znalazły się w nim się aforyzmy, sentencje oraz 
tzw. „skrzydlate słowa”, czyli zwroty, które po wydostaniu się 
z literatury uległy zadomowieniu w anonimowym obiegu33. 

Pewne zapisy znane są już ze zbioru Samuela Adalberga 
i wyzyskującego m.in. jego zasoby dzieła, powstałego pod 
kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego34. Udokumentowanie 
ich przez pisarza z Zadębiec wskazuje wszakże na konkret-
ny obszar występowania i posługującą się nimi grupę spo-
łeczną (płd.-wsch. Lubelszczyzna, środowisko chłopskie). 
Na domiar, mają one z reguły postać wariantową. Można też 
dostrzec sporo poświadczeń nowych, wynikających z kulturo-
wych swoistości terenu pochodzenia, aktualnych uwarunko-
wań społeczno-obyczajowych oraz przemian cywilizacyjnych.

W epigramatyce tej zauważamy sporo tematów związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa, odnoszących się do konkret-
nych czynności lub zwierząt domowych. Na przykład do ko-
nia – zwierzęcia, którego los zespolił się ściśle z pomyślnością 
chłopskiej rodziny. Nie brak też wyodrębniających się znacze-
niowo motywów agrarnych i tekstów uzmysławiających rangę 
pracy i ziemi. W wielu rejestracjach na osnowie realiów eg-
zystencji wiejskiej przekazano prawdy o wymowie uniwersal-
nej. Szereg przysłów i powiedzeń traktuje w związku z tym 
o relacjach międzyludzkich, w tym rodzinnych. W niektórych 
widzimy definiowanie natury człowieka, zwłaszcza kobiety. 
W innych dochodzi do określania istoty życia, podawane są 
wskazania dotyczące właściwego postępowania bądź piętno-
wane przejawy zła.

Ogólnie, przekazy „myśliciela” z Zadębiec oddają pełnię 
egzystencji ze wszystkimi jej zjawiskami, wartościami i ułom-
nościami. Z aspektu moralnego zasadny wydaje się przy tym 
wniosek, że nie ma niczego takiego, czego bliźni nie mógłby 
uczynić bliźniemu. Zamieszczona w zbiorze mądrość: Da Bóg 
zdrowia – grzechy będą jest zatem wyjątkowo trafna.

W zakończeniu warto jeszcze podkreślić, że z twórczości 
Wacława Daruka wyłania się niepowtarzalny wizerunek Auto-
ra-Chłopa: człowieka pracowitego, gospodarnego, zaradnego, 
o rozległych horyzontach poznawczych, rozumnego, aktywne-
go w sferze społecznej. Uważającego zarazem, że urodzenie 

w rodzinie chłopskiej nie „przypisuje” go siłą rzeczy do ziemi, 
ale dane jest mu także spełnianie się w literaturze oraz w sze-
roko pojmowanej kulturze. 

Zbiór przysłów ludowych wydanych w 2003 roku  
w serii Biblioteka „Dziedzictwo” STL

Przypisy

1 Kowal był znaczącą postacią życia wiejskiego: podkuwał ko-
nie, okuwał wozy, wytwarzał podstawowe narzędzia rolnicze (pługi, 
brony), leczył zwierzęta i pewne choroby u ludzi, rozstrzygał spory 
rodzinne i sąsiedzkie. Wyrazem szacunku było zapraszanie go na naj-
ważniejsze wydarzenia rodzinne – chrzciny, wesela, pogrzeby. Wiele 
wskazuje, że taką rolę pełnił też ojciec Wacława Daruka. Zob. W. Da-
ruk, Bez głaskania po głowie. Wspomnienia, przedmowa E. Jagiełło-
-Łysiowa, Warszawa 1973, s. 21; tenże, Stąd nasz ród. Wieś hrubie-
szowska: wspomnienia, spostrzeżenia, myśli, Lublin 1984, s. 60.

2 W. Daruk, Stąd..., tamże, s. 170.
3 W. Daruk, I pisać lubię, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych” 1976, nr 11–12, s. 50.
4 Józef Kret (1895–1982): pedagog, działacz harcerski, więzień 

Oświęcimia, po wojnie reaktywował Uniwersytet Ludowy w Nie-
rodzimiu, przekształcony w 1948 roku w Szkołę Pracy Społecznej 
w Górkach Wielkich. 

5 Józef Skrzek (1911–1941): pedagog, działacz niepodległościo-
wy, oficer 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, w latach okupacji czło-
nek działającej na Śląsku organizacji Siły Zbrojne Polski, wskutek 
zdrady aresztowany przez Niemców i skazany na śmierć przez powie-
szenie; przed wykonaniem wyroku wypowiedział słowa: „Niech żyje 
Polska, niech żyje Chrystus Król”. 

6 Ignacy Solarz (1891–1940): ps. „Chrzestny”, pedagog, działacz 
ruchu ludowego, prowadził uniwersytety ludowe w Szycach k. Kra-
kowa oraz w Gaci k. Przeworska, współorganizator ZMW „Wici”, 
członek Stronnictwa Ludowego, podczas II wojny światowej zamor-
dowany przez Niemców.

7 Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig (1783–1872), pisarz ro-
mantyczny, teolog protestancki, pedagog, zainicjował w latach 30. 
XIX wieku duński ruch uniwersytetów ludowych, oparty na rodzimej 
historii i kulturze. 

8 W. Daruk, Dziennik jednego roku, wstęp Z. Grzelak, Warszawa 
1975, s. 340; o samej placówce zob. T. Maliszewski, Uniwersytet Lu-
dowy w Nierodzimiu – harcerski eksperyment oświatowy z lat 1937–
1939, „Studia i Badania Naukowe. Pedagogika”, pod red. Z. Aleksan-
dra, 2018, nr 1, s. 121–132. 

9 W. Daruk, Bez głaskania..., dz. cyt., s. 107.
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10 Z powodu zrujnowania Warszawy zajęcia odbywały się w Głu-
chowie Grójeckim. Informacja o maturze według listu W. Daruka do 
D. Niewiadomskiego, dat. Chełm, 4 marca 2004 roku. 

11 W. Daruk, Dziennik..., dz. cyt., s. 271–272.
12 Obszerne fragmenty tych tekstów ogłoszono jedynie w czaso-

pismach, m.in. cykl W cieniu polnej gruszy prezentował „Tygodnik 
Zamojski” w latach 1979–1980. Tam też drukowano pewne partie 
przekazu Przeciwko wiatrom.

13 W. Daruk, I pisać lubię, dz. cyt., s. 51.
14 Zob. m.in.: K. Koźniewski („Polityka” 1973, nr 50, s. 4), 

Z. Grze lak („Tygodnik Kulturalny” 1974, nr 2, s. 4), A. Ryczaj 
(„Nowe Książki” 1975, nr 17, s. 66–68).

15 Zob. opinie członków jury – wybitnych polskich uczonych: 
S. Kieniewicza, B. Leśnodorskiego, Cz. Madajczyka, F. Ryszki, J. To-
polskiego („Polityka” 1977, nr 40, s. 15).

16 J. Iwaszkiewicz, Daruk, „Życie Warszawy” 1976, nr 97, s. 7 
(cykl „Rozmowy o książkach”). Słów uznania nie szczędził też pisarz 
i krytyk K. Koźniewski („Polityka” 1976, nr 14, s. 15); pozytywne re-
cenzje napisali: M.A.K. [Marek Arpad Kowalski] w „Nowych Książ-
kach” (1976, nr 19, s. 40–41), J. Kret w „Wieściach” (1976, nr 16, 
s. 5, 8) i W. Pietruczuk w „Zielonym Sztandarze” (1976, nr 13, s. 4).

17 Więcej jest natomiast pokrewnych gatunkowo dokonań pamięt-
nikarsko-wspomnieniowych, których autorami m.in. są: Michał Basa, 
Opowiadania partyzanta. Wspomnienia żołnierza AK i BCh, War-
szawa 1984; Stanisław Buczyński, Na drodze dróg, t. 2: Wspomnie-
nia i listy, Lublin 1993; Zygmunt Bukowski, Zielony kuferek. Auto-
biografia 1936–2007, t. I–III, Tczew 2003, Pruszcz Gdański 2005, 
2008; Melania Burzyńska, Szara przędza, Olsztyn 1977; Wawrzyniec 
Cichy, Wspólnymi siłami, Warszawa 1959 i Wspomnienia wiciarza, 
Warszawa 1980; Walenty Kunysz, Wścibski i wrazicki. Pamiętnik 
chłopa galicyjskiego, Warszawa 1973; Ferdynand Kuraś, Przez cier-
nie żywota, t. 1, przedmowa S. Żeromski, Częstochowa 1925; t. 1–2, 
Tarnobrzeg 1998; Franciszek Magryś, Żywot chłopa-działacza Lwów 
1932, Warszawa 1987; Feliks Rak, Krematoria i róże. Wspomnienia 
więźnia obozów w Sachsenhausen i Dachau, Warszawa 1971; Jan 
Słomka, Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni obecnych, 
Kraków 1912, 1929, Tarnobrzeg 1994, 2008; Jakub Wojciechowski, 
Żywot własny robotnika, Poznań 1930, Warszawa 1985. Więcej in-
formacji: D. Niewiadomski, Kartka z historii ludowego pamiętnikar-
stwa, „Twórczość Ludowa" 1994, nr 1–2, s. 39–40. Ujęcia problemo-
we: B. Gołębiowski, Pamiętnikarstwo i literatura. Szkice z socjologii 
kultury, Warszawa 1973; R. Sulima, Dokument i literatura, Warszawa 
1980.

18 W. Daruk, Dziennik..., dz. cyt. s. 475.
19 Tamże, s. 295, 374–375 i passim. 
20 Tamże, s. 326.
21 Tamże, s. 59–60; rozwinięcie tej paraleli w: Stąd..., dz. cyt., 

s. 218.
22 Dostawy obowiązkowe – rabunkowa forma kontyngentu z lat 

1944–1972, polegająca na przymusowym sprzedawaniu państwu 
przez rolników określonych ilości zbóż, ziemniaków, zwierząt rzeź-
nych, mleka itp. po cenach niższych od wolnorynkowych; stosowano 
progresję obciążeń, a zalegających z dostawami karano przed 1956 r. 
aresztami.

23 Stąd przeświadczenie, że „[...] od Kazimierza Wielkiego nikt 
tyle nie budował w Polsce, z takim rozmachem i nowoczesnością” (W. 
Daruk, Dziennik..., dz. cyt. s. 456). A powstające drogi to z kolei we-
dług autora symbol przemian: „Przykład wyraźny, bo znaczony ludz-
kimi nogami. Tą samą drogą [dziś asfaltową] ze wsi do miasta wlókł 
się chłop pieszo na targ, wymijając kałuże błota, obarczony koszem 
jajek i butami noszonymi na kiju” (W. Daruk, Stąd..., dz. cyt., s. 141).

24 W. Daruk, Dziennik..., dz. cyt., s. 272. Wydarzenia z lat 1980–
1981 i zapoczątkowane w 1989 roku przemiany ustrojowe wykazały 
jednak całkowitą nietrafność tego przekonania. Autor zresztą zupeł-
nie nie dostrzegał tworzących się już w latach 70. XX wieku nieza-

leżnych od socjalistycznej władzy i ZSL-u związków rolniczych. Nie 
widział też strukturalnych podstaw potęgującego się od lat kryzysu 
ustrojowego i ekonomicznego PRL-u. 

25 Tamże, s. 294. W innym miejscu – zapominając m.in. o rabacji 
galicyjskiej – pisarz dodaje, że chłopi „[...] dzięki swej głębokiej kul-
turze wrodzonego humanizmu, nie dyszeli zemstą za swe krzywdy 
i upokorzenia. [...] Nie zdradzili ojczyzny [...] chwytali [...] za kosy 
w obronie ziemi, która nawet nie stanowiła ich własności” (W. Daruk, 
Stąd..., dz. cyt. s. 200).

26 W. Daruk, Dziennik..., dz. cyt., s. 60.
27 Tamże, s. 59, 232–233. 
28 Tamże, s. 313–314, 409, 433–444; Chłopi, serial tel. z 1972, 

reż. J. Rybkowski, sc. tenże i R. Kosiński; Mój drugi ożenek, prod. 
1964, reż. Z. Kuźmiński, sc. tenże i J. Morton; Przez dziewięć mo-
stów, prod. 1971, reż. R. Ber, sc. W. Myśliwski.

29 W. Daruk, tamże, s. 378. Odnosi się wrażenie, że krytyczne 
oceny wynikają z preferowania przez autora konwencji realistycznej 
oraz niechęci do nadmiernego estetyzmu i symbolizmu. Nie można 
też wykluczyć resentymentów żywionych wobec inteligencji i niedo-
statecznego uwzględniania prawa artystów do korzystania z tradycji 
ludowej według indywidualnego zamysłu.

30 J. Woźnica, Wacław Daruk – życie i twórczość, „Region Lubel-
ski” 1988 (wyd. 1991), r. 3(5), s. 174–175.

31 W. Daruk, Bez głaskania..., dz. cyt., s. 93–95; Dziennik..., dz. 
cyt., s. 220–221; Stąd..., dz. cyt., s. 26–29. Warto dodać, że miesz-
kańcy wsi hrubieszowskich, które nie znalazły się w ustanowionym 
przez Staszica towarzystwie, często narzekali z tego powodu. Padały 
m.in. słowa: „To im dał ojciec Staszic, a myśmy takiego nie mieli”; 
Stąd..., tamże, s. 65. 

32 W. Daruk, Dziennik..., tamże, s, 405; autorem nieukończonego 
w gruncie rzeczy pomnika jest Zygmunt Kaczor (1923–1999) – uczeń 
m.in. X. Dunikowskiego, a jednym z inicjatorów przedsięwzięcia 
było TRH. Wystawiony w parku miejskim pomnik odsłonięto w 1972 
roku, w ramach 125. rocznicy urodzin Bolesława Prusa.

33 Z tego zbioru Stowarzyszenie Twórców Ludowych w postaci 
druku zwartego mogło opublikować tylko skromny wybór w 2003 
roku. Wcześniej część tego zasobu ukazała się w latach 1999–2001 
na łamach „Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskie-
go”. Zob. W. Daruk, Na zdrowy rozum. Zbiór przysłów ludowych 
i powiedzeń obiegowych używanych na Lubelszczyźnie, cz. I (A–D), 
przygotował do druku D. Niewiadomski, „Biul. TRH" 1999, nr 1–4, 
s. 53–60; tamże, cz. II (E–J), „Biulet. TRH" 2000, nr 1–2, s. 39–40; 
tamże, cz. III (K–M), „Biul. TRH” 2000, nr 3–4, s. 44–45; tamże, 
cz. IV (N–R), „Biul. TRH” 2001, nr 1–2, s. 29–30; tamże, cz. V (S–
Z), „Biul. TRH” 2001, nr 3–4, s. 48–49. Obecnie cały zbiór znajduje 
się w Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie.

34 S.Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przy-
słowiowych polskich, Warszawa 1889–1894; Nowa księga przysłów 
i wyrażeń przysłowiowych polskich, oprac. zespół pod kier. J. Krzyża-
nowskiego, t. I–IV, Warszawa 1969, 1970, 1972, 1978.

WACŁAW DARUK

Ostatnie manewry

Był czas żniwny. Wprawdzie przewaliły się już roboty, lecz 
tu i ówdzie widniały jeszcze poletka owsa i późnej pszenicy 
jarej. Zwożono jeszcze resztki zboża do stodół lub stawiano 
sterty. Co zapobiegliwsi orali świeże ścierniska. Słońce usta-
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wione na długą pogodę, dopiekało żniwnym żarem, a parna 
i bezwietrzna aura nie znamionowała niczym końca lata. I to 
mimo klekotu gromadzących się do odlotu za morze bocia-
nów, i jakiegoś nieokreślonego smutku niosącego przeczucie 
nieszczęścia.

Tymczasem wśród pól zwolnionych z kłosistych plonów 
pomykały ostrym kłusem patrole kawaleryjskie, co było wi-
domą oznaką odbywających się w pobliżu Bugu manewrów 
wojskowych. W Łokaczach i przyległych okolicach na wo-
łyńskiej równinie postanowiono bowiem ukazać sprawność 
bojową pułków Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Leśne tereny, 
a nade wszystko bliskość rzeczki Ługi i znacznie szerszego 
Bugu, stanowiły idealne warunki dla przeprowadzania leśnych 
podchodów i przepraw końmi wpław przez rzeki.

2 Pułk Strzelców Konnych z Hrubieszowa zbierał tu wszel-
kie możliwe laury w potyczkach, podchodach i improwizo-
wanych natarciach. Jego szwadrony sprawdzały się w obronie 
i ataku. Ale pułk miał się tu sprawdzać nie tylko na polu woj-
skowym. Chodziło też o to, by przeprowadzane na tak szeroką 
skalę manewry unaoczniły miejscowej ludności potęgę oręża 
polskiego. Zakwaterowanie wojska w wołyńskich wioskach 
miało zaś wcielać w życie hasło jedności narodu.

W trakcie manewrów rozkazem dziennym dowódcy pułku 
wyróżniono pluton z pierwszego szwadronu, w którym słu-
żył plutonowy Wantuła. Żołnierzy pochwalono za najlepszą 
w pułku sprawność wojskową oraz dbałość o konie i sprzęt. 
Pech jednak sprawił, że niebawem dowódca szwadronu we-
zwał do służbowego raportu dziesięciu strzelców z tego plu-
tonu. Okazało się bowiem, że w ramach niedzielnej przepust-
ki mieli oni dokonać pogromu na wiejskiej zabawie w jednej 
z okolicznych wiosek. Ale wszyscy wezwani przed oblicze 
rotmistrza Glassera wykazali się niezbitym alibi.

Wtedy rotmistrz, który dobrze znał swoich ludzi, postanowił 
zebrać cały pluton i tak przemówił do żołnierzy:

– Chłopcy, powiem krótko, jesteście najlepszym plutonem 
w pułku. Wójt we wsi, gdzie wojsko rozpędziło zabawę i po-
turbowało jego syna, złoży w tej sprawie skargę. Przepustki 
na niedzielne wyjście otrzymali jedynie żołnierze z waszego 
plutonu. Ktoś tu coś mąci. Albo wójt kłamie, albo ktoś się 
podszywa pod wasze dobre imię, skoro nikt z was nie wstąpił 
na zabawę. Jest i trzecia możliwość. A to ta, że wśród was są 
tchórze, łajzy i gówniarze niegodni miana kawalerzysty. Tacy, 
którzy się boją przyznać do swoich czynów.

Jeszcze rotmistrz nie skończył przemowy, gdy z szeregu wy-
stąpił plutonowy Wantuła, a za nim dwu strzelców konnych. 
Wantuła rzeczowo przedstawił przebieg zajścia. Stwierdził, 
że w trzech wystąpili w obronie honoru munduru, który znie-
ważyli cywile. W trakcie tańca – meldował plutonowy – padł 
z sali w stronę orkiestry okrzyk tegoż właśnie wójtowego syna, 
aby zagrała marsza pożegnalnego dla śmierdzących gnojem 
kobylich synów. Więc wyszliśmy drzwiami, a nie nasza już 
wina, że towarzystwo, podnoszące rękę na żołnierzy, powy-
skakiwało wywalonymi oknami. Po czym plutonowy poprosił 
o ukaranie i odmeldował się zgodnie z przepisami.

Okazało się, że to właśnie oni po niedzielnym capstrzyku 
wyszli cichutko z koszar przez dziurę w drucianym ogrodzeniu 
i tak też wrócili po niefortunnej zabawie.

– A więc to tak bohaterowie nocnych hulanek – zagrzmiał 
rotmistrz. – Za samowolne opuszczenie koszar po pięć dni 

aresztu średniego. A za odwagę, obronę munduru i przyzna-
nie się do winy moje uznanie i pochwała warta urlopu. Ale 
nie będzie urlopu, bo zwalniam was od kary. A wami Wantuła 
zaopiekuje się jeszcze „troskliwie” porucznik – dowódca plu-
tonu. Spocznij! Rozejść się!

Pech nie opuszczał jednak na manewrach owego plutonu.
Właśnie ciepła noc sierpniowa rozbrzmiewała w Łokaczach 

w takt pułkowej orkiestry tonami polek, oberków i walców, 
wywijanych przez wojsko i młódź miejscową, gdy to się sta-
ło... O brzasku dnia zgłosił się na kwaterę rotmistrza mizerny 
chłopina i oświadczył w swej wołyńskiej mowie, że mu polskii 
wojaki skrały fasku masła. Gdzie, jak, co, kiedy, którzy? Dzie-
siątki pytań. Konsternacja. Piekło na ziemi. Przecież przy tych 
zabudowaniach na uboczu osady stały czujki i warty zgodnie 
z wymogami.

A co się okazało? Otóż, z murowanej piwnicy, zamykanej na 
masywną kłódkę w dębowych drzwiach, zniknęła zawartość 
faski. A było to masło zaprawiane kminkiem – zapas dla całej 
rodziny na wypadek wojny. Po prostu, przepadło wszystko jak 
kamień w wodzie.

– Gdzie masło – ryczał rotmistrz nad wyprężonym jak stru-
na plutonem. – Zgnoję! Wyduszę! Gdzie masło?

– Nie wiem, panie rotmistrzu – odpowiadał każdy zapytany 
po kolei żołnierz. 

– Sprowadzić żandarmerię i przy poszkodowanym dokonać 
rewizji w całym plutonie – zarządził twardo dowódca.

– Czy ci żołnierze byli w obejściu – spytał raz jeszcze rot-
mistrz chłopa.

– Tak panoczku – padła odpowiedź.
Mimo jednak dokładnego przeszukania juków przy siodłach 

niczego nie znaleziono. Skobel w drzwiach był nienaruszony, 
kłódka zamknięta, a wewnątrz piwnicy nie odkryto żadnych 
śladów. Cóż, kiedy niedokładnie wyczyszczona z masła faska 
świadczyła o kradzieży.

Po kilku dniach rotmistrz, który wcale nie uwierzył w nie-
winność swoich wojaków, zapytał na osobności plutonowego 
Wantułę:

– No, powiedzcie teraz szczerze, jakżeście to zrobili?
– Chłopcy wąskim kominem wylotowym spuścili do piw-

nicy na połączonych pasach żołnierskich najszczuplejszego 
spośród siebie. W dodatku był od bez ubrania i boso. Ten już 
na dole odbierał od kolegów pojemniki blaszane od gaz masek, 
napełniał je masłem z faski i przyczepione do pasów odsyłał na 
górę. Później zaś wyciągnęli go też pasach, a jego bose stopy 
nie zostawiły żadnego śladu na ceglanej posadzce.

– A jak to potem ukryliście – dopytywał rotmistrz.
Znowu w tych pojemnikach blaszanych do gaz masek – od-

parł pewny swojego szefa stary wyga. – Po prostu, chłopcy 
wyjęli przecież już wcześniej maski gazowe z pojemników. Po 
akcji założyli je za paski spodni, metalowe pojemniki na maski 
pozostawały opróżnione, ukryli więc w nie masło. Pojemniki 
te zgodnie z regulaminem przypięli do szerokich pasów żoł-
nierskich opinających mundury i tak stanęli do rewizji.

Niebawem pułk zakończył manewry i udał się na stację ko-
lejową w Hrubieszowie, skąd przez Częstochowę wyruszył na 
wroga. W walce z Niemcami zaznał chwały pod Mokrą i Ka-
mieńskiem, przeżył tez dni klęski.

PS. Tekst na podstawie otrzymanego od Autora rękopisu.
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzinproza

Było to sto lot tymu nazod, a możnej ze sto piyndziesiont. 
Kiej to było dokładnie, niy wiym, ale jednako sie przidarziło...

Jedny taki modziok, co uo nim ludzie godali, że to był synek 
uod burgymajstra abo uod jakigoś inkszego bogatego panoczka, 
co we Żorach miyszkoł, poszoł do szkołów aż do samego Kra-
kowa abo Berlina – tego już niy pomna, a potym to sie jesz-
cze kupa lot smykoł po świecie. Jak mu było przez trzidziści, 
to prziszoł nazod do dom, a groł sam rechtora, ale wiela ani 
dziecek niy nauczył. Yny im godoł uo tym, jak to je w tych in-

kszych krajach, a synczyskom uogromnie we palicach namiy-
szoł, bezto chcieli uciekać do Hamburga, a jechać szifym za 
morze aże do samej Ameryki, coby se to po drodze wszyjstek 
uobejrzeć. Ludzie sie sam fest gorszyli na takigo rechtora, ale 
wiela niy poradzili zrobić, bo uon mioł szyroki pleca. Wszyjski 
ważne urzydniki to byli jego kamraty. Bezto sie ani na niego 
uskargować niy było kaj, bo żodyn żorzanom by niy uwierził. 
Tak se tyn chop we Żorach miyszkoł, a gupotow dziecka uczył.

ELŻBIETA MARIA GRYMEL

Jak staro Prasołka na rynku we Żorach  

diobła potkała

W Marcówce w zamierzchłych czasach żyłoby się szczęśli-
wie, gdyby nie szatan, który zaczął kusić mieszkańców. Naj-
pierw poróżnił ludzi, gdy wskazał, że jedni gospodarze mają 
lepsze pola, ładniejsze zboże, w sadzie dorodniejsze owoce, 
a drudzy mają wszystko gorsze. Marcowianie wtedy zaczęli 
patrzeć na siebie jak na wrogów. Bogatsi byli pyszni i skąpi, 
wywyższali się nad innych. A mniej zamożni zazdrościli im 
bogactwa. Szerzyła się nienawiść i gniew. 

Anioł, boski opiekun wsi, ubolewał nad jej upadkiem i zwró-
cił się do Pana Boga o pomoc. Stwórca wysłał zatem do Mar-
cówki pustelnika o imieniu Onufry. Rozkazał przy tym onemu 
Onufremu, by wybudował na górze Chełm pustelnię i nakazał 
mu nawracanie grzeszników. Pouczenia i upomnienia pustel-
nika nie przypadły jednak mieszkańcom wsi do gustu, toteż 
bezradny i zdenerwowany Onufry wyprosił u Najwyższego, 
żeby ukarał włościan, zsyłając na nich wszelkie kataklizmy. 

I tak się stało! Marcówkę nawiedził potężny grad, a potem 
powódź i susza, które zniszczyły wszystkie plony. W okolicy 

zapanował głód i nędza. Wtedy dopiero włościanie spokornie-
li, zaczęli się modlić i pomagać bliźnim. Widząc to, miłosier-
ny Pan Bóg cofnął karę. Pustelnik zadowolony z wypełnienia 
woli boskiej opuścił ziemski świat. A mieszkańcy Marcówki 
na szczycie Chełmu postawili wykutą w kamieniu figurę Świę-
tego Onufrego i uznali go za patrona wsi. 

Początkowo postać Onufrego była osadzona na osi. Wę-
drowcy, którzy tamtędy przechodzili, obracali świętego na 
różne strony świata, dlatego tamto miejsce zaczęto nazywać 
„drogami krzyżowymi”. Potem natomiast postać Onufrego 
przymocowano na stałe, gdyż pewnie miał już dosyć ciągłego 
obracania.

Święty został tam przedstawiony jako nagi starzec z prze-
paską liściastą na biodrach. Nagość Świętego Onufrego przy-
krywają też długie włosy i takaż broda. Wokół figurki na Cheł-
mie gromadzili się podążający do Kalwarii Zebrzydowskiej 
pielgrzymi, aby odpocząć i pomodlić się o szczęśliwą podróż 
oraz Boże błogosławieństwo.

KAZIMIERZ SURZYN

Legenda o Świętym Onufrym  

patronie Marcówki
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EWELINA KUŚKA

Jako to z tom Śmiertkom bywało

I Maszkety

Na początku świata niewiela boło ludzi, a tym, kierzi byli, 
Pon Boczek nakozali, coby sie mnożyli i czynili se Ziymia 
poddano. Toż kożdy mioł swoja robota, kierej mioł se wacho-
wać. Jedyn na tyn przykłod mioł pole uobrobiać, drugi stromy 
rżnyć i chałpy śnich stawiać, inkszy mioł jodło warzić, a jesz-
cze inkszy polować abo schraniać. Baby miały bajtli wacho-
wać, a nikiere bojki im bojać. A młode synki miod z hulow 
wybiyrały abo jeszcze tam co inkszego robiły. Miana tyż roz-
tomańte mieli, bo to niy boło, jak to terozki, że yno do kalyn-
dorza wejrzisz i już wynojdziesz, ale trza boło sie natropić, 
coby wynokwić jaki nowe miano. I toż, jedna mamulka wyno-
kwiła swoji cerze, że bydom na nią Śmierć godać. 

A tak sie praje złożyło, że Pon Boczek wszystki roboty roz-
dzielili i toż padali tej Śmierci, że uona bydzie ludziskow na 

drugo strona wymiatać. Coż, kie wtynczas wszyscy żyli mocka 
rokow, a ku tymu niewiela ich boło. I toż ta Śmierć ni miała 
wiela roboty. Mierzło ji sie uogromnie, a jak świat światym, 
kożdy wiy, że jak sie mierznie, to nojlepszy co dobrego po-
szmakować. 

We tych pradownych czasach niy boło jednak wyszukanego 
jodła, yno roztomańte gymizy, korzonki, śliszki, dziki trześnie, 
płonki, miod ze huli i woda ze rzyki. Toż ta Śmierć ze tej roz-
pusty już niy wiedziała, co poszmakować i wszystko boło ji 
ańfach. Skuli tego zaczyna fyrlać w gorczkach zorty fandzo-
li, śliszki z uoberibom, miod ze liścioma ze stromow – i tak 
wynokwiała najdziwniejsze jodła. W końcu uznała, że nikiere 
jodła ze sobą niy pasujom, a inksze na uopak. I tak wynodła 
maszkety, ze kierych uogromnie zaczyna bachracieć, bo nic in-
kszego niy robiła, yno młóciła te dobroci. A ludziska sie sztyjc 
mnożyli i mnożyli, aż cołko Ziymia zapełnili.

Kiejś przijechoł ku niymu taki jedyn elegancki panoczek. 
Godali mu Amerykon, ale to było dziwne, bo uon niy mioł 
czerwonej gymby, ale był taki bioły jak my i ani niy chodził do 
góry nogami, jako nos we szkole uczyli. Prziwiod se ze sobom 
takigo niywielgigo chopka, co ludziska ze poczontku se myśle-
li, że to je uobleczono afa. 

Wiycie, to był taki cołkym czorny po gymbie a po ciele 
czowiek ze ciepłych krajow, co to na niego Neger abo Mur-
zin godajom. Ale nic a nic niy był podany na świyntego krola 
Baltazara ze Trzech Krolow i ani troszka do tego murzinka, 
co kiwoł gowom przi stajence na Godni Świynta, jak sie mu 
jakisik grosz ciepło. Mioł małe dziwokie uoczka, szyroki nos 
i grube wargi. uOblykoł sie jak jego panoczek, a na gowie mioł 
dycki siwy sztajfhut.

Hnet na drugi dziyń panoczek Amerykon posłoł swojigo 
służoncego, coby mu tam co kupił na torgu. We piyrszej skra-
ja budzie na rynku geszeftowała miynsem, wusztami, solom, 
a jeszcze czym sie dało, staro Prasołka. Jak ujrzała, że cosik ta-
kigo małego, czornego, a dziwacznie uobleczonego, maco ryn-
kami jeji wuszty, tak sie wylynkła, że wrzaskła na cołki plac:

– Jezusie! Maryjo! Ratuj! Dioboł! – a prasła tego boroka 
wielgim świńskim kitym bez łeb.

Stworzyni sie obaliło, a zarozki znodła sie przi nim kupa 
ludzi. Kożdy sie dziwowoł, co to może być. Po wiynkszości 
godali, że to je afa, bo jeszcze sam we mieście prawy Mur-
zin nigdy niy był. Żodyn jednako tymu biydokowi niy pomóg, 
bo sie ludzie boli, że jich użere. Ale zanim sie tyn boroczek 
spamiyntoł, przilecieli mu na pomoc pon rechtor z ponoczkym 
Amerykonym. Tego małego chopeczka ze ziymie pozbiyrali 
a ludziskom zaczli czytać lewity. A we niydziela na kozaniu to 

im jeszcze farorz wszyjskim uszy przeszkrobali, że tak szpet-
nie biydnego Murzina potraktowali, jakby uon czowiek niy był.

Jednako staro Prasołka i tak wiedziała swoji, a żodyn by jeji 
niy przepar, że to niy był żodyn czowiek, choćby i czorny, yny 
czysty dioboł, co go jedyn malyrz na szybie we kapliczce na 
Kościółku uodmalowoł, jak duszyczki we kotle warzi. Jeszcze 
swojim prawnuczkom godała, jak diobła we Żorach na rynku 
potkała.

Jo sie Wom tyż musza przyznać, że jo tymu diobłowi ze 
kapliczki na Kościółku dycki fest przoła. Jak żech za bajtla 
szła ze starkom Elzom do Kościółka, toch musiała sie na niego 
chociaż kwilka podziwać. Tak mi sie widzioł. Krom niego były 
tam tyż anioły, ale tych se ani wiela niy spominom. Dycki żech 
se godała, że jak byda wielgo, to te uobrozki pokoża nojprzod 
mojim dzieckom, a potym wnukom a uopowiym im ta history-
jo. Ale keryś jakisik gupielok te piykne uokna, co przetwały II 
wojna światowo, powybijoł, a szyby strzaskoł we drobny mak. 
Te anioły ze uobrozkow isto do nieba ufurgły, bo piykne krzi-
dełka miały, ale kaj sie teroz poniywiyro tyn szpetny a uoszkli-
wy dioboł, co krzideł ni mioł...

Słowniczek autorsko-redakcyjny: afa (niem. Affe) = mał-
pa; bajtel = chłopiec (dziecko); borok = biedak, człowiek po-
krzywdzony; burgymajster (niem. Bürgermeister) = burmistrz; 
dycko/-i = zawsze; isto = z pewnością, pewnie; kito świńskie = 
noga wieprzowa; lewity (czytać) = wymówki, wyrzuty; oszkli-
wy = okropny; palica = głowa; przoć/przać = lubić, sprzyjać; 
rechtor = nauczyciel; szif (niem. Schiff) = statek; sztajfhut = 
cylinder; wuszt (niem. Wurst) = kiełbasa. 
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II Biyda i Choroba

Śmierć z początku ni miała za wiela roboty, skuli czego zro-
biła sie uogromnie zgniło. Z tej rozpusty wynodła maszkety 
i sztyjc pojodała roztomańte paskudy. Bez to tak zbachraciała, 
że niy chciało ji sie ani z chałpy wylazować, a przeca co jakiś 
czas miała klupać do dźwiyrzi, kaj miyszkali staroszkowie, 
coby ich ze świata wymiatać. Po drugi stronie boło narychto-
wane moc izbow, a ni mioł kto w nich miyszkać. Toż Świynty 
Pieter fest sie nerwowoł i poszoł w końcu z pytkom do Pon 
Boczka, coby pogonili ta Śmierć do roboty. I dobry, nierychli-
wy Pon Boczek jednego piyknego dnia zaklupali nareszcie do 
dźwiyrzi chałpy, kaj miyszkała Śmierć. Piyrsze sie jom wylyn-
kali, co tako boła masno, że ledwa szłapy za sobom powłoczy-
ła. Pogrozili stworze palcym i padali:

– Powiydz mi, czamu niebo je prożne, a ty sztyjc yno w gar-
cach miyszosz i maszkecisz?

Polynkła sie Śmierć, ale i tak boła tako uopasło zgniło, że 
sama tej wielkij robocie niy poradziła. Toż dali ji Pon Boczek 
do pomocy Biyda i Choroba.

– Ludziska skuli ciebie wiela grzeszom, bo ni ma na nich 
kary – pouczyli jom Pon Boczek. – Ty ich niy przekludzosz, 
dobrze sie na świecie majom, nic ich niy morzi, niy znajom bo-
leści i toż pójdom do piekła, a dioboł yno gorści zaciyro. Mosz 
zarozki iść na dieta. Biyda zajś bydzie ludzi morzić, coby spo-
kornieli, a Choroba dodo im boleści, coby sie przirychtowali, 
że chneda ich nawiydzisz. Yno mosz mi zarozki brać sie za 
robota.

Potym Pon Boczek uobrocili sie na piyncie i już ich niy boło. 
Dyć sami majom w niebie sztyjc moc roboty. Muszom przeca 
wysłochować wszystkich rzykaniow, kiere ludzie do nich za-
noszom.

III Klapsznita

W czasach, jak po świecie Śmierć z Biydom i Chorobom 
chodziła, jak sie uwziyny na jakigo nieboroka, to wadziły sie 
miyndzy sobom, kiero mo go piyrso nawiydzać. Czasym boło 
i tak, że uobie wroz sie skludzały i wtynczas już tyn istny boł 

gotowy. Jednego tyż razu do baby, co miała moc bajtli, a niy 
miała chłopa do pomocy, skludziła sie Biyda. Dycko przila-
zowała ji do kuchnie, siodała na blasze i z garcow wszystko 
wyżyrała. Jak baba i jeji bajtel wlazowali do kuchnie, to już nic 
niy boło i toż głodni musieli lygać. Dobrze baba wiedziała, że 
jak tak dalij bydzie, to w końcu po jeji bajtle Śmiertka przidzie, 
a na końcu i uona pewnikiym pominie chned. Biyda zajś rada 
chodziła do tej chałpy, bo baba poradziła fest dobrze warzić. 
I z gwoździa – jak to padajom – dobro zupa przirychtowała.

Jedno razu zostały już yno tej babie uostatni dwa krajiczki 
chleba i konściczek kyjzy, a wiedziała, że tej Biydzie fest kyj-
za szmakuje. Toż wynokwiła, że ta kyjza skryje mindzy tymi 
dwoma sznitkami. I tak zrobiła. A Biyda jak prziszła, to yno 
powoniała te krajiczki, pozaglondała do garcy i na tygliki. Uj-
rzała, że blacha je zimno, toż uznała, że już do tej chałpy ni mo 
po co deptać. A jak yno wylazła za dźwiyrze, gospodyni dała 
wszystkim bajtlom te sznitki, a uone se to tak miały w zocy, że 
baba już dycko im taki robiła. A te dwa sklapnione krajiczki 
zmianowała klapsznitom i tak już zostało. 

Objaśnienia redakcyjne: ańfachowy = byle jaki, kiepski, 
zwyczajny; bachracieć = grubieć; bajtel = chłopiec (dzie-
cko); chneda = niebawem, wkrótce; dycko = zawsze; fandzola 
= fasola; fyrlać = mieszać; gymizy = jarzyny, warzywa; istny 
= prawdziwy; klapsznita = kanapka; klupać = stukać; kroji-
czek/krajiczek = kromka chleba; kyjza = ser; masny = tłusty; 
maszkecić = objadać się, obżerać; maszkety = smakołyki, mieć 
w zocy = darzyć sympatią, uznawać; mierzić = trapić się, de-
nerwować; młócić = jeść łapczywie, zjadać ze smakiem; na-
tropić = natrudzić się; oberiba = kalarepa; padać = mówić, 
powiadać; płonka = jabłko, jabłoń; poradzić = umieć, potrafić; 
praje = prawie; przekludzić = przeprowadzić; rzykanie = mod-
litwa; schraniać = sprzątać; skludzić = wprowadzić się, prze-
nieść; skuli = z powodu; staroszek = dziadek; strom = drzewo; 
szłapy = nogi; sznitka = kromka; sztyjc = ciągle; śliszki = kluski 
kładzione; trześnia = czereśnia; tyglik = rondel; wachować = 
pilnować; wynokwiać = wymyślać; zajś = wciąż, znów; zgniły 
= leniwy; zorty = gatunki.

W somom sercu ziomi puławski lezy bardzo staro uosada 
Wąwolnica, w który znajduje sio znane w cały uokolicy sonk-
tuarium Matki Bozy Kębelski. Jak siągać pomiąciu, kto móg, 
ten chodził na piechoto na uodpust Matki Boski Siewny do 
Wąwolnicy. Nikogo uodległość nie odwodziła uod pielgrzymo-
wonio. Matki cy uojce brały ze sobu starse dzieci. Bywało, ze 
matki niosły na rąkach małe, gdy te były kalikie lub cirpiały na 

przewlekłu chorobo, po uzdrowionie do słynuncy z łask Matki 
Bozy Kębelski.

Droga do Wąwolnicy nie nalezała do łatwych. Wiodła roz 
pod góro, roz z góry na podmokłe dolinki, to znów przez wun-
wozy. Mało kto z gospodorzy uodwazoł sio jechać wozom zie-
laźniokom, bo kunie nawykłe do płaskich terenów nie umiały 
przyhomować z góry i pądziły na złumonie karku, gubiunc 

ELŻBIETA WÓJTOWICZ 

Matka Boza Kębelska
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koła uod wozu i pasazerów. Totez pielgrzymowono na piecho-
to, w małych grupkach albo pojedynco. Ludzie w casie drogi 
modlili sio, śpiwali pieśni, a chwilomy milceli, podziwiajunc 
piąknu pagórkowatu uokolico. Wszyscy śli boso, trzewiki i ko-
mase nieśli przerzucune przez romio, aby ich dopiro ubrać 
przed kościołom. Poro razy przysiadali, aby posilić sie krumku 
chleba lub popłunikom. uO wodo ze studni prosili w mijonych 
zagrodach. 

Radość napełniała serca, kiedy uocum pokazywała sio wieza 
wąwolnickiego kościoła. Stoi un na wysokom wzgórzu i jesce 
trzeba było trocho casu, aby do niego dotrzyć i paść na kolona. 

A nim to sie stało, pielgrzymi kierowali swoje kroki do Kę-
bła – uoddalunego uo trzy kilometry uod Wąwolnicy miejsca 
cudownego uobjawionia Matki Bozy. Tom o historii uobjawioń 
głosili kapłoni, uopowiadali tyz i śpiwali ludzie chromi, którzy 
modlili sio nieustonnie przy kościele i prosili uo wsparcie.

uOpowiadano pielgrzymom, ze było to za Bolesława Wstyd-
liwego, gdy na ziomie polskie napadały hordy tatarskie. Na 
zomku wąwolnickom i nad uokolicnomy dobromy władzo 
sprawowoł dziedzic imioniom uOtton. Jednego roku, w pocun-
tkach września, chorungiew chona tatarskiego wtargnona na 
jego ziomie, aby je posiunść, zdobyć zomek na wzgórzu i koś-
ciół. Dziedzic wysed jom kilka wiorstw naprzeciw ze swojom 
wojskom i walcył.

Tatarzy rozbili obóz w Kęble, tam gdzie przy drodze mię-
dzy dwuma góromy, uobok wielkiego głazu, stojała figurka 
Matki Bozy z Dzieciuntkiem. Dochodziły tu uodgłosy walki. 
W uobozie najeźcy grumadzili łupy i przetrzymywali jońców. 
Widzieli, jak wielku cciu Polacy darzu figurko Matki Bozy, 
a cekajunc na rozstrzygnioncie bitwy, ustawili ju na komioniu 
i zaconi kpić i sydzić z Maryji. A gdy to sio działo, chorungiew 
chona padła. Kiedy zaś w popłochu Tatarzy zaconi zbirać łupy 
i jońców z uobozu, nad figurko ukozała sio jasność i zaceła sio 
z niom unosić. Stanona paręset kroków dali na rosnuncy na gó-
rze lipie, jakby uchodzunc z runk niewiernych. Wtedy przera-
zoni Tatarzy zaniechali zdobywonia zomku, pozostawili łupy 
i jońców, i uciekli w popłochu. A po ich uciecce figurka Matki 
Bozy powróciła z lipy i stonona na komioniu. 

Jońcy dziąkowali Matce Boga za uocalonie, a dziedzic jako 
wyraz wdziącności pobudowoł w miejscu uobjawionia drew-
niony kościół i umieścioł tom cudownu statuo. Wieść uo cu-
dzie rozesła sio na daleku uokolico, grumadziła przez lata wie-
lu pielgrzymów, którzy doznawali łask i uzdrowioń. Patrunat 
nad kościołom uobjoni benedyktyni ze Świątego Krzyza. A po 
ponad cterech wiekach za zgodu papieza przeniesiono figurko 
Matki Bozy Kębelski do nowo zbudowanego kościoła w mu-
rach zomku na wąwolnickom wzgórzu, bo ton w Kęble był za 
mały i zniscuny. 

Matko Bozo przebywała tu prawie półtora wieku, ale wi-
dać bardzi umiłowała Kębło, bo we śnie prosiła uociomniałego 
mieskońca Wąwolnicy – Fronciska, aby ton wybudowoł ji tom 
kaplicko. A gdy to ucynił i probosc parafii przeniós figurko 
na miejsce uobjawionio, Froncisek uodzyskoł wzrok. Sparali-
zowany cieśla z uokolicny wsi, który docołgoł sio z zarliwu 
modlitwu, równiez uodsed zdrowy. I tak przez kilkadziesiunt 
lat Maryja udzielała tom łask. Chruniła lud w casie wojen, nie-
woli i bruniła uod zarazy.

Ale gdy ponad sto lat tomu wybudowono w Wąwolnicy 
nowy kościół, tak jak poprzedni pod wezwoniom św. Woj-

ciecha, znów przeniesiuno tu figurko z Kębła i postawiuno 
w głównom uołtarzu. Matka Bozo nie chciała jednak w niom 
pozostać. uOsoby pielgrzymujunce w tomtych latach mówiły, 
ze Maryja uchodziła.

Dopiro modlitwy i rozpoznanie woli Maryji spowodowało 
umiescenie figurki w uoddzielny kaplicy, pozostały z budowa-
nego tu przed wiekami kościoła zamkowego. I tu pozostaje do 
dnia dzisiejsego. Stund przenosuno jest podcas waźnych uro-
cystości do kościoła oraz na podium przed wielkom placom 
maryjnom. 

Tako wielko urocystość uodbyła sio w siedomsetnu rocnico 
uobjawioń we wrześniu 1978 roku, kiedy Maryja i Pon Jezus 
uotrzymały złote koruny, a z bliskich i uodległych parafii sły 
prowadzune przez kapłonów pielgrzymki. Do ty pory tak sio 
dzieje. Jak za dawnych casów ludzie pielgrzymuju do Wą-
wolnicy, jedni na pieso, a inni jadu cym mogu. Zanosu tom 
wszystkie swoje troski i dziąkuju Bogu za Wielku Wspomozy-
cielko, któro cuwo nad nasu uokolicu, rozdaje łaski i daje siło. 
Tak jak to mówi słowomy widniejuncomy na ji kaplicy:

Nigdym Ja tego ludu nie rzuciła,
Nigdym mu Swego nie odjęła lica.
Ja po dawnemu jego moc i siła,
Bogarodzica...

Za sprawu Matki Bozy Kębelski jest wiele uzdrowioń, za-
pisonych w sanktuaryjny ksiądze i tych niezapisonych, a ma-
juncych miejsce na ciele i duchu, na co su licne świadectwa. 
A my wierzomy, ze Matka Bozo upodobała sobie miejsca num 
bliskie i jest z nomy na kazdy cas. 

EWA JOWIK
Malwy

Niespodzianie dzisiejszej nocy
(czemu nocą, dziś trudno dociec)
wystrzeliło lato jak z procy
pod chałupą przy wiejskim płocie.

I w ogródku u sołtysowej,
i na grządce u pani Ani
rozpostarło płatki różowe,
wystrzeliło w górę malwami.

Zdobi chaty i bawi oko
fioletami, różem i bielą,
wystrzeliło aż ku obłokom
na uciechę pszczołom i trzmielom.

Rozwinęło się w pełnej krasie,
kolorami wioska się mieni,
jeszcze pąków tyle w zapasie,
starczy kwiecia aż do jesieni.
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzin

Karolina A. Pawłowska

Seria filmów poświęconych wytwórcom ludowych 
instrumentów muzycznych

Pod koniec 2021 roku na kanale YouTube Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ukazała się 
seria 10 filmów ukazujących bogactwo i różnorodność sztuki 
wytwórstwa ludowych instrumentów w Polsce. Nagrania te są 
efektem trwającego cały ubiegły rok projekt pn. „Dokumen-
tacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumen-
tów muzycznych” zrealizowanego ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz środków własnych Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Wytwórstwo ludowych instrumentów muzycznych w Pol-
sce jest sztuką niezwykle cenną, lecz często pomijaną. Do tej 
pory dużo uwagi w literaturze naukowej poświęca się zagad-
nieniom z zakresu muzyki ludowej, jej wykonawstwa, reper-
tuaru czy zróżnicowania regionalnego. Dlatego też ważne jest 
niezwłoczne podjęcie działań mających na celu utrwalenie 
sztuki będącej niezwykle istotnym elementem polskiej kultury 
ludowej, współtworzącej ją i będącej przejawem tożsamości 
kulturowej mieszkańców polskiej wsi. Zrealizowanie cyklu 
dziesięciu nagrań audiowizualnych, w których głównymi bo-
haterami byli wytwórcy ludowych instrumentów muzycznych 
ma wielką wartość. Nie tylko na poziomie lokalnym – poprzez 
zwrócenie uwagi rodzimych środowisk wytwórców na ich 
pracę, ale też ogólnopolskim – poprzez swoiste „wyciągnię-
cie” ze środowiska wiejskiego spuścizny kultury tradycyjnej 
i udostępnienie jej mieszkańcom miast, często nie zdającym 
sobie sprawy z jej wartości. Jednym z celów zaplanowanego 
działania było też zainteresowanie mieszkańców wywodzą-
cych się z ośrodków miejskich kulturą ludową i tym samym 
przyczynienie się do integracji członków tych społeczności. 
Ważnym punktem zadania było samo rejestrowanie pracy bu-
downiczych instrumentów, podczas których zaprezentowali 
oni nie tylko swój warsztat i umiejętności, ale co ważniejsze – 
samych siebie. Dzięki temu sylwetki wytwórców, których in-
strumenty muzyczne są w użyciu muzyków ludowych, ale też 
amatorów ruchu folkowego niebędących czynnymi muzyka-
mi (tancerze, badacze, regionaliści) zostaną szerszemu gronu 
odbiorców przybliżone. Uwaga została bowiem zwrócona na 
twórców wykonujących autentyczne instrumenty tradycyjny-
mi metodami, a także świadomie wprowadzających innowacje 
w technice tworzenia, doboru materiałów i zdobienia instru-
mentów. Dzięki temu możliwe było udokumentowanie swoi-
stych zmian zachodzących w transmisji tradycji.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd-
łowcu jest instytucją od lat utrzymująca kontakt z budowni-
czymi instrumentów w Polsce. Zdobyte przez lata doświadcze-
nie przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę 
Ludowych Instrumentów Muzycznych, znacznie wpływa na 
łatwość nawiązywania współpracy z budowniczymi w całym 
kraju. Zrealizowanie cyklu nagrań audiowizualnych przedsta-
wiających sylwetki i warsztat budowniczych było istotnym 
wprowadzeniem do organizowanego przez Muzeum w bieżą-
cym 2022 roku VI Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Lu-
dowych Instrumentów Muzycznych, będącym wydarzeniem 
organizowanym cyklicznie od 1985 roku. 

Efektem badań terenowych są kilkunastominutowe na-
grania, na których budowniczowie prezentują nie tylko swój 
warsztat i posiadane umiejętności w zakresie ludowego wy-
twórstwa, ale co najważniejsze – samych siebie. Dzięki temu 
oglądający ma okazję poznać biografię twórcy, historię trady-
cji muzycznych w jego rodzinie, zobaczyć archiwalne zdjęcia 
i podpatrzeć sam proces powstawania instrumentów. Projekt 
obejmował swoim zakresem całą Polskę, dzięki czemu na-
grania zostały przeprowadzone na Podlasiu, w Wielkopolsce, 
na Kaszubach, Podhalu czy Mazowszu. W nagraniach wzięli 
udział: Mateusz Raszewski z Kamińska, Szymon Bafia z Za-
kopanego, Marian Krefta i Witold Patoka z Hopowa, Mar-
cin Blachura i Przemysław Ficek z Jeleśni, Norbert Kleman 
z Opola, Michał Umławski z Włoszakowic, Wiesław Rokita 
z Majdanek, Kazimierz Łempicki z Łempic, Tadeusz Makow-
ski z Chmielna oraz Krzysztof Siuty z Zakopanego. Bohate-
rowie nagrań to twórcy wykonujący autentyczne instrumenty, 
tradycyjnymi metodami, a także świadomie wprowadzający 
innowacje w technice tworzenia, doboru materiałów i zdobie-
nia instrumentów.

Kazimierz Łempicki z Łempic (woj. podlaskie) siedząc 
w swym warsztacie pośród suszącego się głogu strugał ligaw-
kę. Opowiadał o tym, że sztukę wytwórstwa tych instrumentów 
odziedziczył po swoim ojcu Antonim Łempickim (ur. 1922): 
Jeździliśmy z ojcem tu ścinaliśmy gałęzie z drzewa, właziliśmy 
na górę, później przywoziliśmy do domu. Ojciec to obciesywał, 
brał siekierą pierwsze z grubszego. Później trochę heblem, 
trochę ośniakiem się wyrównywało. A przy końcu już z góry 
jeszcze raszplowało się między innymi takimi o raszplami do 
drewna. Gdy już to było obrobione wszystko, to brało się wtedy 
tą ligawkę i rozcinało piłką ręczną.

recenzJe i omówienia
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Michał Umławski z Włoszakowic (woj. wielkopolskie) 
pokazywał jak szyje się rezerwuar powietrza będący częścią 
dud i wspominał przy tym, jak zaczęła się jego przygoda z wy-
twórstwem instrumentów: W 1996 roku zainspirowany wyda-
rzeniami, festiwalem w Kazimierzu, postanowiłem zbudować 
swoje pierwsze dudy w warsztacie mojego taty. No i dwa mie-
siące wakacji spędziłam na pracach i takie dudy powstały. To 
był pierwszy mój egzemplarz, na którym gram do dzisiaj i się 
z nimi nie rozstaje.

Ligawki, fot. K. Butryn

Marian Krefta z Hopowa (woj. pomorskie) miło wspomi-
nał swojego teścia – Jerzego Walkusza (1930–2017), znanego 
twórcę ludowego, popularyzatora kaszubskiej kultury ludowej, 
który przekazał mu sztukę wytwórstwa skrzypiec diabelskich: 
W ostatnim roku życia mojego teścia Jerzego Walkusza popro-
siłem go żeby mi zrobił na urodziny takie skrzypce diabelskie. 
Ale on troszeczkę chorował, nikt się nie spodziewał że nas 
w tym roku co ja sobie zażyczyłem, wymyśliłem że on nagle nas 
opuści. (...) Przyniósł mi ten obiecany instrument i powiedział 
tak: „Tu masz ten, a te następne to będziesz ty po mnie robił.” 
(...) Jak zaczynam budować skrzypce diabelskie wybieram klo-
cek lipy, ucinam go w poprzek i zaczynam oglądać z każdej 
strony jaki chcę nadać wygląd jego japy. Tutaj przykładowo, 
jak całego go wystrugam, potem go całego maluję na czarno, 
żeby farba go wchłonęła. Potem dorabiam kijek, dopasowuję 
w którym miejscu ma być głowa, żeby przeszła do samego dołu. 
Deseczki też wycinam wcześniej, najpierw maluję te wszystkie 
wzory. Jak jest już wszystko polakierowane to całościowo jest 
potem ozdobione wstążkami.

Wytwórstwo ludowych instrumentów muzycznych w Polsce 
jest sztuką powoli odchodzącą w zapomnienie wraz z najstar-
szymi budowniczymi. Tym bardziej cenne jest osobiste pozna-
nie takiego twórcy, wysłuchanie jego autobiografii, przyjrzenie 
się etapom powstawania całych instrumentów, wykonywania 
drobnych elementów czy zdobień. Inicjatywy takie jak ta, po-
dejmowane przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych w Szydłowcu, mają wielką wartość etnograficzną. Filmy 
utrwalają ważną część ludowej tradycji muzycznej, przedsta-
wiając sylwetki osób, dzięki którym muzycy mają na czym 
grać i dzięki którym muzyka ludowa wciąż rozbrzmiewa.

Wszystkie filmy można obejrzeć na kanale YouTube Muze-
um Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu pod 
linkiem: https://youtube.com/playlist?list=PLcN3jAOIQyB3j-

XJNEmV3fABXxwRxoFxVB lub wpisując w wyszukiwarkę 
YouTube „Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa 
ludowych instrumentów muzycznych”.

MAREK MIODUSZEWSKI
W sadku

W sadku, w sadku na jabłonce wisi kołyseczka,
Ukołyszże mi wiaterku mojego syneczka.
Luli, luli, luli, luli, wisi kołyseczka,
Ojże luli, ojże luli, mojego syneczka.

Uśnij wreszcie, pośpij jeszcze, śpij maleńki, proszę,
Coby mogła ja nazbierać jabłek pełne kosze.
Luli, luli, luli, luli, śpij maleńki, proszę,
Ojże luli, daj nazbierać jabłek pełne kosze.

Ty na niebie chmurko siwa, chmurko siwiuteńka,
Nie krop deszczem, bo obudzisz mojego skarbeńka. 
Luli, luli, luli, luli, chmurko siwiuteńka,
Ojże luli, nie budźże mi mojego skarbeńka.

Wyśpijże się, to czerwonych jabłuszek dostaniesz,
Słodkich jako ty syneczku, moje ukochanie.
Luli, luli, luli, luli, jabłuszek dostaniesz,
Ojże luli, ojże luli, moje ukochanie.

KATARZYNA GAWRYSIAK
Wianek

ona była jak sen
jak lekki powiew wiatru
mleczną skórę przykryła
białą lnianą szatką

włosy miała miodowe
i pszczół w nich pełno było
założyła na głowę wianek
i ziele ją okryło

w tych rumiankach i miętach
i chabrach tańczyła 
wirowała jak zaklęta
i warkocze wiła

a on przyszedł polami niesiony
przyszedł i zerwał kwiaty 
pojął za żonę
porwał na noc i nie puścił rano
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Agata Kusto

Aby dorobek badacza nie poszedł  

w zapomnienie

W przypadające na rok 2021 stulecie powstań śląskich wy-
dawnictwo Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Cho-
rzowie” z serii „Monografie i Materiały” nr 18 wydało antolo-
gię pieśni powstańczych ze zbiorów Adolfa Dygacza. Wyboru 
i opracowania pieśni dokonała Agata Krajewska, a do książ-
ki dodatkiem jest płyta z nagraniami dźwiękowymi. Zapisy 
pieśni uzupełniają zestawienia: ŹRÓDŁA I LITERATURA, 
WYKAZ ŹRÓDEŁ, INDEKS INFORMATORÓW, INDEKS 
MIEJSCOWY, SŁOWNICZEK oraz WYKAZ UTWORÓW 
NA PŁYCIE. Prace poprzedzające ukazanie się książki zasłu-
gują na szczególną uwagę. Ukazują bowiem, jak dzisiaj, po 
wielu latach od „organicznego” funkcjonowania danego re-
pertuaru, ważna jest troska o zbiory prywatne, jakie znacze-
nie ma digitalizacja źródeł i wreszcie, co może najistotniejsze, 
jak ważna jest otwartość i zrozumienie instytucji kultury dla 
potrzeb opracowywania i upowszechniania dorobku regiona-
listów.

W tym wypadku chodzi o postać Adolfa Dygacza (1914–
2004), etnomuzykologa, etnografa, folklorysty, pedagoga, kry-
tyka i publicysty muzycznego oraz zbieracza pieśni ludowych 
z obszaru Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Po jego 
śmierci pełna dokumentacja wraz z zapisami pieśni została 
przekazana Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Cho-
rzowie” przez Janinę Lipińską-Dygacz i Kornelię Dygacz 
w 2016 roku.1 Całością działań nad opracowywaniem spuści-
zny po badaczu zajęła się Agata Krajewska. Już w 2020 roku 
ruszył wieloetapowy projekt poświęcony digitalizacji zbiorów 
wraz z udostępnieniem kolekcji muzycznej zarówno na stro-
nie Muzeum jak i poprzez Śląską Bibliotekę Cyfrową (ŚBC).2 
Po zapoznaniu się ze stroną internetową dedykowaną postaci 
Adolfa Dygacza3, nie sposób wątpić w szerokie kompetencje 
pomysłodawczyni i Autorki projektu oraz omawianej anto-
logii, którą stanowi pokłosie części badań. Agata Krajewska 
ma wykształcenie muzyczne, zawodowo i naukowo zajmuje 
się folklorem muzycznym Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego 
Śląska, a obecnie przygotowuje pracę doktorską pt. Tradycje 
folkloru muzycznego Zagłębia Dąbrowskiego we współczes-
nych praktykach kulturowych mieszkańców regionu i ofertach 
artystycznych lokalnych instytucji kultury. Prócz szeregu pub-
likacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim posiadła 
też kompetencje w zakresie ubiegania się o finansowanie i rea-
lizację projektów muzycznych i z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturalnego, co widoczne jest w efektach jej działań.4 Fascy-
nacja postacią Adolfa Dygacza nie jest przypadkowa a wyni-
ka z szerszego zainteresowania kulturą ludową regionu oraz 
współpracą z chorzowskim muzeum. Świetnym prologiem 
do popularyzacji całego przedsięwzięcia okazała się wystawa 
„Życie jako pieśń [z teki profesora Adolfa Dygacza]”, której 

kuratorami byli Krzysztof Bulla i Agata Krajewska. Katalog 
wystawy ukazuje sylwetkę etnomuzykologa silnie osadzonego 
w historii Śląska.5 

Urodzony w 2014 roku w Droniowicach doświadczył życia 
na wsi, choć później także Katowice stały się dlań ważnym 
miejscem do realizacji misji zawodowej. Styczność z pieśnia-
mi ludowymi była dla Dygacza rzeczą naturalną. Jako dzie-
cko słyszał śpiewających gospodarzy i pracowników folwarku 
w Hadrze, sam także miał rozśpiewaną rodzinę. Historia re-
gionu bardzo silnie odcisnęła piętno na młodzieńcu. Wcześ-
nie miał okazję zetknąć się z pieśniami śpiewanymi przez po-
wstańców, później brał udział w kampanii wrześniowej, działał 
w konspiracji, był więziony. Na ukształtowanie jego światopo-
glądu wpłynęły także edukacja i prace dorywcze wynikające 
z trudnej sytuacji materialnej. Uczył się w Lublińcu w Niżnym 
Seminarium Duchownym prowadzonym przez Misjonarzy 
Oblatów, jednocześnie pracując w zakonnej drukarni. Od 1934 
roku mieszkał w Krakowie, z czym należy wiązać zaintereso-
wanie folklorem miejskim, co ciekawe, studia na Uniwersyte-
cie Warszawskim podjął na kierunku prawa, jednocześnie od-
bywając obowiązkową służbę wojskową (był w Dywizyjnym 
Kursie Podchorążych Rezerwy w Grodnie). Po zakończeniu 
wojny podjął edukację w Wyższym Studium Nauk Społeczno-
-Gospodarczych w Katowicach, studiując nauki ekonomiczno-
-prawne i jednocześnie w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Katowicach – nauki muzyczno -pedagogiczne oraz 
teorię muzyki. Jego awanse naukowe związane były z kilko-
ma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju. Pracę magisterską 
przygotował i obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim (Cha-
rakterystyka pieśni ludowej na Śląsku Opolskim), doktorat 
w zakresie nauk etnograficznych – na Uniwersytecie Wroc-
ławskim, zaś habilitację na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Podstawą profesury stała się m.in. książka Pieśni 
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ludowe miasta Katowic. Z większością wymienionych ośrod-
ków współpracował w charakterze wykładowcy, badacza oraz 
popularyzatora i konsultanta. Ta ostatnia funkcja (którą dzieli 
także Autorka omawianej publikacji) wiązała się ze współ-
pracą z Polskim Radiem Katowice, Państwowym Zespołem 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, a także z uczestnictwem w jury wielu 
przeglądów, festiwali i inicjatyw promujących śląski folklor. 

W efekcie Adolf Dygacz pozostawił po sobie szereg wy-
dawnictw poświęconych pieśniom 
ludowym. Były to śpiewniki, opra-
cowania źródeł, w tym też inte-
resujące nas pieśni powstańcze.6 
Kwestia repertuaru i jego problemy 
klasyfikacyjne wielokrotnie były 
podnoszone przez etnomuzykolo-
gów i folklorystów.7 Można stwier-
dzić, że porządkowanie repertuaru 
wynika bezpośrednio ze specyfiki 
regionu, na którym ów funkcjo-
nuje. Jak już wspomniano, Adolf 
Dygacz w pewnym momencie 
zwrócił się ku folklorowi miasta, 
szczególnie zajmując się pieśniami 
zawodowymi (obok obrzędowych 
i powszechnych). W jego zbiorach 
dominują pieśni ludowe z terenów 
historycznego Górnego Śląska 
Opolskiego, Śląska Cieszyńskiego 
i terenów zagłębia węglowego od 
Bytomia i Katowic po Rybnik i Ra-
cibórz oraz Zagłębia Dąbrowskie-
go. Szczególnie badał pieśni górni-
cze i hutnicze; te drugie na terenie 
całej Polski, tym pierwszym po-
święcając szczegółową klasyfika-
cję, ukazującą ich bogactwo i różnorodność. Także Dygaczo-
wi należy przypisać odkrycie pieśni ropiarskich, związanych 
z przemysłem naftowym. Efektem dogłębnych studiów stał się 
istotny podział na pieśni o zawodzie i pieśni o pracy. Niezwy-
kle interesująca jest specyfika śląskich pieśni historycznych, 
a wśród nich – pieśni powstańczych i plebiscytowych.

Zbieraniem pieśni powstańczych interesował się Dygacz 
jeszcze w okresie międzywojennym, ale dopiero po drugiej 
wojnie światowej możliwe były badania terenowe na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest to repertuar charakte-
ryzujący się specyfiką w warstwie tekstowej, bowiem chętniej 
epatujący literacką polszczyzną niż śląską gwarą, co wynikało 
z chęci podkreślenia polskości. Pieśń ludowa była formą prze-
kazu poglądów, często z wykorzystaniem elementów satyrycz-
nych. Jak piszą autorzy Katalogu wystawy:

„W ludowej pieśni okresu powstań i plebiscytu zauważyć 
można szereg różnych postaw, jakie przejawiali wówczas Ślą-
zacy. odzwierciedlają one panujące ówcześnie poglądy po-
lityczne i narodowe (...) również takie, w których wyrażano 
negatywne nastawienie części Śląska zarówno do Polski, jak 
i Niemiec.”8 

W wywiadzie radiowym Adolf Dygacz przyznał, że na za-
interesowanie powstańczymi melodiami miała wpływ jego 
osobista styczność z powstańcami w latach 1919–1921.9 Póź-

niejsze ich wydawanie wyróżniała troska o zachowanie wie-
lowariantowości pieśni, tak pod względem tekstowym, jak 
i muzycznym.10

Antologia „Skończone powstanie...” z wielu względów jest 
publikacją wyjątkową ale też skłaniającą do namysłu. Bez-
sprzecznie, zebrane materiały przekazane do Muzeum winny 
być udostępniane w każdej możliwej formie (jako nagrania, 
skany oryginalnych zapisów, czy analizy i opracowania). Te-

matyka i specyfika repertuaru do-
datkowo komplikuje ich opraco-
wywanie. Dodajmy, że prace trwają 
nadal, w wydanej publikacji znala-
zły się 202 pieśni, zaś sam badacz 
wspominał o zbiorze 250 pieśni.11 

Pomijając jednak interesujące 
problemy samej klasyfikacji tema-
tycznej warto skupić się na mate-
riale muzycznym, jaki w publikacji 
zamieściła Autorka. Materiał pieś-
niowy to zbiór, w którym znajdzie-
my pieśni samorodne, ale też zapo-
życzenia z pieśni innych narodów, 
jak choćby rosyjską pieśń Woł-
ga, Wołga – o Stiepanie Razinie, 
przywódcy powstania chłopsko-
-kozackiego z roku 1670, na któ-
rej melodię na Śląsku śpiewano 
Czemu płaczesz, ty powstańcze, 
prócz tego wiele melodii niemie-
ckich, czeskich i francuskich, co 
zdaniem badacza mogło stanowić 
ok. 40% dorobku powstańczego.12 
W repertuarze znajdziemy także 
pieśni z nurtu ludowego, a więc 
najbardziej charakterystyczne i roz-

poznawalne wątki polskiego folkloru (w I poł. XX wieku!), 
jak: Laura i Filon, Góralu, czy ci nie żal, Poszła Karolinka do 
Gogolina, Ej, przeleciał ptaszek czy Pije Kuba. Dowodzą one 
potrzeby użycia „jasnego komunikatu melodycznego”, a więc 
dobrze rozpoznawalne melodii, do której przypisany będzie 
nowy tekst o aktualnej wymowie. Muzycznie więc znajdziemy 
w zbiorze marsze, elementy synkopowanego rytmu, polime-
trii, kantyleny, trójmiarowe tańce. Autorka sprawnie określa 
mechanizmy adaptacji nowych tekstów do różnych melodii, 
zwracając uwagę na dużą swobodę w tym zakresie. Co cie-
kawe, większość zamieszczonych wariantów melodycznych 
charakteryzują jedynie drobne modyfikacje, zwykle rytmiczne 
lub melodyczne, choć, jak zastrzega: „całościowy ogląd mate-
riałów powstańczych może pozwolić na szczegółowe analizy 
teoretyczno-muzyczne”.13

Spróbujmy wiec przyjrzeć się, jakie możliwości daje za-
prezentowany materiał. Dysponujemy bowiem zapisami 202 
pieśni z wariantami co daje łącznie ok. 300 zapisów nutowych 
(Autorka wyjaśnia przyczynę rozłącznego zapisu melodii 
i tekstu; zob. Zasady wyboru i opracowania źródeł, s. 31–32). 
Pierwsza uwaga odnosi się do sposobu opublikowania mate-
riałów. Wszystkie pieśni podane są w układzie alfabetycznym. 
Dla każdej z nich zestawiono warianty tekstowe, które opisano 
literami alfabetu. Jednak widnieją one przy zapisie nutowym, 
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nie tekstowym, który należy sobie samodzielnie podłożyć. 
Zrozumiała jest intencja Autorki, która za pomocą mozolnie 
wypracowanego systemu chciała uniknąć powtarzalności mo-
tywów. Przyznaję jednak, że poruszanie się w tak podanym 
zbiorze nie jest łatwe. Dodatkowo kompiluje je fakt braku 
oryginalnych nagrań dźwiękowych. Takowe udało się zna-
leźć jedynie dla 16 pieśni z podanego zbioru (zamieszczono 
je na dodanej płycie), pozostałych 229 plików stanowi rekon-
strukcja dźwiękowa z wykorzystaniem elektronicznego instru-
mentu klawiszowego. Oczywiście ich zamieszczenie może 
spełniać rolę pomocniczą w upowszechnianiu tego repertuaru 
ale może w przyszłości udałoby się zrekonstruować ten zbiór 
wokalnie? Kolejna rzecz wiąże się ze sposobem zapisu pieś-
ni. Za Dygaczem zastosowano zapis półfonetyczny, choć jak 
czytamy: „[Dygacz]... nie zawsze oddawał charakter mowy 
właściwy wykonawcom pieśni, szczególnie w wariantach ślą-
skiego pochodzenia.” Pojawia się pytanie czy bez dostępu do 
oryginalnych nagrań taka korekta jest możliwa? Powraca też 
kwestia posługiwania się językiem jak najbardziej zbliżonym 
literackiemu, o czym wspomniano wcześniej. Analizując zapi-
sy tekstowe pieśni można dostrzec drobne różnice w stosun-
ku do udostępnionych na stronach Muzeum i ŚBC skanach 
materiałów. Z pewnością wynikały one z dużego zróżnico-
wania w wielokrotnych zapisach tych samych pieśni przez 
samego badacza i zamieszczaniu ich w różnych publikacjach. 
Przykładowo pieśń nr 42 Grywom na harmonii, grywom mej 
dziewczynie w wersji w oryginalnym zapisie mamy „dziew-
czynce”. Kolejny aspekt dotyczy sposobu zapisu i porządko-
wania materiału pod względem muzycznym. W części wstępu 
dotyczącej problemów metodologicznych Autorka wspomina 
o zastanych nieprawidłowościach w warstwie melodyczno-
-rytmicznej. Przyglądając się rękopiśmiennym zapisom Adol-
fa Dygacza, (jak choćby fragmentowi, który posłużył za tło 
obwoluty, a więcej dostępnych na stronach Muzeum i ŚBC), 
nie sposób odnieść wrażenia, że mogły stanowić próbę zapisu 
jak najbliższego wykonaniu. Podobnie z zapisywaniem melo-
dii na realnej wysokości, co wiązało się z rezygnacją z nuty 
romboidalnej. Z pewnością kwestie te zostały przez Autorkę 
dogłębnie przeanalizowane, a transponowanie do innych to-
nacji uzasadnione innymi względami. Co do porządkowania 
zapisów sugerowałabym wzięcie pod uwagę kryterium mu-
zycznego dla wyznaczania wersji melodycznych (ten sam tekst 
z inną melodią) oraz wariantów (zmiany w obrębie danej wer-
sji melodycznej). Takie ujęcie wymagałoby jednak najlepiej 
transponowania zapisów do jednej skali, co znacznie ułatwi-
łoby porównywalność. Dla przykładu pieśń nr 17 Czemu pła-
czesz, ty powstańcze. Podano (tekstowe) Warianty A B C D E, 
które muzycznie układają się następująco: Wariant A i Wariant 
D to odrębne wersje melodyczne I i II, Warianty B i C to dwa 
warianty muzyczne kolejnej wersji melodycznej, czyli III1, 
III2, Wariant E nie posiada informacji o melodii. Podobnie, 
dobrym przykładem może być kolejna pieśń nr 18 Daj se poór, 
Wiluśku, której podane Warianty tekstowe A B C stanowią wa-
rianty muzyczne tej samej wersji melodycznej. Zapis Warian-
tu C w odmiennej tonacji od poprzednich może utrudniać to 
rozpoznanie. W przywoływanej zaś pieśni nr 42 Grywom na 
harmonii będziemy mieć natomiast dwa warianty odrębnych 
wersji melodycznych. 

Powyższe sugestie pokazują jak duży potencjał kryje się 
w opublikowanym zbiorze. Uwagi, pytania i sugestie nie by-
łyby możliwe bez precyzyjnie opisanych i udostępnionych 
źródeł, za co należy się uznanie dla Autorki opracowania. 
Dodatkowo, publikacja została wydana w bardzo przejrzysty 
i estetyczny sposób, a dołączona płyta z oryginalnymi wyko-
naniami pieśni powstańczych stanowi ważny ślad niezwykłej 
pasji profesora Adolfa Dygacza. Z zainteresowaniem będzie-
my śledzić kolejne etapy projektu i działania popularyzujące 
spuściznę tego wielkiego badacza i regionalisty. 

Agata Krajewska, Skończone powstanie, złożona już broń..., Zbiór 
pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza, Wydawnictwo: 
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów 
2021, ss. 333.

Przypisy
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9 Wywiad radiowy redaktora Stanisława Jareckiego z prof. dr. 
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56. Ogólnopolski Festiwal Kapel  

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

informacJe

Tegoroczny Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych po 
dwóch latach pandemicznych powrócił do swojego tradycyj-
nego, czerwcowego terminu i odbywał się w dniach 23–26 
czerw ca 2022 roku. 

Jury w składzie: 

prof. dr hab. Jan Adamowski (przewodniczący), 
mgr Maria Baliszewska, 
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig; mgr Henryk Dumin, 
dr Jacek Jackowski, 
dr Bożena Lewandowska, 
Remigiusz Mazur-Hanaj, 
prof. dr hab. Bożena Muszkalska 

wysłuchało około 650 artystów ludowych z 13 województw, 
w tym: 27 kapel, 36 zespołów śpiewaczych, 17 instrumen-
talistów, 30 solistów śpiewaków oraz 26 grupy w konkursie 
„Mistrz i Uczeń”.

Jury, oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy re-
gionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało nagrody 
i wyróżnienia. Głównym fundatorem nagród było Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut 
Kultury i Dziedzictwa Wsi, Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie, Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny. Sukmanę kra-
kowską ufundowała pracownia Stanisławy Łukaszczyk z Po-
ronina. 

W KATEGORII KAPEL

Basztę – nagrodę główną – przyznano Kapeli Kazimierza 
Marcinka z Kolbuszowej, woj. podkarpackie.

Trzy równorzędne I nagrody przyznano: 
Kapeli Dudziarzy Wielkopolskich CK Zamek Poznań (woj. 

wielkopolskie),
Muzyce Zespołu „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej (woj. mało-

polskie),
Kapeli „Dudy Skrzypce” z Sopotni Małej (woj. śląskie).

Trzy równorzędne II nagrody otrzymali: 
Muzyka Zespołu Regionalnego „Białodunajcanie” z Białego 

Dunajca (woj. małopolskie),
Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego,(woj. lubelskie),
Muzyka Długopolskich z Dzianisza (woj. małopolskie).

Sześć równorzędnych III nagród przyznano: 
Kapeli „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego (woj. wielkopol-

skie),
Kapeli Rodzinnej Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego 

(woj. mazowieckie),
Kapeli Ryszarda Maniurskiego z Ostrołęki (woj. mazowie-

ckie),
Kapeli „Miód na Serce” z Łomży (woj. podlaskie),
Kapeli „Bachórzanie” z Bachórza (woj. podkarpackie),
Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” ze Stęszewa (woj. wielkopol-

skie).

Kapela Kazimierza Marcinka z Kolbuszowej  
(woj. podkarpackie), fot. J. Adamowski

Czternaście równorzędnych wyróżnień otrzymali:
Kapela Koźlarska Daniela Molendy ze Zbąszynia (woj. wiel-

kopolskie),
Kapela Dudziarska „Biskupinie” z Domachowa (woj. wielko-

polskie),
Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc (woj. mazowieckie),
Kapela „Rymanowianie” (woj. podkarpackie),
Kapela Wojciechowska (woj. lubelskie),
Muzyka Zespołu Regionalnego „Jurkowianie” z Jurkowa 

(woj. małopolskie),
Kapela „Lututowianie” z Lututowa (woj. łódzkie),
Kapela Jeremiego Kowalskiego z Łowicza (woj. łódzkie),
Kapela Ludowa „Brzeziny” z Brzezin (woj. wielkopolskie),
Kapela Edwarda Goli z Sędziszowa (woj. świętokrzyskie),
I Kapela Dudziarska Zespołu „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietąż-

kowa (woj. wielkopolskie),
Kapela Węgojska z m. Wygój (woj. warmińsko-mazurskie),
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II Kapela Dudziarska „Koźlary” ze Stęszewa (woj. wielkopol-
skie),

II Kapela Dudziarska Zespołu „Żeńcy Wielkopolscy” z Nie-
tążkowa (woj. wielkopolskie).

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

Basztę – nagrodę główną – przyznano Zespołowi Śpiewa-
czemu „Rodynia” z Dubiażyna, woj. podlaskie.

Zespół śpiewaczy Rodynia z Dubiażyna (woj. podlaskie), 
fot. J. Adamowski

Cztery równorzędne I nagrody otrzymali:
Zespół Śpiewaczy z Gródka Kolonii (woj. lubelskie),
Żeńska Grupa Śpiewacza „Jedla” z Ratułowa (woj. małopol-

skie),
Męska Grupa Śpiewacza „Uszwianie” z Uszwi (woj. małopol-

skie),
Zespół Śpiewaczy „Swańki” z Wyryk (woj. lubelskie).

Trzy równorzędne II nagrody dla:
Kompanii Męskiej z Kalinówki Kościelnej (woj. podlaskie),
Grupy Śpiewaczej z Jurgowa (woj. małopolskie),
Grupy Śpiewaczej „Śwarni” z Nowego Targu (woj. małopol-

skie).

Trzy równorzędne III nagrody przyznano:
Zespołowi Śpiewaczemu „Wigranie” ze Starego Folwarku 

(woj. podlaskie),
Zespołowi Śpiewaczemu „Jezioranki” z Jeziorska (woj. łódz-

kie),
Męskiej Grupie Śpiewaczej „Otfinowianie” z Żabna (woj. ma-

łopolskie).

Siedem równorzędnych wyróżnień otrzymali:
Żeńska Grupa Śpiewacza „Białodunajcanie” z Białego Dunaj-

ca (woj. małopolskie),
Zespół Śpiewaczy „Młodzi Lubartowianie” z Lubatowa (woj. 

podkarpackie),
Zespół „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej (woj. lubelskie),
Zespół „Ostatki” z Ostałówka (woj. mazowieckie),
Zespół Śpiewaczy z Turośli (woj. podlaskie),
Zespół „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego (woj. lubel-

skie),
Żeńska Grupa „Ostrowiacy” z Ostrówka (woj. łódzkie).

W KATEGORII SOLISTÓW 
INSTRUMENTALISTÓW

Basztę – nagrodę główną festiwalu – przyznano Janowi 
Szymańskiemu, instrumentaliście z Albinowa, woj. łódz-
kie.

Trzy równorzędne I nagrody otrzymali:
Zbigniew Ciechowicz, skrzypek z Rdzowa (woj. mazowie-

ckie),
Jakub Czapla, skrzypek z Dębicy (woj. podkarpackie),
Piotr Karpuk, cymbalista z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie).

Cztery równorzędne II nagrody otrzymali:
Adam Knobel, kozioł weselny, z Lasek (woj. wielkopolskie),
Krzysztof Kuśnierek, dudziarz z Bonikowa (woj. wielkopol-

skie),
Adam Kocerba, harmonista z Działoszyc (woj. świętokrzy-

skie),
Samuel Guzik, heligonka, z Juszczyna (woj. małopolskie). 

Pięć równorzędnych III nagród otrzymali:
Ryszard Wlazło, harmonia pedałowa, z Kłudna (woj. mazo-

wieckie),
Bartosz Wilk, sierszeńki, z Szamotuł (woj. wielkopolskie),
Tomasz Molenda, kozioł weselny, ze Zbąszynia (woj. wielko-

polskie),
Jakub Zastawny, cymbalista z Brzostku (woj. podkarpackie),
Dawid Sutkowski, harmonia pedałowa, z Turośli (woj. pod-

laskie).

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali:
Kamil Kokot, harmonia trzyrzędowa, z Wielunia (woj. łódz-

kie),
Aneta Budziwojska, skrzypaczka z Cierpisz (woj. podkarpa-

ckie),
Marta Kosecka, skrzypaczka ze Skrzętli-Rojówki (woj. mało-

polskie).

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

Basztę – nagrodę główną festiwalu – przyznano Francisz-
kowi Sewastynowiczowi z Sejn (woj. podlaskie). 

Pięć równorzędnych I nagród otrzymali:
Daria Kosiek z Sanoka (woj. podkarpackie),
Brygida Sordyl z Żywca (woj. śląskie),
Marianna Przybyszewska z Mleczewa (woj. warmińsko-ma-

zurskie),
Anna Chuda z Posadowa (woj. wielkopolskie),
Emilia Markowska z m. Drygały (woj. warmińsko-mazurskie).

Pięć równorzędnych II nagród otrzymali:
Zdzisław Gajewski z Sulejowa (woj. łódzkie),
Andrzej Powałka z Celestynowa (woj. mazowieckie),
Stanisław Archacki z Myszyńca (woj. mazowieckie),
Katarzyna Stanuch z Zakopanego (woj. małopolskie),
Krystyna Juraszek z Piławy Dolnej (woj. dolnośląskie).
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Trzy równorzędne III nagrody otrzymali:
Antoni Włudyka z Jastrzębi (woj. małopolskie),
Halina Romanowska ze Żmudzi (woj. lubelskie),
Emilia Gryniuk z Sielca (woj. lubelskie).

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali:
Janina Plichta z Czempisza (woj. wielkopolskie),
Krzysztof Ryndak z Siedliszowic (woj. małopolskie).

Jury ustanowiło i przyznało dwie nagrody specjalne. Jed-
ną dla instrumentalistów, a drugą dla wykonawców pieśni. 
Nagrodę specjalną im. prof. Jana Stęszewskiego, dla in-
strumentalistów za całokształt twórczości otrzymał Józef Śli-
wa z Huty Gogołowskiej (woj. podkarpackie. Z kolei druga 
Nagroda specjalna im. prof. Jerzego Bartmińskiego zosta-
ła przyznana Janinie Chmiel (woj. lubelskie) za duży wkład 
w zachowanie ciągłości przekazu i działalność edukacyjną.

Józef Śliwa, skrzypek z Huty Gogołowskiej  
(woj. podkarpackie), fot. J. Adamowski

KONKURS „MISTRZ I UCZEń” 

W Konkursie „Mistrz i Uczeń” nagrody ufundował Naro-
dowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

W grupie instrumentalistów:

Siedem równorzędnych nagród I stopnia otrzymali:
Mistrz Zdzisław Marczuk z Anielą Juszkiewicz z Zakalinek 

(woj. lubelskie),

Mistrz Roman Wojciechowski z uczennicą Wiktorią Chwaliń-
ską (woj. łódzkie),

Mistrz Jakub Rusiecki z Jakubem Rusieckim z Rabki-Zdroju 
(woj. małopolskie),

Mistrz Michał Umławski z kapelą dudziarską z Moszczanki 
i Skrzebowa (woj. wielkopolskie),

Mistrz Michał Rydzik z uczniem Przemysławem Dyndalem 
(woj. podkarpackie),

Mistrz Piotr Górecki z uczniem Fryderykiem Jankowskim 
z Jarocina (woj. wielkopolskie),

Mistrz Piotr Karpuk z uczniem Filipem Stępkowskim z Ełku 
(woj. warmińsko mazurskie).

Cztery równorzędne nagrody II stopnia otrzymali:
Mistrz Lidia Biały z Kapelą Młodzieżową ISKRA ze Świlczy 

(woj. podkarpackie),
Mistrz Kamil Maślikiewicz z Tylicza z uczniem Antonim Ka-

rakułą (woj. małopolskie),
Mistrzyni Kinga Grychta z uczniami ze Zbąszynia (woj. wiel-

kopolskie),
Mistrzyni Katarzyna Marach z uczniami z Nietążkowa (woj. 

wielkopolskie). 

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali:
Mistrz Lidia Biały z Dziecięcą Kapelą Fundacji Iskry Tradycji 

ze Świlczy (woj. podkarpackie),
Mistrz Adam Knobel z uczniami z Nietążkowa (woj. wielko-

polskie),
Mistrzyni Magdalena Golon z uczennicą Dianą Stęcel z Dą-

browy (woj. warmińsko mazurskie).

W grupie śpiewaków:

Cztery równorzędne nagrody I stopnia otrzymali:
Mistrz Alina Myszak z uczennicami z Kocudzy (woj. lubel-

skie),
Mistrzyni Cecylia Zygmunt z uczennicami z Bukowej (woj. 

lubelskie),
Mistrzyni Maria Siwiec z uczennicami z Gałek Rusinowskich 

(woj. mazowieckie),
Mistrzyni Brygida Sordyl z uczennicą Emilią Tarnawą z Żyw-

ca (woj. śląskie). 

Trzy równorzędne nagrody II stopnia otrzymali:
Mistrz Stanisław Archacki i Mateusz Zapadka z Myszyńca 

(woj. małopolskie),
Mistrzyni Marzena Zieńczuk z Zespołem „Jabłoneczka” z Ja-

błonia (woj. lubelskie),
Mistrz Danuta Dębska z Zespołem „Podchlebnick” ze Starej 

Wojskiej (woj. łódzkie).

Pięć równorzędnych wyróżnień otrzymali:
Mistrzyni Mirosława Zaziąbło-Hubiak z Tylmanowej z uczen-

nicą Oliwią Chrobak (woj. małopolskie),
Mistrz Paweł Dąbkowski i uczennica Nadia Jędrzejczyk 

z Łomży (woj. mazowieckie),
Mistrz Jagoda Majtyka z Dziecięcym Zespołem Śpiewaczym 

z Białej (woj. łódzkie),
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Mistrzyni Agata Pucykowicz z uczennicą Mileną Pawłowską 
z Korczyny (woj. podkarpackie),

Mistrzyni Krystyna Szewczyk z uczennicą Żanetą Żaczek 
z Tymienicy Starej (woj. mazowieckie).

Zdzisław Marczuk z Anielą Juszkiewicz  
z Zakalinek (woj.lubelskie), fot. J.Adamowski

Jury 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim Laureatom 
i Uczestnikom spotkania kazimierskiego. W tegorocznym 
Festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi z niemal 
wszystkich regionów Polski, także z tych, które dotychczas 
rzadziej występowały. Z aprobatą zaobserwowaliśmy również 
(m.in. na podstawie liczby zgłoszonych prezentacji), znaczną 
aktywność wielu regionów. Jednakże wciąż apelujemy o zwró-
cenie uwagi na potrzebę ożywienia pracy w pozostałych.

Jury po raz kolejny pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wy-
sokiego poziomu artystycznego, także tegorocznej edycji Fe-
stiwalu we wszystkich kategoriach. W szczególności dotyczy 
to licznie występujących kapel oraz zespołów śpiewaczych, 
co znalazło odzwierciedlenie w ilości przyznanych nagród 
oraz wyróżnień. O ile wszakże zespoły śpiewacze działają we 
wszystkich regionach Polski, to obserwuje się zanik funkcjo-
nowania kapel w ośrodkach, w których dawniej były one licz-
niej reprezentowane. Jednakże tegoroczny Festiwal przyniósł 
próby odnowienia zainteresowania działalnością ludowych 
kapel, o czym świadczy duża ich ilość zgłoszona do konkursu. 
Z aprobatą obserwujemy również przywracanie instrumentów 
tradycyjnych.

Jury zwraca uwagę na niezwykle kulturotwórczą rolę Fe-
stiwalu w ogóle. Ustalił on model funkcjonowania i korzysta-
nia z ludowych tradycji i to w różnych zakresach; od języka 

gwarowego, po repertuar, instrumentarium i stroje. Dla wielu 
regionów jest ważnym argumentem i wskaźnikiem w proce-
sie kształtowania lokalnych tożsamości kulturowych. Pełni 
też istotne funkcje społeczne. Obrazuje różnorodność, ale 
i niezwykłe bogactwo kultury tradycyjnej w Polsce. Istotna 
rola festiwalu polega też na tym, że w jego trakcie przewijają 
się różne style i formy „uprawiania” i popularyzacji folklo-
ru. Mamy tu zatem zarówno bardzo „korzenne” prezentacje 
oraz propozycje innych form przekazu tradycji. Współcześ-
nie zanika bowiem typowy dla kultury tradycyjnej przekaz 
oralny i bezpośredni. Powstające albo reaktywujące się grupy 
wykonawcze muszą zatem swój repertuar budować na innych 
zasadach. Postulujemy wykorzystywanie dokumentacji audio 
i video, które można odnaleźć w zasobach archiwalnych.

Między innymi właśnie z tych powodów Festiwal winien 
być kontynuowany w wypracowanej już formie.

W kategoriach śpiewaczych – solistów i grup, w dalszym 
ciągu wskazujemy na potrzebę prezentacji zróżnicowanego 
gatunkowo repertuaru, co pozwala lepiej i obiektywniej ocenić 
możliwości wykonawcze i zastosować się do wymogów regu-
laminu. Jeżeli wykonawca przedstawia utwory dłuższe, to nie 
tyle powinien je skracać, co ograniczyć ilość i czas prezentacji. 

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona 
tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowa-
nia i śpiewu. Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest 
cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona 
w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem 
o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Ko-
misja z pełnym przekonaniem i uznaniem konstatuje fakt, że 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych wraz 
z Targami Sztuki Ludowej został już wpisany na krajową listę 
„dobrych praktyk”, służących realizacji postulatów zawartych 
w Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, na co zwracaliśmy uwagę tak-
że w poprzednich protokołach. Z przekonaniem wskazujemy 
wszakże, że ten kierunek działań winien być kontynuowany, 
bowiem wieloletnia tradycja organizacji Festiwalu, jego szero-
ki zasięg i uznanie kulturotwórczej roli zobowiązuje do podję-
cia starań w UNESCO o wpisanie Festiwalu na odpowiednią 
światową listę dziedzictwa ludzkości. Ten wniosek podtrzy-
mujemy i w roku bieżącym.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyj-
nego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. 
W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie wystę-
powali we wszystkich kategoriach konkursowych. Komisja 
zaobserwowała, że w wielu przypadkach młodzi zasilają do-
tychczasowe składy zespołów dorosłych – traktujemy to jako 
bardzo pozytywną tendencję. Rozwijający się konkurs „Mistrz 
i Uczeń” dodatkowo ją wzmacnia. Istnieje wszakże potrzeba 
refleksji nad urealnieniem dosyć względnej granicy wiekowej 
pomiędzy uczniem (zakładamy dziecięcym) a już dorosłym, 
który ma możliwość występowania w konkursach głównych. 
Sugerujemy organizatorom, aby za wiek graniczny ucznia 
przyjąć rok dojrzałości. Uporządkowania wymaga także samo 
zgłaszanie poszczególnych grup do konkursu Mistrz – Uczeń.

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o za-
chowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka re-
gionalnego, regionalnych strojów oraz niezwykle cennego ar-
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chaicznego instrumentarium. Jednakże Komisja przypomina, 
że regulamin Festiwalu w dalszym ciągu nie przewiduje włą-
czenia akordeonu do prezentacji festiwalowych. Wiele lat pra-
cowaliśmy nad przywróceniem do tradycyjnego składu kapel 
harmonii polskiej i to się udało. Zatem za jednym ruchem nie 
możemy zmarnować tego dorobku. Jest wiele festiwali w Pol-
sce, na których nikogo akordeon nie dziwi i jest dopuszczany 
do konkursu. W zachowaniu ubiorów należy dążyć do pozy-
skiwania oryginalnych materiałów. 

Jury z aprobatą zauważa też większą dbałość wykonawców 
o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwy-
datnić zawarte w utworach treściowe przesłania. Zwracamy 
jednak uwagę na niepotrzebną, nadmierną teatralizację wy-
stępów, a w warstwie muzycznej zbyt daleko idące stylizacje, 
w tym wprowadzane maniery śpiewu charakterystyczne dla 
muzyki popularnej. Sugerujemy też większą dbałość w dosto-
sowaniu repertuaru do wieku wykonawców.

Komisja w dalszym ciągu zachęca instruktorów i samych ar-
tystów do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych 
utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno-
-muzycznego, lecz zgodnego z lokalną tradycją wykonawczą.

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

Zwracamy też uwagę na potrzebę zaktualizowania praw 
autorskich w takim kierunku, aby objęci nimi zostali także 
twórcy ludowi wszystkich dziedzin kultury tradycyjnej i aby 
nie można było zastrzegać praw autorskich do autentycznych 
wzorów kulturowych. Jest to sprawa ważna dla podtrzymania 
tradycji, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego.

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

Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom – zwłaszcza 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, za zapewnie-
nie sprawnego, niezakłóconego i przede wszystkim bezpiecz-
nego przebiegu 56. Festiwalu. Dziękujemy też patronom me-
dialnym, a szczególnie tym mediom, które czynnie uczestniczą 
w bieżącym relacjonowaniu, dokumentowaniu i promowaniu 
idei festiwalowych oraz jego niepowtarzalnej atmosfery.

Serdecznie podziękowania jury kieruje do fundatorów na-
gród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzi-
ctwa Wsi, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Bur-
mistrz Kazimierza.

Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszyst-
kich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ludowych arty-
stów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność 
jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury oraz włas-
nych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem 
dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, 
przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla 

artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uzna-
nia ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie tegorocznym konfe-
ransjerom – Józefowi Brodzie, Stanisławowi Jaskułce oraz 
Witoldowi Kuczyńskiemu, którzy nie tylko kompetentnie za-
powiadali poszczególne programy prezentacji, pomagali także 
uczestnikom w przełamywaniu stresów związanych z ich in-
dywidualnymi występami oraz zapewnili dobry kontakt wyko-
nawców z publicznością.

(Red.)

MAGDALENA DRYL
Zieloność

Poję oczy zielenią
jak źródlaną wodą
wdycham jej zapach
smakujący ciszą
gdzieś w dali szumi miasto
jak łzy na poduszce

zanurzam się w zieloność
po szyję po usta
smakuję ją jak obłok
nieziemskiego szczęścia
jak owoc pastelowy
natchniony słodyczą

rzucam wyzwanie światu
spełniona zielenią
obłaskawiam nadzieję

ELŻBIETA WÓJTOWICZ
Moje szczęście

Moje szczęście przychodzi
z wonią rozkwitłej czeremchy,
bielą śliw dzikich przy drodze,
radosnym wołaniem skowronka,
co nadzieję przynosi siewcom.

Majową porą dojrzewa
w bujnej zieleni traw na łące,
z liliowym bzem rozkwita,
ze szczebiotem ptaków nuci
pieśni przy wiejskich kapliczkach.

W lipcowym słonku 
promienieje na zbożowych łanach,
pieści kłosy od ziarna pękate,
wdzięczne jest Bogu za urodzaj,
za miejsce w życiu, za dostatek.
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Paweł Onochin 

55.Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym

Po raz pięćdziesiąty piąty na progu wakacji, w ostatni week-
end czerwca, spotkaliśmy się na Targach Sztuki Ludowej, od-
bywających się w ramach Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych, a kazimierski Rynek zmienił się galerię autentycznej 
sztuki i rękodzieła ludowego.

Targi są nie tylko kolejną imprezą na mapie naszego kraju, 
których szczególnie w okresie letnim jest mnóstwo. Spełniają 
one bardzo ważne kulturowe i społeczne funkcje. Są narzę-
dziem ochrony, edukacji i popularyzacji żywotnych jeszcze 
dyscyplin rękodzielniczych w poszczególnych regionach. Na-
gradzają mistrzów, motywują nowych adeptów sztuki ludowej 
oraz prezentują unikalne techniki rękodzielnicze. 

Poprzez autentyzm prezentowanych prac impreza stała się 
ogólnopolskim świętem źródłowej kultury. Odbiorcy postrze-
gają uczestników Targów jako depozytariuszy najcenniejszych 
wartości kultury narodowej i wszystkiego, co najbardziej war-
tościowe w tradycyjnej kulturze poszczególnych regionów. 

Piotr Skiba z Jadwisina (woj. lubelskie) podczas  
pokazu tradycyjnego garncarstwa, fot. P. Onochin

Pomimo zmieniających się warunków organizacyjnych oraz 
dynamicznych zmian zachodzących w naszym społeczeństwie, 
organizator – Stowarzyszenie Twórców Ludowych dokłada 
wszelkich starań, aby kazimierskie wydarzenie nadal postrze-
gane było jako wyznacznik współczesnej sztuki ludowej, po-

twierdzające jej żywotności i rejestrujące zmiany zachodzące 
w poszczególnych jej dziedzinach. 

Józef Szypuła, rzeźbiarz z Czechowic-Dziedzic  
(woj. śląskie), fot. K. Butryn

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 autentycznych 
twórców ludowych z niemal każdego regionu kraju, reprezen-
tujący kultywowane dyscypliny sztuki i rękodzieła ludowego, 
w tym: rzeźby, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, koronkar-
stwa, hafciarstwa, plastyki zdobniczej i obrzędowej, plecion-
karstwa, zabawkarstwa i wielu innych.

Targi Sztuki Ludowej nie ograniczyły się do ekspozycji 
i promocji plastyki ludowej, ale tworzyły przyjazną atmosferę 
do nawiązania bezpośredniego kontaktu między twórcą a od-
biorcą m.in. poprzez pokazy rękodzielnicze przy stoiskach 
i otwartość artystów ludowych względem wszystkich zainte-
resowanych barwnym światem kultywowanej współcześnie 
sztuki ludowej. 

W Klubie Festiwalowym w ramach Akademii Sztuki Lu-
dowej, które Stowarzyszenie Twórców Ludowych realizuje 
od kilku lat jako cykl warsztatów rękodzielniczych można 
było uczestniczyć w nauce i prezentacji prowadzonej przez 
twórców ludowych: Jadwigę Niedźwiedzką prezentującą kur-
piowską bibułkową plastykę zdobniczą; Czesławę Kaczyńską 
mistrzynię wycinanki kurpiowskiej; Irenę Zawadzką misternie 
dekorującą opolskie pierniki; Marlenę Krzysiak uczącą wyko-
nania mazowieckiego pająka i Michała Kowalika specjalizują-
cego się w plastyce zdobniczej z Lubelszczyzny, a szczególnie 
w ozdobach choinkowych z opłatka. 

Ostatniego dnia klubowych warsztatów odbyło się spotka-
nie z plecionkarstwem Powiśla Radomskiego, które składało 
się z dwóch części. Pierwsza obejmowała pokaz wyplatania 
kosza kabłącoka, wpisanego na Krajową Listę Niematerialne-
go Dziedzictwa. Prezentację poprowadził Wiesław Chołuj ze 
wsi Lucimia, gm. Przyłęk. Podczas wyplatania pan Wiesław 
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opowiadał również o innych koszach używanych w regionie, 
m.in. przydatnych przy uprawach chmielu, którego uprawa 
jest rozpowszechniona w tym regionie. Druga część to war-
sztaty wicia wianków, które poprowadził twórca ludowy Grze-
gorz Gordat z Regowa Starego, gm. Gniewoszów. Celem tego 
spotkania było zapoznanie z wikliną, materiałem plecionkar-
skim popularnym na Powiślu. Uczestnicy, wykonując drobne 
przedmioty z wikliny w formie wianków mogli poznać właści-
wości tych jakże plastycznych witek.

Tradycyjnie w ramach Targów Sztuki Ludowej odbył się 
konkurs na najlepsze prace prezentowane na stoisku. Jury 
w składzie: Alicja Mironiuk-Nikolska – etnograf, Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie; Elżbieta Osińska-Kas-
sa – kierownik Działu Programowego Narodowego Instytutu 
Kultury i Dziedzictwa Wsi; Wojciech Kowalczuk – etnograf, 
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku; Ka-
tarzyna Ufniarz – specjalista ds. sztuki ludowej, Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych po obejrzeniu prac na stoiskach 
podczas Targów Sztuki Ludowej odbywających się w dniach 
24–26.06.2022 r. przyznało równorzędne nagrody następu-
jącym twórcom ludowym w kategoriach: rzeźba – Bogumiła 
Leśniak i Andrzej Graczyk; rzeźba ceramiczna – Radosław 
Koniarz; garncarstwo – Mirosław Piechowski, haft – Krystyna 
Zagrabska, Teresa Dembkowska, Anna Staniszewska; koron-
ka: Magdalena Cięciwa i Czesława Lewandowska; zabawka 
ludowa – Piotr Mentel; tkactwo: Danuta Radulska, Janina Ma-
zurek, Stanisława Kowalewska, Małgorzata Gąsiorek, Zofia 
Pacan; plastyka obrzędowa i zdobnicza – Maria Ciechańska, 
Małgorzata Krajewska, Marianna Rzepka, Stanisław Mulica; 
malarstwo na szkle – Marta Walczak-Stasiowska. 

Kaszubskie hafciarki: Teresa Dembkowska  
i Brygida Hochschulz, fot. K. Butryn

Jury wysoko oceniło poziom prezentowanych na stoiskach 
prac oraz przemyślany dobór twórców zaproszonych na Targi. 
Dzięki temu zaprezentowana została niezwykła różnorodność 
i bogactwo sztuki ludowej ze wszystkich regionów Polski. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że wielu uczestników konkursu 
odgrywa bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu i kontynuowa-
niu tradycyjnych dziedzin twórczości ludowej, są to mistrzo-
wie, którzy posiadają niezwykłe umiejętności w przekazywa-
niu swojej wiedzy kolejnym pokoleniom twórców. Zamierzony 

cel konkursu tj. prezentacja dzieł sztuki ludowej na wysokim 
poziomie artystycznym, pobudzenie inwencji twórczej do kon-
tynuowania tradycji regionalnych, dokonanie oceny bieżących 
tendencji we współczesnej plastyce ludowej został w pełni zre-
alizowany i należy go kontynuować.

Magdalena Czekała-Kochaniec z Gogolina  
(woj. opolskie), fot. K. Butryn

Rocznicowa 55. edycja Tagów Sztuki Ludowej w Kazimie-
rzu rodzi naturalną potrzebę ogólniejszych refleksji nad przy-
szłością tej imprezy. Organizatorzy mają pełną świadomość, 
że obecny kształt Targów jest dorobkiem poprzedników, ludzi 
związanych z naszą organizacją. Ludzi, którzy niejednokrot-
nie najlepsze lata swojego życia poświęcili na pracę dla do-
bra kultury tradycyjnej. Twórców i współpracowników, którzy 
poprzez wdrażanie swoich pomysłów i idei mieli wymierny 
wpływ na kształt tego wydarzenia. Tym wszystkim oddaję 
hołd i wyrażam nadzieję, że nadal będą urzeczywistniane ich 
dokonania. Katalog zagrożeń jest bowiem ogromny od braku 
zainteresowania dla kontynuacji, po zaprzestanie przestrzega-
nia stylu regionalnego, a na niedostatecznym wsparciu koń-
cząc. 

W imieniu Stowarzyszenia Twórców Ludowych, organiza-
cji, która została powołana w 1968 roku przez samych twórców 
ludowych wyrażam nadzieję, że Festiwal oraz Targi zachowa-
ją swój profil i niepowtarzalny charakter. Nadal będą formułą 
ogólnopolskiej promocji najlepszych twórców oraz zarzewiem 
do zachowania przekazu pokoleniowego i nie spotka ich nigdy 
los jedynie masowej, ludycznej imprezy.

Na zakończenie chciałbym bardzo podziękować przyjacio-
łom z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie na wie-
loletnią wzorcową współpracę i profesjonalizm w realizacji 
jakże ważnego dla nas przedsięwzięcia. 

Organizatorzy serdecznie dziękują także Ministerstwu Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie wsparcie fi-
nansowe i niezmienne docenienie kulturotwórczego wymiaru 
imprezy oraz partnerowi Narodowemu Instytutowi Kultury 
i Dziedzictwa Wsi za pomoc finansową w organizacji Targów.
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47. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga

Już po raz 47. wręczono nagrody, których patronem jest 
wybitny etnograf, folklorysta, kompozytor, badacz i twórca 
największego zbioru źródłowej XIX wiecznej dokumentacji 
etnograficznej – Oskar Kolberg. Jest to najbardziej prestiżowe 
wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej w Polsce, potwier-
dzenie najbardziej znaczących osiągnięć, przyznawana za ca-
łokształt twórczości, ustanowiona w 1974 roku. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Realizację organizacyjną konkursu prze-
prowadza Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy 
z Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. Od wielu lat stałymi partnerami pozostają Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego, który obok Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest fundatorem nagrody 
pieniężnej oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 

Wyboru laureatów do ko nuje komisja składająca się z wy-
bitnych ekspertów: Anny Boruckiej-Szotkowskiej (etnomuzy-
kolog – Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej); 
prof. Piotr Dahlig (etnomuzykolog – Uniwersytet Warszaw-
ski); Benedykt Kafel (etnograf – Małopolskie Centrum Kultu-
ry Ludowej Sokół w Nowym Sączu, członek Rady Naukowej 
STL); Waldemar Majcher (prezes Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych); Alicja Mironiuk-Nikolska (etnograf – Państwo-
we Muzeum Etnograficz-
ne w Warszawie); Elżbie-
ta Oficjalska (etnograf – 
Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu); prof. Violetta 
Wróblewska (folklorystka, 
badaczka literatury ludo-
wej Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu); 
Dorota Ząbkowska (etno-
graf, Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodo-
wego).

Nagroda im. Oska-
ra Kolberga Za zasługi 
dla kultury ludowej zosta-
ła przyznana w następu-
jących kategoriach: twór-
czości artystycznej indy-
widualnej (sztuk plastycz-
nych, literatury ludowej, 
muzyki instrumentalnej, 
śpiewu, tańca); kapel i ze-
społów folklorystycznych; w dziedzinie działalności badaw-
czej, dokumentacyjnej; animacji i upowszechniania kultury lu-
dowej. Zostało również przyznane wyróżnienie dla ucznia Mi-
strza oraz honorowy tytuł Ambasadora Kultury Tradycyjnej.

Tegorocznymi laureatami zostali: 
Kazimiera Balcerzak – wycinankarka, hafciarka, mistrzyni 

zdobnictwa, wykonawczyni bukietów kwiatowych, populary-

zatorka twórczości ludowej, członek STL (Sieradz, woj. łódz-
kie);

Stanisława Galica-Górkiewicz – skrzypaczka, instruktor-
ka szkółki góralskiego muzykowania. Kultywuje autentyczną 
muzykę i kulturę Skalnego Podhala, członek STL (Bukowina 
Tatrzańska, Podhale, woj. małopolskie); 

Elżbieta Kasznia – śpiewaczka i twórczyni ludowa, in-
struktorka śpiewu, hafciarka, wycinankarka, wykonawczyni 
tradycyjnych kwiatów z bibuły (Rozogi, Kurpie Zielone, woj. 
warmińsko-mazurskie);

Jan Puk – rzeźbiarz, twór ca ruchomych zabawek lu do wych, 
sprzętów gos po dar skich, poeta ludowy, autor kronik o dawnej 
wsi, członek STL (Trześń, ziemia san do mierska/Lasowiacy, 
woj. podkarpackie);

Piotr Sikora – skrzypek, twórca instrumentów: basów, 
skrzypiec i bębenków. Uczestnik koncertów, taborów i festi-
wali muzycznych. (Kuźnica k/Przysuchy, Radomskie, woj. 
mazowieckie);

Monika Wałach-Kaczmarczyk – mistrzyni tradycji, multi-
instrumentalista i śpiewaczka, instruktorka grup obrzędowych 
(Jaworzynka, Beskid Śląski, woj. śląskie);

Elżbieta Wójtowicz – literatka ludowa, autorka scenariu-
szy widowisk obrzędowych. Organizatorka warsztatów gwary 

i spotkań gawędziarskich 
(Markuszów, Lubelszczy-
zna, woj. lubelskie);

Dionizjusz Czubala – 
etnograf, folklorysta, ba-
dacz wiejskich tradycji 
rzemieślniczych i legend 
miejskich, dokumentalista 
historii polskiej wsi (Wil-
kowice, Podbeskidzie, 
woj. śląskie);

Bogumiła Nowicka – 
muzykolog, wieloletnia 
dziennikarka Radia Lub-
lin. Popularyzatorka kul-
tury ludowej na antenie re-
gionalnej i ogólnopolskiej, 
autorka radiowych portre-
tów twórców ludowych 
(Lublin);

Kapela Romana Woj-
ciechowskiego – utwo-
rzona w 2002 roku, m.in.: 

wielokrotni laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (Tomaszów Mazo-
wiecki, Opoczyńskie, woj. łódzkie);

Zespół Regionalny Gorce – powstały siedemdziesiąt lat 
temu, odtwarzający tańce regionalne (Kamienica, Górale Są-
deccy od Kamienicy, woj. małopolskie);

Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga na Zamku Królewskim 
w Warszawie podczas uroczystego podsumowania 74. edycji, 
w pierwszym rzędzie od lewej: Dionizjusz Czubala, Bogumiła 

Nowacka, Kazimiera Balcerzak, Elżbieta Kasznia,  
fot. Krzysztof Butryn
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Zespół Waliszowianie z Nowego Waliszowa – założony 
przez ekspatriantów, kultywujący dawną polską kulturę kreso-
wą (Nowy Waliszów, Dolny Śląsk, woj. dolnośląskie).

Kapela Romana Wojciechowskiego w towarzystwie 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego prof. Piotra Glińskiego, fot. K. Butryn

Prof. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręcza nagrodę  

Piotrowi Sikorze, fot. K. Butryn

Wyróżnienie specjalne otrzymała Karolina Kupczyk – al-
towiolistka, tancerka, śpiewaczka, uczennica Mistrzyni Tra-
dycji Moniki Wałach-Kaczmarzyk (Jaworzyna, Beskid Śląski, 
woj. śląskie). 

W kategorii instytucji i organizacji zasłużonych w opiece 
i upowszechnianiu kultury ludowej nagrodzono:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wła-
dysława Skierkowskiego w Myszyńcu (Myszyniec, Kurpie 
Zielone, woj. mazowieckie) oraz Towarzystwo Miłośników 
Kujaw w Radziejowie (Radziejów, Kujawy, woj. kujawsko-
-pomorskie).

Tytułem Ambasadora Kultury Tradycyjnej uhonorowany 
został Marek Sałek, wójt gminy Lipce Reymontowskie.

Podsumowanie tegorocznej edycji miało miejsce podczas 
uroczystej Gali, która odbyła się 6 lipca br. na Zamku Królew-
skim w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wice-
prezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego prof. Piotr Gliński; Wiceprezes Rady Ministrów; Mini-

ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk; Wojewoda 
Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz licznie zgromadzeni 
przedstawiciele organizacji i instytucji kulturalnych, samorzą-
dowcy, a także animatorzy i sympatycy kultury tradycyjnej. 

Elżbieta Wójtowicz, fot. K. Butryn

Uświetnieniem Gali były występy laureatów oraz wieczor-
ny koncert połączony z wieczorem tańca w Narodowym Insty-
tucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.

(Red.)

ANNA PILISZEWSKA
Kołowrotek

Wzeszedł księżyc rogaty – świeci nad stodołą.
Wrzesień ściele kilimy rdzawych liści w sadzie.
Matka wełnę wyciąga, na podołku kładzie.
Zatrzepotał za oknem kowalik czy gołąb...

Mruga światło łojówki – ćmy mechate zwabia.
Wnet się kręci wrzeciono! Nić zwinięta w motek
połyskuje i skrzypi stary kołowrotek.
Na zapiecku się kocur panoszy jak hrabia.

Zegar pilnie wydzwania jesienną godzinę,
pajęczyny w wieczorne odziały się rosy.
Krzywa łoza zsiwiałe rozpuściła włosy.
Dym jak strzępek pończochy

W kolebeczce pod ścianą chudy Marcyś płacze.
Drobny deszczyk osrebrza pokrzywy przy ganku
i ucisza małego w rynnach kołysanką.
Będzie z przędzy dla dzieci cieplutki kubraczek.

Z nieba gwiazda upada – nikt jej nie dostrzeże.
Nikt nie szepnie, by chatę omijała bieda,
ale Bóg pilnie patrzy i ukrzywdzić nie da!
Płyną chmury nad wioską jak szare pacierze...
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Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej  

Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”

W dniach 18–19 czerwca 2022 roku w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się 28. 
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczo-
ści Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”.

Impreza ta, choć mająca już prawie trzydziestkę na karku, 
nie przestaje zadziwiać progresywnym rozwojem naszych 
dzieci i młodzieży. Właściwie z roku na rok poziom wyko-
nawczy jest co raz wyższy, i aż strach pomyśleć, co będzie za 
parę lat. Zjechało się w tym roku do Baranowa Sandomier-
skiego około 350 dużych i małych, opiekunów, instruktorów, 
wśród nich: tancerze, soliści śpiewacy, instrumentaliści, gru-
py śpiewacze, grupy obrzędowe i kapele. Jednym słowem 
prawdziwe święto folkloru. Przybyli z najróżnorodniejszych 
zakątków Polski (łódzkie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie), repre-
zentując i wiernie oddając charakter kulturowy regionu, który 
reprezentowali. Oczywiście wszystkie występy były oceniane 
przez profesjonalne jury, które zwracało uwagę dosłownie na 
wszystko, a więc wspomniana wyżej wierność tradycji kultu-
rowej wykonywanych utworów, styl, jakość wykonania, ubiór, 
gwara, osobowość i wiele, wiele innych szczegółów, szczegó-
lików, które są trudne do uchwycenia nawet dla osób szcze-
rze miłujących folklor. Wszystko po to, by wyłonić i docenić 
tych najlepszych z najlepszych. Tu należy dodać, że samo po-
jawienie się na festiwalu jest już sporą nobilitacją, bo każdy 
wie, że tu przybywają najlepsi, lecz nie tylko o wygrywanie 
tutaj chodzi. Myślę, że jedną z najważniejszych idei wszelkich 
przeglądów i festiwali jest przede wszystkim wspólne podpa-
trywanie, przyglądanie i wzajemne uczenie się tej materii jaką 
jest sztuka ludowa, a że jest to sztuka trudna, to już oni sami 
o tym wiedzą. Tu trzeba być po prostu prawdziwym, tu nie 
wystarczy piękny makijaż, mini spódniczka i śpiew podparty 
wieloma „ulepszaczami” typu kamera pogłosowa, komputer, 
który na żywo poprawia nawet najgorsze fałsze (audio tune). 
Tutaj trzeba śpiewać sercem i ustami, a cappella, gdzie jest 
się pozostawionym zupełnie samemu. Tutaj nie można włą-
czyć klawiszy, które często same grają, ale trzeba grać również 
sercem i rękoma. Bez tych dwóch rzeczy folklor by nie istniał.

Festiwal odbywał się w sobotę i niedzielę (18–19.06), 
a dzieci, poza występami, nie miały czasu na nudę, bo zapew-
nione miały wiele, atrakcji. Między innymi zwiedzanie ba-
ranowskiego zamku, specjalnie zorganizowane dla nich kino 
plenerowe, warsztaty z rękodzielnictwa ludowego przygoto-
wane przez „Lasowiaczki” i WTZ w Baranowie Sandomier-
skim i wiele innych.

W drugi dzień festiwalu, tuż po występach konkursowych, 
na baranowskim rynku było równie bardzo gorąco, dosłow-
nie, bo temperatura sięgała prawie 30 stopni, ale również na 
scenie gdzie prezentowali się nasi dzielni festiwalowicze, i to 
była prawdziwa gratka dla miłośników folkloru. Były to bo-

wiem występy pozbawione konkursowej adrenaliny i każda 
występująca grupa robiła to spontanicznie, z prawdziwą pa-
sją i zamiłowaniem do tego, co reprezentują. Było cudownie, 
stworzyła się fantastyczna atmosfera, wspólne oklaski, śpie-
wanie, dopingowanie. Jednym słowem folklorystyczny jam 
session. Po występach miał miejsce występ gwiazdy festiwa-
lu, czyli zespołu Turnioki. Było to dopełnienie wszystkiego, 
prawdziwa wisienka na torcie. Zespół zagrał swoje najlepsze 
hity, stworzone przez 22 lata swojego istnienia, i gdyby nie to, 
że o 19.00 przewidziany był werdykt jury, zapewne bisom nie 
byłoby końca. Mieliśmy również na uwadze zmęczone upałem 
dzieci oraz ich długi powrót do domów.

Kolejny festiwal za nami, nagrody rozdane, dzieci uradowa-
ne, to cieszy, raduje, bo dzięki takim festiwalom sztuka ludowa 
ma się co raz lepiej i myślę, że przetrwa nawet najgorsze lata 
popkulturowego kiczu.

Zespół Biedronki z Ochronki z Ropczyc, fot. Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – językoznaw-
ca, folklorysta, badacz kultury regionalnej, Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie, dr Jolanta Dragan – etnograf 
i muzyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski oceniając dobór repertuaru, cechy regional-
nego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wy-
konawcze i artystyczne postanowiono przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów obrzędowych – widowisk 
scenicznych

I nagrodę oraz dużego drewnianego klepoka otrzymał 
Zespół Regionalny „Ciardasie” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Czarnej Górze (woj. małopolskie); 2 równorzędne II na-
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grody oraz małe drewniane klepoki otrzymali: Szkolny Ze-
spół Ludowy „Podchlebnicki” Szkoła Podstawowa w Starej 
Wojskiej (woj. łódzkie), Szkolny Zespół Ludowy „Dzieciaki 
z Boguszyc” Szkoła Podstawowa w Boguszycach (woj. łódz-
kie); 2 równorzędne III nagrody otrzymali: Zespół „Dziatki 
z Chatki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie 
(woj. małopolskie), Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Ciar-
dasie” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Górze (woj. 
małopolskie); wyróżnienie przyznano Grupie Tańca Ludowe-
go z Domu Kultury w Kocku (woj. lubelskie).

W kategorii kapel

I nagrodę oraz dużego drewnianego klepoka otrzyma-
ła Kapela „Jedlicka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Piwnicznej Zdroju (woj. małopolskie); 2 równorzędne 
II nagrody oraz małe drewniane klepoki otrzymali: Kape-
la „Iskierki” ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT „Bandoska” 
z Rzeszowa (woj. podkarpackie) oraz Kapela „Lututowianie” 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie (woj. łódzkie); 
III nagrodę otrzymała Kapela „Opatkowice” z Zakliczyńskie-
go Centrum Kultury w Zakliczynie (woj. małopolskie).

W kategorii grup śpiewaczych

I nagrodę oraz dużego drewnianego klepoka otrzymał Ze-
spół Wokalny „Ożarowianeczki” z Domu Kultury w Ożarowie 
(woj. łódzkie); II nagrodę oraz mały drewniany klepok otrzy-
mał Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa (GOK 
w Polichnie, woj. lubelskie); III nagrodę otrzymał Regional-
ny Zespół Dziecięcy „Małe Piwnicoki” z MGOK w Piwnicz-
nej-Zdroju (woj. małopolskie); 2 równorzędne wyróżnienia 
otrzymali: Zespół „Mali 
Drzewiczanie” – grupa 
starsza z Regionalnego 
Centrum Kultury w Drze-
wicy (woj. łódzkie) oraz 
Zespół „Małe Wolanecki” 
ze Szkoły Podstawowej 
w Dębskiej Woli (woj. 
Świętokrzyskie).

W kategorii zespołów 
tanecznych

W tej kategorii komisja 
postanowiła nie przyzna-
wać I nagrody, natomiast 
przyznała II nagrodę 
oraz małego drewniane-
go klepoka dla Zespołu „Biedronki z Ochronki” z Publicznego 
Przedszkola w Ropczycach (woj. podkarpackie) za zestaw tań-
ców pt. „Na krakowskim rynku”; III nagrodę dla ZPiT „Ku-
jawy”, grupa „Stokrotki” z Centrum Kultury „Browar B” we 
Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) za pokaz pt. „Zabawy 
kaszubskie”; 2 równorzędne wyróżnienia dla: ZPiT „Sokola-
nie” z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Pilzna za tańce 
przeworskie (woj. podkarpackie), ZPiT „Wolanie” z GOKSiR 
w Raniżowie za tańce rzeszowskie (woj. podkarpackie).

W kategorii solistów śpiewaków

2 równorzędne I nagrody oraz duże drewniane klepoki 
otrzymali: Milena Jargieło z GOK w Biłgoraju (woj. lubel-
skie), Katarzyna Rączka z GOK w Biłgoraju (woj. lubelskie); 
II nagrodę oraz małego drewnianego klepoka otrzymała 
Alicja Wąsek z GOK w Modliborzycach (woj. lubelskie); 
2 równorzędne III nagrody otrzymali: Aleksandra Wojnar 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT „Bandoska”z Rzeszowa 
(woj. podkarpackie), Urszula Wilczyńska z Baranowa Sando-
mierskiego (woj. podkarpackie); 2 równorzędne wyróżnienia 
otrzymali: Weronika Lisowska z Piwnicznej-Zdroju (woj. ma-
łopolskie), Oliwia Bąba z Drzewicy (woj. łódzkie).

W kategorii solistów instrumentalistów

I nagrodę oraz dużego drewnianego klepoka otrzymał 
Przemysław Dyndał z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkar-
packie); 4 równorzędne III nagrody dla: Adam Gaura z Za-
kliczyna (woj. małopolskie), Aleksandra Pigan z Majdanu 
Sieniawskiego (woj. podkarpackie), Emilia Pigan z Majdanu 
Sieniawskiego (woj. podkarpackie), Martyna Pigan z Majdanu 
Sieniawskiego (woj. podkarpackie). 

Coroczną tradycją festiwalu jest przyznawanie nagród rze-
czowych dla jego najmłodszych uczestników, które są ufundo-
wane przez MGOK w Baranowie Sandomierskim. W obecnej 
edycji festiwalu takie nagrody w postaci pluszowych misiów 
otrzymał Zespół „Biedronki z Ochronki” z Ropczyc oraz Ze-
spół „Mali Drzewiczanie” (grupa młodsza). 

Jury w z satysfakcją stwierdziło liczną obecność dzieci 
i młodzieży, jeszcze bardziej widoczną niż w poprzednich edy-

cjach festiwalu. Ich wystę-
py charakteryzowały się 
dużą świeżością i sponta-
nicznością. Jest to bardzo 
ważne, gdyż świadczy 
o umiejętnym wzbudzaniu 
zainteresowania własnym 
dziedzictwem kulturo-
wym przez instruktorów 
i starsze pokolenie. 

Ze względu na wysoki 
poziom organizacji, jego 
już 28-letnie trwanie oraz 
wielką wagę prezentowa-
nych materiałów Komi-
sja konkursowa zareko-
mendowała przedstawie-
nie Festiwalu „Dziecko 

w Folklorze” do wpisu do Rejestru dobrych praktyk, prowa-
dzonego przy Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa 
Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w od-
niesieniu do Konwencji UNESCO z 2003 r. w strawie niema-
terialnego dziedzictwa kultury.

Szczególne podziękowania Organizatorzy i Komisja kierują 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za finansowe 
wsparcie Festiwalu.

(kg)

Zespół Mali Drzewiczanie, fot. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
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Kinga Turska-Skowronek

60. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk.  

Refleksje pokonkursowe

Przystępując do rozważań na temat 60. Konkursu Sztuki 
Ludowej Pałuk stajemy wobec przynajmniej dwu ważnych za-
gadnień. Pierwsze to fakty, ludzie i przedsięwzięcia składające 
się na fenomen sześćdziesięciu lat konkursu. Drugie zagad-
nienie, moim zdaniem ważniejsze, to próba wyjaśnienia oraz 
zrozumienia uwarunkowań i czynników, które spowodowały 
zaistnienie, rozwój i trwanie konkursu w takiej formie, w ja-
kiej on jest.

Faktografia i historia do 55. Konkursu włącznie została 
szczegółowo opisana przez Wandę Szkulmowską i Małgorzatę 
Bołkę w książkach „Pałuki. Konkursy Sztuki Ludowej w Szu-
bińskim Domu Kultury 1963–2007” i „Pałucka Sztuka Ludo-
wa i Jej Twórcy. Szubińskie Konkursy w latach 1963–2012” 
a także „Szubińskie Konkursy Pałuckiej Sztuki Ludowej w la-
tach 1963–2017”. Tutaj wspomnę tylko fakty o absolutnie 
zasadniczym dla powstania konkursu znaczeniu, z uwypukle-
niem pewnych ich aspektów.

Do najbardziej fundamentalnych należą:
1. Badania terenowe na Pałukach, dotyczące sztuki ludo-

wej, w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Prowadziła je Halina 
Mikułowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Badania 
zainicjowała Wanda Szkulmowska, wówczas pracownik Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

2. W grudniu 1956 roku powstała Świetlica Regionalna 
w Kcyni oraz Zespół Regionalny Pałuki. Kierownikiem obu 
była Klara Prillowa. Świetlica odegrała istotną rolę w reakty-
wowaniu sztuki ludowej i rękodzieła oraz folkloru pałuckiego.

3. W 1962 roku utworzono Izbę Muzealną w Kcyni.
4. W roku 1960 powiat szubiński objęto ogólnopolskim 

eksperymentem kulturalnym „Akcja Szkoła”. Celem było oży-
wienie życia kulturalnego na wsi.

5. W roku 1963 powstało Muzeum Regionalne, obecnie Mu-
zeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.

Jako następstwo wyżej wymienionych (i wielu innych) dzia-
łań, przy wsparciu Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Byd-
goszczy i Muzeum Etnograficznego w Toruniu ogłoszono 
w 1963 roku pierwszy Konkurs Sztuki Ludowej na Pałukach.

Do osób najbardziej zasłużonych dla powstania konkursu 
należą bez wątpienia Wanda Szkulmowska, Tytus Frelichow-
ski – kierownik Powiatowego Domu Kultury w Szubinie, Ha-
lina Mikułowska, Klara Prillowa, a także Elżbieta Żurawska, 
Gabriela Gólcz i wiele innych osób.

Współcześnie Konkurs mocno już wpisał się w tradycję. 
Jest wspierany materialnie i organizacyjnie przez władze sa-
morządowe: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego oraz starostów, burmistrzów, wójtów z terenu 
Pałuk. Angażują się w Konkurs instytucje muzealne – Mu-
zeum Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Byd-

goszczy – i kulturalne województwa. Fachową pomocą służą 
etnografowie.

Fenomen Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk trwa i umacnia 
się.

Konkurs ma sześćdziesiąt edycji i jest najstarszym, wedle 
wiedzy autorki, w Polsce konkursem tego typu. Pojawiają się 
pytania, dlaczego takie zjawisko zaistniało, dlaczego w takiej 
formie, wreszcie dlaczego hic et nunc – tu i teraz? Jest to py-
tanie o korzenie sztuki ludowej Pałuk, pytanie o zaangażowa-
nych w to ludzi – ich pomysł i wizję, inicjatywę, pracę, pytanie 
o udział fachowych etnografów, wreszcie pytanie o wsparcie 
administracyjno-instytucjonalne. Spróbuję pokrótce odpowie-
dzieć na te pytania.

Na ziemiach byłego zaboru niemieckiego w wielu regio-
nach zaobserwować można charakterystyczne zjawisko. Otóż 
kultura ludowa tych ziem (i sztuka ludowa jako manifestacja 
kultury ludowej) pełniła tu ważną rolę obrońcy polskości. Nie 
była jedynym obrońcą – uzupełniała się z inicjatywami inte-
ligencji – ale była obrońcą bardzo ważnym, o dużym zasię-
gu i skuteczności. To spowodowało, iż przynajmniej niektóre 
z elementów kultury ludowej były na tych terenach żywe na 
początku XX wieku. Dobrym przykładem aspektu oporu przed 
germanizacją jest kształtowanie się stroju pałuckiego. Było na 
czym bazować! Znikła konieczność obrony polskości, ale po-
jawili się ludzie gotowi poświęcić swój czas, energię i pracę 
dla zachowania kultury ludowej per se – dla niej samej i warto-
ści, które niesie. Wartości stanowiących o odrębności regionu 
i tożsamości kraju. Konkurs jest ważnym przejawem działań 
na rzecz tych wartości, a osoby zaangażowane w jego realiza-
cję i uczestniczący w nim twórcy – ludźmi realizującymi istot-
ne, odwieczne idee przodków. Zrozumienie ważności tych idei 
przez wspomnianych wyżej jest warunkiem sine qua non ist-
nienia konkursu. Ten warunek jest spełniany – i to dobrze speł-
niany – już od 60 lat! Zaznaczyć też trzeba, iż konkurs i sztuka 
ludowa regionu pozostają w sprzężeniu zwrotnym – konkurs 
wspiera rozwój sztuki ludowej, rozwój sztuki ludowej wspiera 
konkurs. Synergia tych czynników jest wyjątkowo silna. Budzi 
to określone nadzieje na przyszłość. 

Dopóki będzie zrozumienie ważności idei leżących u pod-
staw kultywowania kultury i sztuki ludowej, dopóty będą znaj-
dować się ludzie tworzący, przy instytucjonalnym wsparciu, 
ramy konkursu. Ciałem konkursu są twórcy ludowi – oni wy-
pełniają go treścią. Ich przekonanie o potrzebie kontynuacji 
działań przodków zapewnia nie tylko wypełnienie konkursu 
konkretną treścią, ale też kształcenie następców, a w efekcie 
trwanie i rozwój tego przedsięwzięcia. Wielki szacunek i wy-
razy podziwu należą się twórcom uczestniczącym w kolejnych 
jego edycjach, ale i ludziom oraz instytucjom tworzącym jego 
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ramy i zapewniającym instytucjonalne trwanie. Jest oczywiste, 
iż konkurs nie mógłby istnieć bez materialnego i organizacyj-
nego wsparcia wymienionych wcześniej instytucji.

Swoją, nie najmniejszą, cegiełkę do konkursu dołożyli też 
etnografowie. Ich zasługą jest dbanie o zgodność z ustalonymi 
przez naukę wzorcami dla poszczególnych elementów kultury 
i sztuki ludowej oraz działań twórców uczestniczących w kon-
kursie.

Wszystkie wspomniane wyżej czynniki są zatem niezbęd-
ne dla istnienia i działania konkursu. Wykazują też one wspo-
mnianą już silną synergię – ich wspólne działanie jest silniej-
sze niż suma działań poszczególnych czynników. Wydaje się, 
iż ten fakt leży u podstaw sukcesu konkursu. Ad multos annos!

Twórcy i dziedziny twórczości reprezentowane 
w konkursie

Konkursy przez te 60 lat odbywały się zawsze w Szubiń-
skim Domu Kultury. Wśród licznych dziedzin sztuki ludowej 
reprezentowane są hafty, rzeźba, zdobnictwo wnętrz, plecion-
karstwo oraz pierniki odpustowe. Najgłębiej do tradycji pału-
ckiej sięgają hafty i zdobnictwo wnętrz. Przez większość cza-
su trwania konkursu grupą dominującą były hafciarki, obecnie 
najwięcej jest prac z zakresu zdobnictwa wnętrz. Rzeźbiarze, 
choć nie byli najliczniejszą grupą, zawsze przedstawiali prace 
na dobrym poziomie. Cechą charakterystyczną haftu regional-
nego jest oparcie się na tradycyjnym stroju pałuckim. Moty-
wy i wzory haftu z tego stroju (z czepców, kryz, koszul, halek 
i fartuchów) są przenoszone i twórczo adaptowano do współ-
czesnych form – bieżników, serwetek i obrusów. 

Zdobnictwo wnętrz obejmuje takie formy, jak pająki, kro-
pidła, rózgi, wianki, bukiety kwiatowe. Z kolei rzeźba repre-
zentowana była przez rzeźbę figuralną, drewnianą i glinianą, 
płaskorzeźbę, ptaki oraz zabawki.

W konkursie uczestniczy zazwyczaj kilkadziesiąt osób pre-
zentujących kilkaset prac. Konkurs w pierwszym dziesięciole-
ciu obejmował tylko część Pałuk, czyli powiat szubiński, który 
wchodził w skład ówczesnego województwa bydgoskiego.

W pierwszej edycji, w 1963 roku, prace złożyło 18 osób. 
Rzeźbę reprezentowali z Kcyni: Stefan Boguszyński (rzeźba 
drewniana), Józef Stachura (ptaki) i Klara Prillowa (rzeźba 
w glinie); z Kruchowa pochodziła Władysława Adryanowa 
(rzeźba drewniana), z Annowa Leon Katulski (płaskorzeźba), 
ze Strężynka Andrzej Lisek (ptaki i zabawki) a z Dąbrowy 
Feliks Mikulski (ptaki). Hafty pałuckie to głównie haftowane 
elementy stroju, jak i serwety. Z Kcyni pochodziły następują-
ce twórczynie: Klara Prillowa, Jadwiga Czechowska, Bożena 
Adamczewska i Aniela Wełnińska; z Malic były Elżbieta Ro-
kicka i Maria Ochał. Zdobnictwo wnętrz reprezentują twór-
cy głównie z Kcyni: Cecylia Białecka, Łucja Wojtkowiak, 
Anna Doberstein i Michał Kautz a z Annowa Zofia Katulska. 
Z Mieściska pochodził Kazimierz Pijanowski, wytwórca pier-
ników odpustowych.

Liczba uczestników konkursów w następnych latach wzra-
stała. Trzeba przyznać, że w pierwszym dziesięcioleciu naj-
liczniejszą grupę stanowiły hafciarki. Ich grono powiększyło 
się głównie o panie z Kcyni: Jadwigę Kirejewską, Bożenę 
Hemerling, Martę Lutomską, Jadwigę Pawełczak, Kazimie-
rę Zbierską, Halinę Adamczewską oraz Krystynę Sarnowską. 

W tym czasie, w roku 1969 pierwszy raz w dziedzinie rzeźby 
brał udział Piotr Woliński z Kcyni i Jan Nowak z Ruśca, a także 
Józef Wojciechowski z Morakowa, który robił ptaki. W latach 
1970– 1974 do grona twórców biorących udział w konkur-
sach dołączyli m.in. hafciarki z Szubina Klementyna Witucka 
i z Kcyni – Czesława Żmudzińska; rzeźbiarze: ze Skurbaczewa 
Czesław Wętkowski, a z Kcyni Adam Zatylny; twórcy ozdób 
wnętrz: z Kcyni Jadwiga Szmidt, Maria Knapkowska i Jan 
Rusin. W tym dziesięcioleciu do powiększenia grona twórców 
ludowych, a szczególnie hafciarek przyczyniły się osoby na-
uczające haftu: Klara Prillowa i Halina Mikułowska.

Drugie dziesięciolecie pałuckiego konkursu 1973–1982 to 
znaczne rozszerzenie uczestników o twórców pochodzących 
z powiatu wągrowieckiego, należącego do ówczesnego woje-
wództwa poznańskiego. W tym momencie cały region Pałuk 
został objęty konkursem. Dotychczas były to powiaty: szubiń-
ski, żniński i mogileński. W tym czasie do grona nowych lau-
reatów dołączyli m.in. ci, którzy jak na przykład hafciarki brali 
udział w kursach haftu pałuckiego prowadzonych przez Halinę 
Mikułowską z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Do grupy 
tej należały m.in. Adela Zielińska i Jadwiga Korek z Szubi-
na. Trzeba też wspomnieć o innych hafciarkach, np. w roku 
1975 wzięły udział Elżbieta Modlińska i Klementyna Witucka 
pochodzące z Szubina; ze Żnina: Izabela Lipońska i Helena 
Kawczyńska; z Kcyni: Lidia Mikoś i Zofia Chudzik oraz Re-
gina Szkatulska z Domasławka. W następnych latach hafciarki 
były coraz liczniejszą grupą twórców. I tak na Przykład w roku 
1978 było ich 23, a dwa lata później w roku 1980 już 32 osoby. 
Wtedy grono hafciarek zasiliły panie ze Żnina: Aniela Nogal-
ska, Klara Marciniak, Kazimiera Piasecka, Izabela Lipońska, 
Teresa Siadak, Maria Wielgosz i Leokadia Jankowska, Jadwi-
ga Wajerczyk, Irena Ciszak oraz Czesława Matwijów. Z Szu-
bina startowały do rywalizacji panie z grupy Adeli Zielińskiej: 
Maria Garba, Marianna Harenda, Lidia Dubielska, Marianna 
Trzepacz, Anna Frankiewicz.

W dziedzinie zdobnictwa wnętrz pojawiają się nowi twórcy: 
z Kcyni – Władysława Gąsiorowska, z Łazisk Cecylia Jaku-
biak i Władysława Patro z Wągrowca. Do tej grupy twórców 
należy jeszcze zaliczyć z Wągrowca i Laskowicy Wielkiej 
przede wszystkim: Irenę Konopę, Ludwika Konopę, Mirosła-
wa Konopę i Ireneusza Patro. 

W tym czasie do grona rzeźbiarzy biorących udział w ry-
walizacji konkursowej dołączyli: ze wsi Godawy – Jan Łysy, 
z Szubina – Walenty Berendt, z Trzemeszna – Teodor Kupś, 
z Siedleczka – Józef Skawiński, z Mogilna – Stanisław Ruta 
i Kazimierz Ruta, ze Żnina Eugeniusz Izdebski, uczniowie 
S. Boguszyńskiego z Kcyni. W konkursach biorą także udział: 
Adam Grabiszewski, Zdzisław Boguszyński, Adam Zatyny 
i Stanisław Kant, a ze Żnina Mariusz Niewolski. 

W konkursie z 1975 roku po raz pierwszy wzięły udział 
dzieci ze świetlicy w Kcyni prowadzonej przez K. Prillową. 
Dzieci i młodzież z całych Pałuk uczestniczyły we wszystkich 
dalszych konkursach, co było swoistym ewenementem w kon-
kursach w tamtych czasach.

W kolejnym dziesięcioleciu (1983–1992) należy wspo-
mnieć o zasłużonych hafciarkach w osobach: Haliny Kaszew-
skiej, Zdzisławy Przysiewkowskiej, Kunegundy Spychalskiej, 
Wandy Pokrzywnickiej, Teresy Mężykowskiej i Zofii Kru-
szyńskiej. Wspomnieć też należy o Bożenie Radzikowskiej 
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z Bydgoszczy i przede wszystkim o startującej od 1985 roku 
o hafciarce z Barcina Zofii Dams. Od roku 1983 w konkursach 
bierze udział Zbyszko Piwoński ze Żnina. W latach 1983–1985 
na konkurs napłynęło najwięcej zgłoszeń – 786 prac 82 auto-
rów w roku 1985. Był to wynik znacznego udziału młodych 
twórców. Od roku 1987 nagradza się twórców kształcących 
następców – głównie rzeźbiarzy, hafciarki i osoby zajmujące 
się zdobnictwem wnętrz.

Trendem lat 1987–1993 jest malejąca liczba twórców i prac 
biorących udział w konkursie oraz rosnący procentowy udział 
hafciarek. Do najaktywniejszych w tym czasie należą m.in. 
Zofia Dams z Barcina, Lucyna Kowalska ze Żnina, Krysty-
na Ługiewicz z Bożejewiczek, Zdzisława Przysiewkowska 
z Szubina. Zdobnictwo reprezentują Małgorzata, Bożena i Jo-
anna Bołka z Szubina. Rzeźbę prezentowali Stefan Bogusiński 
i Piotr Woliński z Kcyni oraz Józef Skawiński z Siedleczka.

Lata 1993–2002 charakteryzują się tym, iż maleje w sposób 
naturalny liczba dorosłych twórców, rośnie zaś liczba mło-
dych (dzieci i młodzież), wykształconych przez starszych. Po-
jawili się nowi, zwracający uwagę twórcy, tacy jak Waldemar 
Zgorzałek z Dobrylewa (plecionkarstwo). Powstały ośrodki 
haftu w Łabiszynie (Alina Winiaszewska) i Rogowie (Alicja 
Stachanowska). W kole rękodzieła przy Szubińskim Domu 
Kultury intensywną działalność pedagogiczną prowadzi Ja-
dwiga Bołka.

Kolejny okres (lata 2003–2012) to m.in. warsztaty w Szu-
bińskim Domu Kultury – haftu (Krystyna Ługiewicz), rzeźby 
(Zbyszko Piwoński) i zdobnictwa (Jadwiga Bołka). Ten okres 
charakteryzuje się także tym, iż pojawia się wielu uczniów wy-
bitnych twórców np. Piotr Woliński miał 10 uczniów.

W roku 2006 pojawił się plecionkarz z Łabiszyna Stanisław 
Rogóż.

W latach 2013–2022 powstało koło hafciarskie przy Muze-
um Regionalnym w Wągrowcu, prowadzone przez Krystynę 
Ługiewicz i początkowo Lidię Kierejewską. Okres charakte-
ryzuje się trwającą nadal dominacją hafciarek. Powstanie tego 
koła jest ewenementem w skali kraju. Do wyróżniających się 
hafciarek Koła należą Maria Tomczak z Rudnicz, Krystyna 
Różańska z Rgielska, Renata Adamczyk z Łazisk, Kazimiera 
Wesołowska z Rogowa, Iwona Nowak z Budziszewka.

We wspomnianym dziesięcioleciu wiodącą rolę odegrały 
hafciarki: Krystyna Ługiewicz z Bożejewiczek, Halina Ka-
szewska i Małgorzata Bołka z Szubina. W dziedzinie rzeźby 
zachwycali Piotr Woliński, Eryk Tubiszewski i Ariel Cze-
chowski z Kcyni, Eugeniusz Izdebski i Zbyszko Piwoński ze 
Żnina, Piotr Marciniak z Kobylca. W dziedzinie zdobnictwa 
do najbardziej wyróżniających się należą Jadwiga Bołka, Mał-
gorzata Bołka i Wiesława Palczewska z Szubina, Ewa Jaszak 
z Turzyna. Liczną grupę nagrodzonych w dziedzinie zdobni-
ctwa tworzą młodzież i dzieci, co napawa nadzieją na przy-
szłość.

Najdłużej w konkursie biorą udział: Maria Ochał-Kwiatkow-
ska z Kcyni, hafciarka, która obecnie tworzy ozdoby wnętrz 
mieszkalnych jest jedyną twórczynią ludową na Pałukach, któ-
ra brała udział we wszystkich edycjach konkursu w Szubinie 
od roku 1963. Piotr Woliński, rzeźbiarz z Kcyni bierze udział 
w lonkursach od 1969 roku. Jest jedynym rzeźbiarzem na Pa-
łukach o tak długim stażu. Lidia Mikoś-Kierejewska, hafciarka 

z Kcyni, bierze udział w konkursach od 1975 roku. Jest drugą 
hafciarką na Pałukach o tak długim stażu.

Przez 58 lat przewodniczącą komisji konkursowej była 
Wanda Szkulmowska (1931–2020). W pracach komisji najdłu-
żej brali udział Wiesława Wolna, Kinga Turska-Skowronek, 
Elżbieta Żurawska, Halina Mikułowska, Anna Jachnina, Alek-
sander Błachowski, Maria Flinik-Huryn i Bożena Olszewska. 
Przez ostatnie 25 lat sekretarzem konkursu była Małgorzata 
Bołka. Formalnym organizatorem wszystkich edycji konkursu 
jest Szubiński Dom Kultury, w którym po każdym konkursie 
laureaci prezentowali swoje prace na wystawach. Nagradzane 
prace bardzo często trafiały do muzeów.

Rok 2018. Obrady Jury, od lewej: B. Olszewska, W. Wolna, 
W. Szkulmowska, K. Turska-Skowronek, M. Flinik-Huryn, 

fot. z archiwum Szubińskiego Domu Kultury

Laureaci jubileuszowej edycji konursu

Podsumowanie tegorocznej edycji konkursu miało miej-
sce 21 maja 2022 roku w Szubińskim Domu Kultury. Wzię-
ło w nim udział 70 autorów, którzy nadesłali 290 prac, w tym 
z dziedziny haftu – 55 prac, 175 prac ze zdobnictwa i 60 prac 
z dziedziny rzeźby i zabawek. Jury w składzie: mgr Kinga Tur-
ska-Skowronek – przewodnicząca, mgr Bożena Olszewska – 
członek, mgr Roman Skiba – członek przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia: w dziedzinie haftu – Halina Kaszew-
ska (nagroda specjalna); Małgorzata Bołka, Maria Tomczak, 
Renata Adamczyk i Krystyna Gługiewicz (I nagrody); Iwona 
Nowak, Krystyna Bylicka (II nagrody); Irena Zielińska, Bar-
bara Kalka, Maria Gruchała i Wiesława Kotarba (III nagrody), 
w dziedzinie rzeźby – Piotr Woliński (nagroda specjalna); Piotr 
Marciniuk (I nagroda); Ariel Czechowski, Eryk Tobiszew-
ski (drugie nagrody); Agata Zielińska (III nagroda); Krzysz-
tof Jabłoński, Mirosław Nowak (wyróżnienia); Przemysław 
Czopek, Maja Jędryczka, Maja Ficek (nagrody w kategorii 
dzieci i młodzieży); w dziedzinie zdobnictwa – Jadwiga Boł-
ka, Małgorzata Bołka, Wiesława Palczewska, Marlena Bałka 
(I nagrody); Maria Tomczak, Jagoda Koguciuk, Paweł Pietroń, 
Katarzyna Pietroń-Gbór, Dominika Komorowska-Pietroń, Zu-
zanna Macioszek, Agata Maludzińska, Krystyna Kwiatkowska 
(II nagrody); Maria Kwiatkowska, Julia Kubiak, Ewa Jaszak, 
Aleksandra Maludzińska (III nagrody); Elżbieta Piechowiak 
(wyróżnienie); Jakub Palczewski, Iga Palczewska, Rozalia 
Krzemkowska, Natalia Krzemkowska, Luiza Maludzińska, 
Sandra Kapczyńska, Anita Maludzińska, Julia Grabowska, 
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Kajetan Bąkowski, Roksana Sipińska, Idalia Lipińska, Marty-
na Kwaśniewska, Szymon Kwaśniewski (nagrody w kategorii 
dzieci i młodzieży); Anastazja Kwiatkowska, Marika Pawłow-
ska (wyróżnienia w dziedzinie dzieci i młodzieży). Nagrodzo-
ne prace były prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Sta-
rosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol, Starosta Powiatu 
Wągrowieckiego Tomasz Kranc, Starosta Powiatu Żnińskie-
go Zbigniew Jaszczuk, Wójt Gminy Wągrowiec Przemy-
sław Majchrzak oraz Burmistrz Miasta Wągrowca Jarosław 
Berendt. Konkurs wspierany jest także przez Gminę Szubin, 
Gminę Kcynia, Gminę Łabiszyn, Bank Spółdzielczy w Szu-
binie, Oddział Bydgosko-Toruński Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych oraz Prezesa Szubińskiego Towarzystwa Kultural-
nego. Patronat medialny nad 60. Konkursem Sztuki Ludowej 
Pałuk sprawowały: TVP 3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK, Ty-
godnik Lokalny Pałuki, Radio Żnin, Radio Nakło oraz Wasze 
Radio.

Wystawa pokonkursowa w Szubinie, 2022 r.,  
fot. z archiwum Szubińskiego Domu Kultury

JÓZEF CHOJNACKI
Ciepły wieczór

Ciepły wieczór, zmęczony,
położył się na łące obok mnie.
Czapla brodząc śle ukłony,
w stawie fala za falą mknie.

Chciałem cię łąko zapamiętać
każdą stokrotką, krociem traw.
Kiedy jesteś w chłodnych rosach
i o zmroku w białych mgłach.

I tak się stało, od lat cię noszę,
objętą łanami chlebnego zboża.
Często wspominam też wieczorne kąpiele,
gdy w stawie ze mną pluskała się zorza.

JADWIGA SOLIńSKA
Jeszcze moje serce bije...

Jeszcze moje życie trwa
Jeszcze kwitnie rozchodnikiem
Jeszcze pachnie macierzanką
Złoci się dziewanną
I czerwieni jarzębiną
Mocno kłuje kolcami
Głogu i dzikiej róży
Jeszcze moje serce bije
Miłością do ziemi
Oczy płaczą z łzami
Deszczowej chmury

TADEUSZ CHARMUSZKO
Konie

Chodzą konie po pastwisku,
każdy trawę trzyma w pysku,
nastał dla nich okres złoty,
mają wolne od roboty.

Laba koniom teraz długa,
już nie muszą ciągnąć pługa,
bron, siewnika ani wozów
pełnych zboża i nawozów.

Na pastwisku rżą radośnie
gniade, kare – serce rośnie
gospodarzom, wielka duma,
gdy w zagrodzie piękny rumak.

Szlachetne jest z konia zwierzę,
na sam widok zachwyt bierze;
kiedy dotkniesz chrap i grzywy,
czujesz w pełni się szczęśliwy.

Tańczą konie na pastwisku,
każdy kwiatek trzyma w pysku,
razem z końmi moje serce
rozbrykało się po łące.



Zdzisław Podkański (1949–2022) podczas XIII Krajowego Zjazdu STL, 2009, 
fot. P. Onochin




