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XV Krajowy Zjazd  

Stowarzyszenia Twórców Ludowych

W dniu 26 listopada odbył się w Auli klasztoru o.o. Domi
nikanów w Lublinie XV Krajowy Zjazd STL, który stanowi 
najwyższą władzę Stowarzyszenia Twórców Ludowych, or
ganizacji o 54 ‑letnim dorobku w dziedzinie ochrony dziedzi
ctwa kultury ludowej. W Krajowym Zjeździe wzięło udział 50 
uczestników oraz 30 delegatów wybranych na zjazdach w od
działach regionalnych STL i miał ona charakter wyłącznie me
rytoryczny i roboczy. 

Kadencja 2014–2022 była trudnym wyzwaniem dla człon
ków Zarządu i współpracowników. Nie tylko ze względu na 
jej długość spowodowaną epidemią koronawirusa, ale przede 
wszystkim skutkami nią spowodowanymi. Planowany w pier
wotnym terminie Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Lu
dowych, nie mógł się odbyć z przyczyn bezpieczeństwa i troski 
o zdrowie uczestników. Sytuacja ta była niezwykle trudnym 
wyzwaniem dla środowiska twórców ludowych. Organizację 
spotkały w związku z tym liczne reperkusje organizacyjne 
i finansowe. Ograniczeniu uległo wiele przedsięwzięć – a co 
najbardziej dotkliwe – zawieszono na całe miesiące odpłatną 
działalność statutową, która jest ważnym elementem płynności 
finansowej STL. To doprowadziło to krytycznej sytuacji, któ
ra była zagrożeniem dla dalszej przyszłości Stowarzyszenia. 
Zauważalne było również pogorszenie więzi wewnątrzorga
nizacyjnej i społecznego charakteru działania na wszystkich 
szczeblach struktury i  znacznie mniejsze wpływy ze składek 
członkowskich. Ta tematyka zdominowała dyskusję podczas 
Krajowego Zjazdu, a uczestnicy i delegaci zaproponowali na
stępujące działania w tej kwestii: zwrócenia się do wszystkich 
zalegających z opłatą składek członkowskich z ponaglenie 
o uregulowanie należności z ewentualnością wykreślenia z li
sty członków STL w razie niewywiązania się z tego obowiąz
ku statutowego; ustalenie wysokości składki członkowskiej 
w wysokości co najmniej 120 zł rocznie, z czego 100 zł na
leżałoby wpłacić bezpośrednio do Zarządu Głównego, a 20 zł 
do Oddziału STL na listę z pokwitowaniem wpłaty. Dokonano 
również zmian w Statucie STL polegających na dostosowa
niu jego zapisów do wymogów rzeczywistości i realnej sytu
acji Stowarzyszenia, nie zmieniając fundamentalnych celów 
i środków działania. 

Delegaci nie wnieśli uwag do sprawozdania merytorycz
nego prezesa ZG STL Waldemara Majchera, sprawozdania 
finansowego przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej 
Romana Prószyńskiego i sprawozdania z działalności Agencji 
Prawa Autorskiego wiceprezesa ZG STL Jana Konopczyńskie
go, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi, który 
wypełnił swoje zadanie i utrzymał dotychczasowe kierunki 

działalności, w tym: stan organizacji oraz siedzibę, pomimo 
bardzo trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej. 

Sala obrad XV Krajowego Zjazdu STL, 
fot. P. Onochin

Członkowie władz STL wybrani na XV KZ STL,  
od lewej: Tomasz Krajewski, Jerzy Dziury, Małgorzata 

Majewicz ‑Krajewska, Grzegorz Gordat, Aleksandra  
Zawacka, Piotr Mentel, Waldemar Majcher, Magdalena 

Cięciwa, Roman Prószyński, Zofia Majerczyk ‑Owczarek,  
Marta Walczak ‑Stasiowska, Anna Staniszewska,  

Jan Konopczyński, fot. K. Butryn

XV Krajowy ZjaZd STL
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Sprawozdanie Zarządu Głównego STL 

z działalności za okres między XIV a XV  

Krajowym Zjazdem STL (2014–2022)

I. DzIałalność organIzacyjna

Zarząd Główny, współpracownicy i członkowie Rady Na
ukowej podejmowali wytężone wysiłki, aby utrzymać osobo
wość prawną i organizacyjną STL. W pełni społeczna dzia
łalność Zarządu oraz zaangażowanie współpracowników przy 
realizacji naszych działań, dały wymierne efekty w postaci 
kontynuowania naszej działalności i utrzymania wszystkich 
merytorycznych kierunków jej aktywności. Podjęto szereg ini
cjatyw, do których zaliczyć należy:

a) uczestnictwo w Ogólnopolskich Konferencjach Kultury, 
na których przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawiali prob
lematykę związaną z twórczością ludową, apelowali o kon
kretną pomoc dla twórców i wnioskowali o powołanie narodo
wej instytucji ds. kultury tradycyjnej. Działanie te realizowali 
przedstawiciele Stowarzyszenia: Ryszard Rabeszko, Magdale
na Cięciwa, Paweł Onochin, Marta Walczak ‑Stasiowska, Jan 
Adamowski i Katarzyna Smyk;

b) podjęcie wysiłków w kierunku powołania ogólnopolskiej 
instytucji zajmującej się ochroną i popularyzacją tradycyjnej 
kultury, w ramach której tworzone byłyby warunki do dzia
łalności ukierunkowanej bezpośrednio na twórców i Stowa
rzyszenie. W tym celu przedstawiciele Stowarzyszenia (Wal
demar Majcher, Ryszard Rabeszko i Paweł Onochin) spotkali 
się z premier Beatą Szydło i przedstawili program działania 
takiej instytucji, którego efektem było powołanie Narodowego 
Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. STL jako pierwsza orga
nizacja podpisała list intencyjny z Instytutem;

c) kontynuowanie pracy Agencji Prawa Autorskiego STL 
i realizowanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi. Stowarzyszenie działa na różnych 
polach eksploatacji, otaczając opieką prawną autorów i arty
stów wykonawców ludowych utworów słownych, słowno‑
‑muzycznych i muzycznych. Działalność w tym zakresie re
alizowali: Jan Konopczyński; Katarzyna Kraczoń i Renata 
Abramek;

d) dostrzegając wagę Konwencji UNESCO o ochronie nie
materialnego dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie pod
jęło aktywność, która skutkowała w dniu 6 czerwca 2018 roku, 
decyzją Zgromadzenia Ogólnego Państw ‑Stron Konwencji 
UNESCO, Stowarzyszenie Twórców Ludowych zostało akre
dytowane jako organizacja pozarządowa, która jest upraw
niona do świadczenia pomocy konsultacyjnej we wdrażaniu 
wspomnianej Konwencji, co świadczy o znaczeniu i pozycji 
STL ‑u w wymiarze już nie tylko ogólnopolskim, ale i świato
wym. Działalność w tym zakresie realizowali: Waldemar Maj
cher, Hanna Schreiber, Paweł Onochin;

e) naszą wizytówką stała się Galeria Sztuki Ludowej. Moż
na w niej obejrzeć i zakupić unikalne dzieła członków Stowa
rzyszenia. Galeria łączy działalność handlową i upowszech
nieniową. W sali przylegającej bezpośrednio do przestrzeni 
sprzedażowej organizowane są wystawy czasowe, warsztaty 
i spotkania z twórcami. W okresie wakacyjnym galeria przy
ciąga tysiące turystów i kolekcjonerów sztuki ludowej z całego 
świata. Wielu z nich podkreśla, że jest to miejsce wyjątkowe – 
ostoja autentycznej sztuki ludowej. Z Galerią Sztuki Ludowej 
współpracuje na stałe ponad 100 twórców – członków naszego 
Stowarzyszenia. To wielkie osiągnięcie, że udało się na nowo 
odbudować markę tego miejsca. Z utargu mogliśmy dofinan
sować bieżące wydatki, a przede wszystkim utrzymać naszą 
siedzibę. Działalność w tym zakresie realizowały: Katarzyna 
Kraczoń i Renata Abramek;

f) członkowie Zarządu, Prezesi Oddziałów oraz współ
pracownicy ściśle współpracowali na partnerskich zasadach 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury przy organizacji Festi
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Warsztatami Kultury 
w Lublinie, które są organizatorem Jarmarku Jagiellońskiego, 
a także z instytucjami kultury w całym kraju, z którymi współ
pracują Oddziały STL;

g) członkowie Zarządu i współpracownicy, realizując swoje 
obowiązki, uczestniczyli w spotkaniach i pracach: Rady Dorad
czej przy Ministrze Kultury dot. niematerialnego dziedzictwa 
kultury, Ministerialnej Komisji Stypendialnej i Emerytalnej, 
Kapitule Nagrody im. Oskara Kolberga, Radzie Narodowego 
Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, grup roboczych i kon
sultacyjnych ws. Konwencji o Ochronie Dziedzictwa Kultury 
Niematerialnej. Brali także udział w spotkaniach eksperckich 
dotyczących prawa autorskiego;

h) doszło do spotkania Waldemara Majchera, Ryszarda Ra
beszki i Pawła Onochina z Ministrem Kultury Piotrem Gliń
skim, na którym poruszane były problemy naszego środowiska 
i przedstawiona została propozycja powołania Pracowni Sztu
ki Ludowej przy STL;

i) doszło do spotkania Waldemara Majchera, Ryszarda Ra
beszki i Pawła Onochina z przedstawicielami nowo powstałe
go Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, na którym przedsta
wiono propozycję utworzenia agendy przy STL finansowanej 
przez Instytut;

j) doszło do spotkania Zarządu Głównego STL i Pawła Ono
china z dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa 
Wsi, na którym wnioskowano o pomoc dla twórców, angażo
wanie członków STL w imprezy organizowane przez Instytut 
i wymierną pomoc finansową dla Stowarzyszenia;
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k) wystosowano wniosek do Ministerstwa Aktywów Pań
stwowych o pomoc finansową dla STL poprzez Spółki Skarbu 
Państwa;

l) nawiązano współpracę handlową z firmą Lotos, Minister
stwem Spraw Zagranicznych i Narodowym Instytutem Kultury 
i Dziedzictwa Wsi, którą realizowała Galeria Sztuki Ludowej;

m) prowadzone są aktywne konsultacje z Samorządem Wo
jewództwa Lubelskiego i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na temat podmiotowego wsparcia finansowego dla STL;

n) opracowano kompleksowy program ochrony twórczości 
ludowej (w tym definicji współczesnego twórcy ludowego), 
który przedstawiono Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Wsi 
oraz Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi, au
torami byli: Katarzyna Smyk i Paweł Onochin.

17 października 2018 roku odbyła się uroczystości jubileu
szowa z okazji 50 ‑lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
na którą przybyło ponad 160 gości z całej Polski. Sala Trybu
nału Koronnego w Lublinie na Starym Mieście szczelnie wy
pełniła się twórcami ludowymi ze wszystkich regionów kraju, 
współpracownikami i członkami Rady Naukowej, przedsta
wicielami organizacji kultury, sympatykami i przyjaciółmi. 
Z wielką satysfakcją przywitano znamienitych gości w po
staci: Kornela Morawieckiego – Marszałka Seniora Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady 
Ministrów,  przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Mi
nistrów, Sylwestra Tułajewa – Posła na Sejm Rzeczypospo
litej Polskiej, Wandę Zwinogrodzką – Podsekretarza Stanu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztofa 
Żuka – Prezydenta Miasta Lublina, Krzysztofa Grabczuka – 
Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Agatę Grulę – 
Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Halinę Drozd – Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskie
go, Jana Adamowskiego – Przewodniczącego Rady Naukowej 
STL, Zdzisława Podkańskiego – pełnomocnika wojewody lu
belskiego ds. twórczości ludowej, byłego ministra kultury, po
sła i europosła, dyrektora Biura ZG STL, Dorotą Ząbkowską 
z Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Pre
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda udzielił 
szczególnego patronatu temu wydarzeniu w stulecie odzyska
nia niepodległości. Podczas uroczystości wielu twórców ludo
wych i współpracowników zostało uhonorowanych nagrodami 
odznaczeniami, odznakami i dyplomami. W ten sposób Zarząd 
Główny podziękował za aktywną działalność swoim wyróż
niającym się członkom i współpracownikom.

Członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych obowiązują 
składki członkowskie w wysokości 50 zł rocznie oraz jednora
zowe wpisowe 50 zł. Na początku roku członkowie STL otrzy
mywali informacje Zarządu Głównego zamieszczane na stro
nie internetowej Stowarzyszenia o realizowanych zadaniach 
w roku poprzednim oraz o planach na rok bieżący wraz z pro
pozycjami współpracy i udziału w imprezach. Do informacji 
dołączony był apel o opłacanie składek członkowskich i pre
numeratę kwartalnika „Twórczość Ludowa”. Z wpłat wynika, 
że do Zarządu Głównego składki wpłacało rocznie ok. 40% 
członków rzeczywistych, część twórców wpłacała składkę do 
Oddziałów, co nie jest zgodne z zaleceniami corocznego audy
tu finansowego Stowarzyszenia, prowadzonego przez biegłe
go rewidenta. Składki członkowskie powinny być regulowane 

bezpośrednio do Zarządu Głównego, ponieważ Oddziały nie 
posiadają osobowości prawnej. Rozdział środków ze składek 
na działalność Oddziałów powinna być realizowana przez Za
rząd Główny. Niestety wielu członków STL nie wywiązuje się 
ze swojego statutowego obowiązku. Jest to tym bardziej boles
ne, gdyż środki finansowe z tego źródła pomogłyby rozwiązać 
problemy finansowe organizacji, a w szczególności byłyby 
funduszem bezpośredniej pomocy konkretnym twórcom, któ
rzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz Oddziałom STL.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych nie było obojętne na 
tragedię wojny na Ukrainie. W marcu 2022 roku nasza siedzi
ba w Lublinie stała się miejscem schronienia dla uchodźców 
wojennych. W ten skromny sposób mogliśmy pomóc naszym 
sąsiadom w tej tragicznej sytuacji.

Stan członków rzeczywistych STL  
wg Oddziałów (stan na 26.11.2022 r.)

Lp. Oddział Liczba 
członków 

Liczba człon-
ków nowo przy-
jętych w latach 

2014–2022
1. Beskidzki 234 36
2. Bialsko ‑Podlaski 24 3
3. Bydgosko ‑Toruński 153 28
4. Białostocki 72 17
5. Gdański 70 26
6. Karpacko ‑Małopolski 76 0
7. Krakowski 59 12
8. Krasnostawski 45 10
9. Kurpiowski 159 15

10. Lubelski 128 29

11. Łódzki  
(łącznie z reg. sieradzkim) 91 13

12. Łukowski 34 1
13. Opolski 92 15
14. Piotrkowski 46 14
15. Radomski 25 6

16. Sądecko ‑Lachowski  
(od 12.2014 r.) 17 9

17. Suwalski 26 4
18. Tatrzański 129 11
19. Warmińsko ‑Mazurski 35 5
20. Wielkopolski 29 10
21. Włocławski 29 9
22. Zamojski 15 1
23. Ziemi Kieleckiej 49 7

24.

Twórcy nie przypisani do żad-
nego oddziału (część woj. mazo‑
wieckiego, część woj. podlaskiego, 
część woj. małopolskiego, woj. pod‑
karpackie, dolnośląskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie)

128 31

Ogółem: 1765 312
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W okresie od 01.01.2015 r. do 26.11.2022 r. zmarło 217 
twórców.

Stan członków rzeczywistych STL  
wg dyscyplin twórczych (stan na 26.11.2022 r.)

Lp. Dyscyplina Liczba  
członków

1. Bednarstwo + sitarstwo 4
2. Budowa instrumentów 13
3. Folklor 99
4. Garncarstwo (w tym: ceramika i kafle) 57
5. Haft 385
6. Koronka 130
7. Kowalstwo 45
8. Krawiectwo (w tym: kuśnierstwo i szycie strojów) 20
9. Literatura 88

10. Ludwisarstwo 2
11. Malarstwo 17
12. Malarstwo na szkle 16
13. Malarstwo na porcelanie i fajansie 14
14. Meblarstwo/stolarstwo 7
15. Metaloplastyka (w tym: biżuteria do stroju ludowego) 8
16. Pierniki 4

17. Plastyka obrzędowa i zdobnicza  
(w tym: ptaszki i malatura) 344

18. Plecionkarstwo 52
19. Rogarstwo 2
20. Rzeźbiarstwo (w tym: rzeźba w glinie i kamieniu) 230
21. Snycerstwo 19
22. Szopkarstwo 6
23. Tkactwo 126
24. Wyroby z bursztynu 3
25. Wyroby z drewna 5
26. Wyroby z karmelu 3
27. Wyroby ze skóry 21
28. Wyroby ze słomy 4
29. Wyroby z wiórów 6
30. Zabawkarstwo 33
31. Zdobnictwo budownictwa regionalnego (mszenie) 2

Ogółem: 1765

oddziały STl

Swój dorobek Stowarzyszenie Twórców Ludowych za
wdzięcza w dużej mierze oddziałom terenowym działających 
w 23 regionach kraju, stanowiącym aktywną i dynamiczną 
strukturę terenową, opartą na bezinteresownej działalności 
lokalnych liderów oraz 1 koło w Łowiczu. Oddziały są ka
talizatorami regionalnej aktywności kulturalnej, biorą udział 
w różnych przedsięwzięciach, imprezach okazjonalnych, ini
cjują wiele projektów. Niech zaświadczą nazwy takich zdarzeń 

kulturalnych, jak: Przegląd Twórczości Ludowej w Krasnym-
stawie, Jesień na Pałukach w Żninie, Tkanina dwuosnowowa 
w Janowie, Współczesna Sztuka Ludowa Kaszub, Kroszonka 
Opolska i wiele innych. Ich wymierny wkład w organizację 
tak znaczących na mapie kulturalnej kraju imprez, jak: Saba-
łowe Bajania, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Ginące Zawody 
w Kadzidle czy Warsztaty ludowe w celu podtrzymania tra-
dycji kulturowej regionu łowickiego jest niepodważalny. Duża 
część oddziałów posiada partnera w realizacji swoich zamie
rzeń w postaci instytucji patronackich, jakimi są muzea lub 
domy kultury, opiekuna merytorycznego i Rady Programowej. 
Ich działalność w znacznej mierze pozwoliła na zachowanie 
autentycznej twórczości ludowej w Polsce i jej systematycz
nemu, niekomercyjnemu rozwojowi. Żaden z oddziałów STL 
nie posiada osobowości prawnej, wszystkie są strukturą we
wnątrzorganizacyjną. Spotkania zjazdowe w oddziałach po
twierdziły coraz mniejszą liczbę twórców aktywnych. 

Oddziały Stowarzyszenia Twórców Ludowych  
w kadencji 2014–2022

Lp. Oddział Prezes Instytucja patronacka

1. Beskidzki Józef  
Szypuła 

Regionalny Ośrodek Kultury, 
ul. 1 Maja 8, 43 ‑300 Bielsko‑

‑Biała, tel. (33) 812 ‑69 ‑08

2. Białostocki Danuta  
Radulska

Woj. Ośrodek Animacji Kultury, 
ul. Kilińskiego 8, 15 ‑950 Biały‑

stok, tel. (85) 740 ‑37 ‑15

3. Bialsko‑
‑Podlaski

Zbigniew 
Chalimoniuk

Muzeum Południowego Podla‑
sia, ul. Warszawska 12, 21 ‑500 
Biała Podlaska, tel. (83) 343‑

‑41 ‑28

4. Bydgosko‑
‑Toruński

Zygmunt 
Kędzierski 

Muzeum Okręgowe im. L. Wy‑
czółkowskiego, ul. Gdańska 4, 
85 ‑006 Bydgoszcz, kier. Maria 

Flinik ‑Huryn, tel. (52) 585 ‑98 ‑16

5. Krasnostawski Edward  
Pikuła 

Krasnostawski Dom Kultury, 
ul. Okrzei 10, 22 ‑300 Krasny‑

staw, tel. (82) 576 ‑22 ‑18

6. Gdański Stanisław 
Śliwiński

Muzeum Etnograficzne, ul. Cy‑
stersów 19, 80 ‑330 Gdańsk‑
‑Oliwa, tel. (58) 552 ‑12 ‑71

7. Karpacko‑
‑Małopolski

Stanisława 
Łukaszczyk –

8. Krakowski Danuta  
Urbanik 

Muzeum im. S. Udzieli,  
ul. Krakowska 46, 31 ‑066  

Kraków, tel. (12) 430 ‑55 ‑75

9. Kurpiowski Małgorzata 
Kowalczyk –

10. Lubelski Tomasz  
Krajewski 

Zarząd Główny STL,  
ul. Grodzka 14, 20 ‑112 Lublin,  

tel. (81) 53 ‑249 ‑74, zgstl@op.pl

11. Łódzki Jan  
Konopczyński 

Łódzki Dom Kultury,  
ul. Traugutta 18, 90 ‑113 Łódź, 
tel. (42) 633 ‑98 ‑00, osrodekre‑

gion@dk.lodz.pl 
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Lp. Oddział Prezes Instytucja patronacka

12. Łukowski Mieczysław 
Gaja

Muzeum Regionalne,  
ul. Piłsudskiego 19, 21 ‑400  
Łuków, tel. (25) 798 ‑27 ‑16,  
muzeum.lukow@interia.pl 

13. Opolski Helena  
Wojtasik

Muzeum Wsi Opolskiej, 
ul. Wrocławska 174, 45 ‑835 
Opole, tel. (77) 457 ‑23 ‑49, 

sekretariat@muzeumwsiopol‑
skiej.pl 

14. Piotrkowski Anna  
Kołodziejczyk

Muzeum w Tomaszowie Mazo‑
wieckim, ul. POW 11/15, 97 ‑200 
Tomaszów Maz., tel. (44) 724‑

‑48 ‑48, muzeum4@o2.pl 

15. Radomski Grzegorz 
Gordat

Muzeum Wsi Radomskiej, 
ul. Szydłowiecka 30, 26 ‑600 
Radom, tel. (48) 332 ‑92 ‑81

16 Sądecko‑
‑Lachowski

Magdalena 
Cięciwa

Sądecki Park Etnograficzny, 
Muzeum Etnograficzne, ul. Gen. 

W. Długoszewskiego 83 b,  
33 ‑300 Nowy Sącz

17. Suwalski Józef  
Murawski

Regionalny Ośrodek Kultury 
i Sztuki, ul. Noniewicza 71,  

16 ‑400 Suwałki, tel. (87) 563‑
‑51 ‑76

18. Tatrzański
Stanisław 
Gąsienica‑
‑Wawrytko

BCK Dom Ludowy, ul. Koś‑
ciuszki 87, 34 ‑530 Bukowina 

Tatrz., tel. (18) 207 ‑72 ‑21,  
biuro@domludowy.pl

19. Warmińsko‑
‑Mazurski

Anna  
Bałdyga

Muzeum Kultury Ludowej,  
ul. Portowa 1, 11 ‑600 Węgo‑

rzewo, tel. (87) 427 ‑52 ‑78

20. Wielkopolski Jadwiga 
Anioła

Wielkopolski Park Etnograficz‑
ny, Dziekanowice 32, 62 ‑261 

Lednogóra, tel. (61) 427 ‑50 ‑10

21. Włocławski Aleksandra 
Zawacka

Muzeum Etnograficzne,  
ul. Bulwary 6, 87 ‑800 Włocła‑
wek, tel. (54) 232 ‑30 ‑01, etno‑
grafia@muzeum.wloclawek.pl

22. Zamojski Alfreda  
Urbańska

Zamojski Dom Kultury, ul. Party‑
zantów 13, 22 ‑400 Zamość, 

artyst@zdk.zamosc.pl

23. Ziemi  
Kieleckiej 

Radosław 
Koniarz –

zarząd główny STl

Zarząd Główny pracował w oparciu o zadania i kompetencje 
określone w Statucie, realizując uchwały XVI KZ STL i cele 
statutowe Stowarzyszenia. W okresie kadencji skład Zarządu 
uległ zmianie – w miejsce Józefa Szypuły członkiem Zarzą
du została Agnieszka Głuszek ‑Nowicka. Posiedzenia Zarządu 
Głównego odbywały się kilka razy w roku. Sytuacja pande
miczna wymusiła również konieczność spotkań online i podej
mowania uchwał poprzez korespondencję mailową. 

Prezes Waldemar Majcher, realizując swoje obowiązki sta
tutowe, uczestniczył w spotkaniach i pracach następujących 
gremiów: Zespole Antykryzysowym przy Ministrze Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Kapituły Nagrody im. Oskara 

Kolberga, Komisji Niematerialnego Dziedzictwa Kultury przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wiceprezes Jan Konopczyński reprezentował Stowarzysze
nie w sprawach związanych z realizowaniem obowiązków or
ganizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na spot
kaniach ze stowarzyszeniami ZAiKS, SAWP, SFP, STOART, 
KOPIPOL. Uczestniczył ponadto w spotkaniach Komisji Ro
boczej ds. statusu twórczego.

Wiceprezes Ryszard Rabeszko reprezentował STL w Mini
sterialnej Komisji Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców prze 
MKiDN, Radzie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa 
Wsi, w kontaktach z Ministerstwem Aktywów Państwowych 
i Spółkami Skarbu Państwa. 

Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Lu
dowych jest najmowana znaczna część zabytkowej kamienicy 
przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie, w której znajdują się: wy
stawiennicza Galeria Sztuki Ludowej, biblioteka, archiwum, 
pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz pokoje gościnne. 

Posiedzenie ZG STL w kadencji 2014–2022: 10.10.2014; 
21.03.205; 18.05.2015; 2.07.2015; 1.10.2015; 4.11.2015; 
13.02.2016; 5.07.2016; 4.10.2016; 2.12.2016; 24.06.2017; 
27.09.2017; 6.02.2018; 23.06.2028; 16.10.2018; 17.01.2019; 
29.06.2019; 12.09.2020; 22.02.2020; 18.07.2020; 28.08.2020; 
30.09.2020; 5.10.2021; 28.08.2021; 25.06.2022; 28.10.2022. 
Uchwały podejmowane przez ZG STL dotyczyły: spraw orga
nizacyjnych; przyjęcia sprawozdań finansowych i merytorycz
nych; przyjęć do Stowarzyszenia; ustalenia stawek za czyste 
nośniki; dotacji na wydawnictwa ze środków pochodzących 
z zbiorowego zarządu prawami autorskimi; organizacji XV 
Krajowego Zjazdu STL.

Skład Zarządu Głównego STL  
w okresie od 2014 r. do 2022 r.

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Oddział 
1. Majcher Waldemar Prezes ZG Warmińsko ‑Mazurski
2. Konopczyński Jan Wiceprezes ZG Łódzki 
3. Cięciwa Magdalena Wiceprezes ZG Sądecko ‑Lachowski
4. Rabeszko Ryszard Wiceprezes ZG Gdański 
5. Staniszewska Anna Sekretarz ZG Łódzki
6. Kozłowski Andrzej Członek Prezydium Ziemi Kieleckiej

7. Głuszek ‑Nowicka 
Agnieszka Członek Prezydium Łódzki 

8. Murawski Józef Członek ZG Suwalski 

9. Kaczyńska  
Czesława Członek ZG Kurpiowski 

10 Majerczyk ‑Owczarek 
Zofia Członek ZG Karpacko ‑Małopolski

Biuro zarządu głównego STl

Zgodnie z § 26 Statutu organem wykonawczym i współ
programującym Zarządu Głównego jest Biuro ZG STL. Od 
2010 r. Biuro nie posiadała pracowników etatowych. Jest to 
spowodowane trudną sytuacją finansową oraz zmianą zasad 
finansowania zadań zleconych przez MKiDN. Jednak funk
cjonowanie Biura nie zostało zawieszone. Współpracownicy 
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Stowarzyszenia: Katarzyna Ufniarz, Katarzyna Kraczoń, Re
nata Abramek, Krzysztof Butryn i Paweł Onochin wykonywali 
wszystkie prace statutowe społecznie. Wynagradzani byli wy
łącznie ze środków pozyskanych z zadań zleconych z MKiDN 
i samorządów, prowadzenia Galerii STL oraz zbiorowego 
zarządu prawami autorskimi. Środki pozyskane ze składek 
członkowskich w żadnym procencie nie były przeznaczone na 
wynagrodzenia dla współpracowników, a w pełni przeznacza
no je na funkcjonowanie Stowarzyszenia, w tym utrzymanie 
siedziby. 

Osobami realizującymi zadania statutowe i merytorycz
ne ujęte w sprawozdaniu byli: Paweł Onochin (koordynator 
działań merytorycznych STL), Renata Abramek (koordynator 
działań finansowych – księgowa, Agencja Prawa Autorskiego 
i Galeria STL), Katarzyna Ufniarz (specjalista), Katarzyna 
Kraczoń (specjalista oraz Agencja Prawa Autorskiego STL, 
Galeria STL), Krzysztof Butryn (specjalista), którzy dzięki 
własnemu zaangażowaniu pozyskiwali zadania zlecone dosto
sowane do aktualnych możliwości oraz środki finansowe na 
pokrycie kosztów własnych realizowanych zadań oraz utrzy
mania siedziby Stowarzyszenia poprzez organizowanie płat
nych warsztatów, sprzedaży wydawnictw, organizację imprez 
oraz prowadzenie Galerii Sztuki Ludowej. 

Wykonywali społecznie katalog następujących działań na 
rzecz Stowarzyszenia: rekomendowanie twórcom ludowym 
wniosków stypendialnych, wniosków o przyznanie nagród 
i odznaczeń, weryfikowania do udziału w prestiżowych tar
gach, festiwalach, jarmarkach i kiermaszach, prowadzenie 
konsultacji z Oddziałami STL i twórcami indywidualnymi, 
organizacja posiedzeń ZG STL i poszczególnych Sekcji Rady 
Naukowej STL, obsługa zadań Oddziałów i pomoc twórcom 
ludowym w realizacji ich planów artystycznych oraz prowa
dzenie wszelkich spraw administracyjnych i korespondencyj
nych. Zorganizowali i przygotowali merytorycznie XIV i XV 
Krajowe Zjazdy STL, Jubileusz 50 ‑lecia STL. Reprezentowali 
także Stowarzyszenie podczas Ogólnopolskich Konferencji 
Kultury, Lubelskiego Kongresu Kultury, rozmowach i nego
cjacjach z ministerstwami i samorządami, pracy w komisji 
eksperckiej dotyczącej statusu twórcy zawodowego, udziale 
w Radach Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Narodowego Instytu
tu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

II. DzIałalność meryToryczna

Kierunek działań zainicjowany przed laty przez założycie
li Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest kontynuowany 
i przynosi wymierne korzyści. Nie byłoby to jednak możliwe, 
gdyby nie wsparcie przede wszystkim Ministerstwa Kultu
ry i Dziedzictwa Narodowego, a także w mniejszym stopniu 
samorządowych organów wojewódzkich i miejskich, a tak
że w ostatnich dwóch latach Narodowego Instytutu Kultury 
i Dziedzictwa Wsi. Podejmowane działania pozwoliły realizo
wać aktywność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską, 
a także stworzyć w jednym miejscu obszerną, ogólnopolską 
bazę informacji na temat autentycznych artystów ludowych. 
Dzięki dokumentowaniu i archiwizowaniu wszelkich przeja
wów twórczości ludowej możliwe stały się badania pokazują
ce stan i kondycję kultury ludowej w II połowie XX i w pierw
szych dziesięcioleciach XXI wieku. Podejmując różnorodne 

i wielokierunkowe przedsięwzięcia, Stowarzyszenie wykracza 
znacznie poza działalność statutową. Śmiało można powie
dzieć, że funkcjonuje jako wyspecjalizowana agenda. Wszyst
kie działania merytoryczne realizowali współpracownicy STL: 
Renata Abramek, Krzysztof Butryn, Katarzyna Kraczoń, Pa
weł Onochin i Katarzyna Ufniarz.

Upowszechnianie, edukacja, ochrona

1. ogólnopolskie Targi Sztuki ludowej w Kazimierzu 
Dolnym (55 edycji), odbywające się w ramach Festiwalu Ka
pel i Śpiewaków Ludowych to jedna z najważniejszych aktyw
ności Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Coroczne edycje 
jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych prezentacji 
współczesnej sztuki ludowej, gromadziła ponad 90 twórców 
reprezentujących poszczególne regiony kraju. Targi nie ogra
niczają się do ekspozycji i promocji plastyki ludowej, ale two
rzą swoistą atmosferę do nawiązania bezpośredniego kontaktu 
między twórcą a odbiorą m.in.: poprzez pokazy rękodzielnicze 
i otwartość artystów ludowych względem wszystkich zainte
resowanych barwnym światem unikalnej sztuki i rękodzieła, 
przez co znacząco wzrósł wymiar edukacyjny imprezy. Nie
odłącznym elementem Targów był konkurs na najlepsze prace 
prezentowane na stoiskach, który wymiernie wpłynął na po
ziom prezentowanych wyrobów, przestrzeganie kanonu etno
graficznego oraz dbałość o prezentacje prac, która bezpośred
nio przekłada się na aranżację ekspozycji wystawienniczej. 
Corocznie nagradzanych jest ponad 20 twórców. (2014–2022).

2. ogólnopolski Konkurs literacki im. jana Pocka 
(51 edycji) to najbardziej prestiżowy i jedyny tego typu kon
kurs dla pisarzy, poetów, prozaików i gawędziarzy ludowych 
różnorodnych grup wiekowych, corocznie ogłaszany przez 
STL Konkurs umożliwia ludowym literatom zaprezentowa
nie artystycznego dorobku i dokonanie jego oceny w formie 
konfrontacji z innymi twórcami, a swoim zasięgiem obejmuje 
literatów ludowych zrzeszonych i niezrzeszonych w STL. Na 
konkurs corocznie napływało około 100 zestawów poetyckich 
i prozatorskich. Konkurs budował i umacniał więzi środowi
skowe wśród pisarzy ludowych, inspirował artystycznie i te
matycznie, ujawniał indywidualności twórcze, sprzyjał okre
ślaniu i dokumentowaniu zjawisk współczesnego pisarstwa 
ludowego, ułatwiał rozpoznawanie tendencji rozwojowych 
(w tym innowacji gatunkowych) literatury ludowej. (2014–
2022).

3. ogólnopolski Przegląd Twórczości ludowej w po
szczególnych dyscyplinach twórczych w formule konkursu 
pod ogólnym hasłem Narracje i interpretacje ludowe. Ogólno-
polski Przegląd Twórczości Ludowej:

a) Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga 
i człowieka w rzeźbie ludowej. Był on pierwszą częścią plano
wanych na lata następne przeglądów. Umożliwił on powrót do 
formuły konkursowej działalności STL. Był doskonałą formą 
popularyzacji i ochrony twórczości ludowej przynoszącą wy
mierne efekty oraz formułą artystycznej rywalizacji, zachętą 
do tworzenia wytworów artystycznych na wysokim poziomie 
i zgodnych z kanonami sztuki ludowej. Organizując konkurs, 
dało się zaobserwować bardzo niepokojącą tendencję podpo
rządkowania formy tradycyjnej wymiarowi typowo komercyj
nemu, skierowanemu do określonego odbiorcy. Ten konkurs 
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miał za zadanie zapobiegać takim zjawiskom i był jasnym syg
nałem dla środowiska. Na konkurs nadesłano 47 prac, w tym 
5 cykli rzeźbiarskich. Jury przyznało 15 nagród. (2021).

b) Z  niewiast  najsławniejsza.  Tematy  maryjne  w  malar-
stwie ludowym. Celem konkursu było popularyzowanie i do
kumentowanie ważnej dziedziny twórczości ludowej, jaką 
jest malarstwo oraz pobudzanie inwencji twórczej w poszu
kiwaniu motywów maryjnych. W konkursie wzięło udział 28 
twórczyń i twórców. Jury przyznało 6 nagród. Wyróżnione 
w konkursie prace umiejętnie komponowały sceny pejzażowe 
z przedstawieniem maryjnym. Mimo rangi tematu jury z ubo
lewaniem przyjęło fakt małego zainteresowania tematem kon
kursu wśród członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
co może świadczyć o dużym kryzysie w tej dziedzinie sztuki 
ludowej. (2022).

4. Portale i strony internetowe: 
a) Administrowanie i redagowanie portalu internetowego 

KulturaLudowa.pl, utworzonego w 2009 r. jako internetowe 
centrum aktualizowanej informacji o szeroko pojętej kulturze 
ludowej i jej dziedzictwie. (2014–2022).

b) Budowa nowej strony internetowej Stowarzyszenia 
Twórców ludowych (www.zgstl.pl), w ramach której opra
cowano i zaprezentowano sylwetki ponad 180 twórców ludo
wych z całej Polski, uaktualniając ich osiągnięcia artystyczne 
i prezentacje wytworów. (2021–2022).

c) Stałe redagowane i administrowanie profilów społecz-
nościowych na facebooku: Jest to obecnie największa pre
zentacja prac twórców ludowych w Internecie (ponad 600 
wpisów). W ramach prowadzenia profili zorganizowano dwa 
działania mające na celu pomoc twórcom ludowym w trudnej 
sytuacji pandemicznej: Twórcy ludowi w pandemii – wirtualna 
prezentacja i internetowy kiermasz prac artystów i rękodziel
ników ludowych oraz Zostań w domu – zrób pisankę polegają
cy na aktywizacji twórców w sytuacji wiosennego zawieszenia 
działań kulturalnych. (2020–2022).

5. akademia Sztuki ludowej – to coroczny projekt edu
kacyjny w postaci cyklu warsztatów, które prowadzą twórcy 
ludowi – mistrzowie z całej Polski, prezentujący swoje małe 
ojczyzny, umiejętności i wiedzę. Na coroczną edycję projektu 
składały się cykle warsztatowe, które poprowadziło kilkunastu 
twórców ludowych – członków STL z całego kraju, mistrzów 
prezentujących charakterystyczne dla swojego regionu prace. 
Warsztaty wzbogacane były o kiermasze, okazjonalne wysta
wy i prelekcje nt. obrzędowości i tradycyjnego rękodzieła. 
(2014–2022).

6. Prowadzenie galerii Sztuki ludowej STl, która na 
stałe wpisała się w pejzaż kulturalny Starego Miasta w Lub
linie. Stale współpracuje z ponad 100 twórcami z całej Polski 
i prezentuje tysiące prac. Oferta Galerii obejmuje: rękodzieło 
ludowe od twórców ludowych z całej Polski, warsztaty ręko
dzielnicze z różnych dziedzin sztuki, tematyczne lekcje o pol
skich zwyczajach i obrzędach, spotkania z twórcami ludowymi 
połączone z pokazami, warsztaty muzyczne, potańcówki przy 
muzyce tradycyjnej na żywo, prelekcje i kiermasze, ekspozy
cję i prezentację dzieł sztuki ludowej. W Galerii stale realizo
wane są wystawy oraz projekt Akademia Sztuki Ludowej. 

7. lubelska Scena Tradycji. W ramach zadania odbyły 
się audycje muzyczne dla dzieci pt. „Rośnij muzyczko, roś-
nij...” prezentujące muzyczne tradycje Lubelszczyzny. Zajęcia 

prowadził trzyosobowy zespół doświadczonych animatorów 
i muzyków tradycyjnych młodego pokolenia. Warsztaty skie
rowane były do przedszkolaków i uczniów lubelskich szkół 
podstawowych. Elementem przedsięwzięcia były także kon
certy i potańcówki z udziałem osób, zespołów i organizacji, 
które działają na rzecz kontynuacji lokalnej muzyki wiejskiej. 
Imprezom towarzyszyły pokazy filmów i zdjęć.(2016–2017).

8. Warsztaty ludowe w celu podtrzymania tradycji kul-
turowej regionu łowickiego – odbywające się w Łowiczu 
organizowane przez ZG STL wraz z Kołem Łowickim STL. 
Adresatami projektu byli mieszkańcy miasta i okolic Łowicza, 
turyści z kraju i zagranicy, młodzież i dzieci. W warsztatach 
uczestniczyło corocznie ponad 30 twórców ludowych z róż
nych dziedzin rękodzieła ludowego. Poprzez organizację 
warsztatów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje 
i kultura regionu łowickiego. Prowadzono zajęcia dla młodzie
ży z nauki ginących zawodów kultury ludowej „Księżaków”. 
Warsztaty przyczyniły się do integrowania społeczności lokal
nej, a poprzez udział w warsztatach uwrażliwiono zaintere
sowanych odbiorców na piękno kultury ludowej Księżaków. 
(2014–2022).

9. Prezentująca łowicką kulturę ludową Noc z Ksinzokami 
w Galerii STL zorganizowana w ramach Nocy Kultury w Lub
linie. Odbył się koncert zespół śpiewaczego Ksinzoki wraz 
z kapelą. Dodatkowo spotkaniom towarzyszyły pokazy ręko
dzielnicze, podczas których twórczynie ludowe prezentowały 
tajniki wykonywania wielobarwnych wycinanek, haftu, koron
ki oraz kwiatów z bibuły. Podczas spotkania można było rów
nież skosztować przysmaków regionalnych. Impreza cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem.(2014).

10. Pograjka na Moście Kultury. Centrum Kultury w Lubli
nie i Stowarzyszenie Twórców Ludowych były organizatorami 
cyklów warsztatów i potańcówek przy muzyce granej na żywo. 
Prezentowano muzykę dawnej wsi i miejskich przedmieść 
(oberki, polki, walczyki). Zagrały najznakomitsze kapele, za
równo wiejscy muzykanci, jak i ich uczniowie z miast, muzy
cy tradycyjni młodego pokolenia: Zespół Wędrowiec, Kapela 
Braci Dziobaków, Kapela Czarne Motyle, Kapela z Milanów
ka, Kapela Bornego z Podzamcza, Kapela Stanisława Głaza 
i jego uczniowie, Kapela Butrynów. Ponadto pograjkom towa
rzyszyły warsztaty tańca tradycyjnego oraz spotkania muzycz
ne dla najmłodszych. (2014).

11. Współorganizacja jarmarku jagiellońskiego w Lubli
nie. Impreza nawiązuje nie tylko do dawnych tradycji jarmarku 
kupieckiego – łączy ją bowiem w oryginalny sposób z jarmar
kiem kulturalnym. Stowarzyszenie Twórców Ludowych było 
odpowiedzialne za wytypowanie i zaproszenie autentycznych 
artystów ludowych (corocznie ok. 80 osób), przygotowywało 
okazjonalne wystawy i kiermasze w Galerii STL, a także brało 
udział w ocenie prac w konkursie na najlepsze prace na stoi
skach.(2014–2019).

12. Współorganizacja XXI ogólnopolskiego Przeglądu 
Hejnałów miejskich w Lublinie, który jest prezentacją hej
nałów miejskich z całej Polski. W tegorocznej edycji imprezy 
wzięło udział ponad 20 trębaczy. STL pomagało w organiza
cji Przeglądu Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Miłośników 
Hejnałów Miejskich w postaci użyczenia sprzętu biurowego 
oraz prac organizacyjnych podczas trwania imprezy, w tym za
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proszeniu uczestników i gości oraz przeprowadzeniu samego 
Przeglądu. (2014–2018).

13. Pomoc w realizacji Xc Walnego zgromadzenie Dele-
gatów PTl w Lublinie. Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
przygotowało zestaw wydawnictw dla uczestników oraz włą
czyło się w organizację konferencji naukowej Sacrum w kultu-
rze tradycyjnej i współczesnej. (2014).

14. Stowarzyszenie Twórców Ludowych podjęło współ
pracę z Targi Lublin S.A. w ramach Festiwalu Przedmiotów 
Pięknych Kolorowe  Jarmarki, Wydarzenie zgromadziło po
nad 60 wystawców, w tym twórców ludowych zaproszonych 
przez STL. Swoją ofertę zaprezentowali producenci wyrobów 
regionalnych i ekologicznych, a także artykułów rękodzielni
czych. (2015).

15. Współorganizacja wraz z Fundacją Ochrony i Rozwoju 
Twórczości Ludowej Festiwalu Na rozstajnych drogach w Ja
nowie Lubelskim. To edukacyjno ‑artystyczne wydarzenie, 
którego celem było poznawanie i kultywowanie zanikających 
tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Ziemi Janowskiej i Roztocza Zachodniego. 
Najważniejszym punktem imprezy były warsztaty „Mistrz‑
‑uczeń” poświęcone muzycznym tradycjom Roztocza Zachod
niego. Ponadto w ramach festiwalu odbywały się spotkania, 
projekcie filmowe, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia dla dzie
ci, przedstawienia teatralne, koncerty oraz potańcówki. (2015–
2016).

16. Współorganizacja konferencji Przekaz Międzypokole-
niowy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w tym: wyty
powanie i zaproszenie uczestników, przygotowanie wystąpień. 
W dyskusji zabrali głos członkowie Stowarzyszenia Waldemar 
Majcher i Magdalena Cięciwa, a ich uwagi i doświadczenie 
będą brane pod uwagę w opracowaniu programu ministerial
nego mistrz – uczeń. (2015).

17. Warsztaty i konkursy dla mieszkańców powiatu to
maszowskiego – Plastyka papierowa  i  obrzędowa  regionów 
rawsko ‑opoczyńskiego  i piotrkowsko ‑brzezińskiego. Zadanie 
realizowane przez ZG STL z Oddziałem Piotrkowskim STL. 
Głównym celem zadania była popularyzacja i ochrona trady
cyjnych dyscyplin sztuki ludowej i ochrona dziedzictwa kultu
rowego powiatu tomaszowskiego. Przekazano wiedzę człon
kom społeczności lokalnej dziesięciu gmin powiatu toma
szowskiego na temat autentycznych i tradycyjnych dyscyplin 
sztuki ludowej. Zadanie publiczne dało możliwość organizacji 
wykładów oraz zajęć warsztatowych podczas, których nauczo
no technik wykonywania tradycyjnych ozdób obrzędowych 
i dorocznych. Twórczynie, które wzięły udział w zadaniu pub
licznym miały możliwość zaprezentowania swoich prac na 
zorganizowanej pokonkursowej wystawie. (2017).

18. Z okazji Jubileuszu 50 ‑lecia Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych oprócz uroczystego spotkania w Trybunale Ko
ronnym w Lublinie, odbyła się także biesiada ludowa oraz 
koncert i potańcówka w restauracji Sielsko Anielsko. Zespo
ły (Kapela Wojciechowska, Kapela Pietrasa z Bukowiny Ta
trzańskiej oraz Kapela Butrynów) zaprezentowały autentycz
ny, tradycyjny repertuar regionalny. W koncercie, a następnie 
w biesiadzie ludowej i potańcówce wzięło udział ponad 100 
osób (gości z całej Polski, w tym twórców ludowych, przed
stawicieli instytucji kultury, działaczy społecznych i populary
zatorów kultury tradycyjnej. (2018).

19. Kryzys związany z epidemią koronawirusa dotknął 
mocno środowiska twórcze i artystyczne. Wśród artystów, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, są także twórcy ludowi 
m.in. rzeźbiarze, malarze, osoby wykonujące wycinanki czy 
tradycyjne ozdoby choinkowe. Odwołane zostały spotkania, 
wystawy, kiermasze, jarmarki i liczne warsztaty szczególnie 
te związane z okresem wielkanocnym i bożonarodzeniowym. 
Dlatego też mając na uwadze trudną sytuację STL rozpoczął 
akcję #Twórcy Ludowi w Pandemii. W związku z zaistniałą 
sytuacją cześć działań przeniesiono do sieci. Na stronie www.
facebook.com/GaleriaSztukiLudowejSTL prezentowano prace 
członków Stowarzyszenia, które można było zakupić przez In
ternet. Zorganizowano również okolicznościowy, internetowy 
kiermasz bożonarodzeniowy pt: Światy. (2020–2021).

20. W ramach Międzynarodowych Spotkań Folklorystycz-
nych odbywały się również współorganizowane przez STL 
kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła. Brali w nich udział 
twórcy i rękodzielnicy z całej Polski. Czterodniowe imprezy 
miały miejsce w lubelskim Parku Saskim. (2021–2022).

21. Współorganizacja wspólnie z Dzielnicowym Domem 
Kultury Czuby Południowe spotkań z twórcami ludowymi 
w formie warsztatów wielkanocnych i bożonarodzenio-
wych. Podczas warsztatów poznawano tradycyjne sposoby 
i etapy zdobienia jaj wielkanocnych metodą batikową. Wyko
nywano także lubelskie palmy z naturalnych materiałów oraz 
tradycyjne bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe ze słomy 
i z bibuły. Warsztatom towarzyszyły prelekcje o zwyczajach 
bożonarodzeniowych, Wigilii, kolędowaniu, o choince i pod
łaźniczce. (2020–2022).

22. Plenery rzeźbiarskie: Ptaki Ziemi Łukowskiej pamięci 
Piotra Czubaszka i Dawni mieszkańcy Ziemi Łukowskiej rea
lizowane w latach 2021–2022 przez ZG STL i Oddział Łukow
ski STL w Muzeum Regionalnym w Łukowie. W plenerach 
brali udział rzeźbiarze z terenu powiatu łukowskiego połączo
ne z warsztatami dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 
Podczas plenerów powstały postacie: w tradycyjnych łukow
skich strojach ludowych oraz monumentalne rzeźby dzikich 
ptaków. W ramach pleneru odbywają się również warsztaty 
rzeźbiarskie, które poprowadzili mistrzowie (m.in. Mieczy
sław Gaja). Plener i warsztaty rzeźbiarskie były wydarzeniem 
kulturalnym, służącym rozwojowi i promocji twórczości ludo
wej, w tym sztuki rzeźbienia na terenie powiatu łukowskiego. 
(2021–2022).

23. Wystawy w galerii STl:

2014
a) Ku tradycji..., na której zaprezentowano dwie dziedziny 

rzemiosła podlaskiego – kowalstwo i garncarstwo. Ekspozycja 
była efektem programu stypendialnego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dwóch przedstawicieli młodego 
pokolenia twórców ludowych z Podlasia – kowala Marka Ko
zaka i garncarza Pawła Piechowskiego. Na wystawie znalazły 
się bogato zdobione krzyże kowalskie, które niegdyś wień
czyły przydrożne kapliczki i wiejskie kościoły. Nie zabrakło 
też elementów użytkowych w postaci klamek, okuć, krat i in. 
Drugą część ekspozycji stanowiła typowa dla Czarnej Wsi 
Kościelnej ceramika siwa. Wśród różnej wielkości naczyń do
minowały buńki, dzbany, misy i dwojaki (w sumie ponad 100 
eksponatów).
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b) Współczesna wycinanka ludowa – ze zbiorów STL. Na 
wystawie zaprezentowano wycinanki z różnych regionów 
w Polsce, w tym: łowickiego, rawskiego, kurpiowskiego, opo
czyńskiego, kołbielsko ‑garwolińskiego oraz Lubelszczyzny 
w sumie ponad 200 eksponatów. W ostatnich latach wykorzy
stuje się wycinanki na kartach pocztowych, karnetach, plaka
tach, koszulkach, zaproszeniach czy laurkach – czego potwier
dzeniem była przygotowana specjalna gablota z przykładami 
tego typu wytworów inspirowanych ludową wycinanką. 

2015
a) Tkanina  dwuosnowowa  Bernardy  Rość  i  rzeźby  Dio-

nizego Purty wystawa stypendystów Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Rzeźby Dionizego Purty cechują się 
oryginalnością niemal pod każdym względem, choć tematyka 
wyraźnie nawiązuje do tradycji wiejskiej i otaczającej przy
rody. Artysta wykorzystuje przede wszystkim formę drewna 
i wydobywa z niej wyraziste postacie świętych i aniołów. Na 
wystawie prezentowane były głównie kapliczki urzekające 
swoją pogodną kolorystyką i różnorodnością form. Bernarda 
Rość od ponad trzydziestu lat kontynuuje tradycje rodzinne 
tkactwa dwuosnowowego. Twórczyni tworzy tematy narracyj
ne związane z tradycjami kultywowanymi w województwie 
podlaskim (w sumie 50 eksponatów);

b) Współczesne plecionkarswto ludowe – wystawa ze zbio
rów STL. Była to ekspozycja współcześnie kultywowanego 
regionalnego plecionkarstwa, prezentująca wyroby o szerokiej 
gamie surowców, form i sposobów wykorzystania. W wysta
wie zaprezentowano prace twórców z województw: warmiń
sko – mazurskiego, podkarpackiego, podlaskiego i lubelskiego 
(30 twórców, 60 eksponatów). 

2016
a)  Powrót  do  tradycji  –  wystawa  grupy  krakowskich  ko-

ronczarek (wystawa zbiorowa), ekspozycja ponad 100 ekspo
natów. Efektem rzeczowym wystawy był plakat i folder. Na 
wystawie znalazły się prace grupy krakowskich koronczarek, 
działających przy Warsztatach Rękodzieła Artystycznego 
„Czar nici”. Inicjatorką i kierownikiem warsztatów była Ja
dwiga Węgorek, która swoje umiejętności wypracowała przez 
lata pod okiem krakowskich koronczarek. Podczas spotkania 
koronczarki opowiadały o swojej pracy i podejmowanych ini
cjatywach. Zorganizowano także pokaz wykonywania koronki 
klockowej na podstawie przygotowanego wcześniej wzoru. 

b) Stanisław Koguciuk. Tematy religijne – wystawa indy
widualna współczesnego malarstwa ludowego prezentująca 50 
obrazów. Efektem rzeczowym wystawy był plakat i katalog 
pod redakcją Katarzyny Kraczoń. W dniu 4 czerwca odbył się 
wernisaż wystawy z udział artysty i licznie zgromadzonych 
gości. Wystawa prezentowana w Galerii STL – była pierwszą 
indywidualną wystawą artysty, na której zaprezentowano tylko 
obrazy o tematyce religijnej. Wystawa odniosła duży sukces, 
a do końca jej prezentacji wszystkie prace zostały zamówione 
przez indywidualnych i instytucjonalnych kolekcjonerów.

2017
a) Cacka, rózgi, mazury... Wystawa prac Kazimiery Balce

rzak (wystawa indywidualna) Twórczyni specjalizuje się prze
de wszystkim w wycinance, wykonuje sieradzkie cacka, lalki, 

kozoki wielobarwne rózgi, mazury, mazury z ogonami, koron-
ki, ale także nieco uwspółcześnione formy, wkomponowując 
w nie motywy świąteczne, postacie świętych, a nawet znane 
zabytki rodzinnego miasta. Wszystkie formy zachwycały nie 
tylko dobrze skomponowaną kolorystyką, ale także precyzją 
i starannością wykonania. Osobną grupę prac stanowiły au
torskie wycinaki współczesne. Efektem wystawy był również 
barwny folder.

2018
a) Łowickie pasje Adama Głuszka – wystawa rzeźb ze zbio-

rów rodzinnych (wystawa indywidualna), na której prezento
wano rzeźby nieżyjącego już twórcy ludowego z Dąbrowic 
(woj. łódzkie). Adam Głuszek był artystą o wielu zaintereso
waniach, ale przede wszystkim rzeźbił i malował. W swojej 
twórczości odwoływał się do bogactwa tradycyjnej polskiej 
sztuki ludowej i czerpał z niej inspirację. Na wystawie zapre
zentowano ponad 90 rzeźb pochodzących ze zbiorów rodzin
nych. Uwagę oglądających przykuwało bogactwo tematyczne 
eksponowanych prac. Znalazły się tu przede wszystkim ma
donny i anioły w łowickich strojach, ale także ciekawe wie
lopostaciowe kompozycje przedstawiające sceny obrzędowe: 
dożynki, wesele łowickie, chodzenie z kogutkiem czy kolęd
ników. Całość dopełniały ptaki, które artysta tak bardzo lubił 
rzeźbić. Tradycje rzeźbiarskie w rodzinie Głuszków kontynu
uje między innymi córka Agnieszka, której prace także można 
było podziwiać na wystawie. Dopełnieniem wystawy był bo
gato ilustrowany folder oraz plakat.

b) Nieuczoną ręką wystrugane ‒ rzeźby z kolekcji Tadeu-
sza Kacalaka (wystawa zbiorowa) – wystawa rzeźby ludowej, 
na której zaprezentowano ponad 150 unikalnych rzeźb ludo
wych z kolekcji kutnowskiego rzeźbiarza. Wystawa ukazy
wała najważniejsze ośrodki rzeźbiarskie i zakres tematyczny 
prac (charakterystyczne i powtarzające się motywy), co sta
ło się kluczem prezentacji eksponatów. Ekspozycja stała się 
okazją do przywołania i przypomnienia wielu artystów dłuta 
ze wszystkich ośrodków rzeźbiarskich w kraju, zarówno tych 
znanych, jak i mniej znanych. Każda praca to też odrębna hi
storia, a wszystkie razem zestawione przywołały wspomnienia 
z bogatego dorobku Stowarzyszenia. Dopełnieniem wystawy 
był przygotowany katalog pod redakcją Katarzyny Kraczoń.

2019
a) Wieś spokojna i wesoła w malarstwie ludowym (wysta

wa zbiorowa) – wystawa współczesnego malarstwa ludowego. 
Na ekspozycji znalazły się obrazy malarzy ludowych, w tym: 
Eugeniusza Brożka, Marii Brzozowskiej ‑Kosińskiej, Wikto
ra Chrzanowskiego, Stanisława Koguciuka, Stanisławy Mąki 
i Wiesławy Szymoniak. Artyści ukazali nie tylko wiejski pej
zaż z charakterystyczną zabudową, ale nierzadko wprowadzali 
także do niego sceny rodzajowe. Prace ukazywały unikalną 
specyfikę tej dziedziny twórczości. Z grona wcześniej wyse
lekcjonowanych ponad 40 obrazów na wystawę wybrano te 
najbardziej charakterystyczne, które ukazywały mistrzostwo 
artystyczne i indywidualny charakter – wystawie towarzyszył 
bogato ilustrowany folder; 

b) Jan  Koloczek  – Marzenia (wystawa indywidualna), 
znalazły się na niej prace jednego z najciekawszych niepro
fesjonalnych artystów średniego pokolenia działających na 
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Opolszczyźnie. Tworzy przede wszystkim polichromowane 
rzeźby w drewnie oraz obrazy na płótnie. Jego ekspresyjne 
kompozycje rzeźbiarskie i obrazy z mocnymi zestawieniami 
kolorystycznymi przyciągnęły setki zwiedzających. Na wysta
wie w Galerii Sztuki Ludowej STL pokazano ponad 60 ekspo
natów, a dopełnieniem wystawy był bogato ilustrowany folder.

2020
a) Święte postacie na szkle malowane (wystawa zbiorowa). 

Celem prezentacji było ukazanie specyfiki tej jakże indywidu
alnej i charakterystycznej dla polskiej sztuki ludowej dyscy
pliny twórczej. Na wystawie w Galerii Sztuki Ludowej zapre
zentowano obrazy o tematyce religijnej pochodzące z różnych 
ośrodków malarskich: podhalańskiego, orawskiego i kaszub
skiego. Dominowały postacie świętych patronów, ale nie tylko. 
Uwagę przykuwały oryginalne, duże prace Barbary Walczak‑
‑Banieckiej z Zakopanego, na których widnieją motywy ma
ryjne i pasyjne. Na ekspozycji można było także podziwiać 
dzieła takich artystów, jak Ewelina Pękowa, Marta Walczak‑
‑Stasiowska, Danuta Styperek, Rozalia Szypułowa, Stanisław 
Wyrtel, Włodzimierz Ostoja Lniski i Zdzisław Słonina (pond 
41 eksponatów). Obrazy, które znalazły się na wystawie, po
chodziły ze zbiorów Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
i z kolekcji prywatnych. Ze względu na panującą epidemię eks
pozycja była także prezentowana na portalu kulturaludowa.pl.

b) Ludowy gotyk – średniowieczne fascynacje Danuty Sty-
perek i Piotra Wolińskiego. Na wystawie prezentowane były 
prace artystów ludowych, których łączy fascynacja sztuką go
tycką, której dali wyraz w autorski sposób. Ikonografia oraz 
intuicyjny charakter ich twórczości stanowią fenomen we 
współczesnej twórczości ludowej. Danuta Styperek jest uta
lentowaną malarką obrazów na szkle z podgrudziąckiej Rudy, 
natomiast Piotr Woliński to rzeźbiarz obchodzący pięćdziesię
ciolecie swojej działalności artystycznej pochodzący z Kcy
ni na Pałukach. Dopełnieniem wystawy było wydawnictwo 
pt. Ludowy gotyk prezentujące prace artystów pod redakcją 
z tekstami Łukasza Ciemińskiego.

2021
a) Nie tylko Frasobliwy – Wizerunki Chrystusa we współ-

czesnej  sztuce  ludowej  województwa  łódzkiego (wystawa 
zbiorowa) – składająca się z blisko stu prac wystawa poświę
cona wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej 
Polski Środkowej. Zgromadzone na ekspozycji dzieła: rzeźby, 
obrazy i wycinanki obejmowały okres od lat osiemdziesiątych 
XX wieku po ostatnie miesiące 2020 roku. Autorami prac było 
49 artystów z terenu województwa łódzkiego, w przeważają
cej mierze rzeźbiarze oraz malarze, była także jedna wycinan
karka. Dzieła pokazane na wystawie ujęte zostały w układzie 
chronologicznym najważniejszych zdarzeń z życia Chrystusa, 
począwszy od narodzin i dzieciństwa, poprzez publiczną dzia
łalność, mękę i Zmartwychwstanie, aż po Wniebowstąpienie. 
Ponadto ekspozycja przybliżała inne wizerunki Syna Bożego: 
od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – czyli 
Dobrego Pasterza – do nowszych takich, jak Serce Jezusa oraz 
obraz Jezusa Miłosiernego. Prezentowana wystawa ukazywała 
swobodę w interpretacji tematyki tradycyjnej, różnorodność 
wpływów a wielu przypadkach była osobistą wypowiedzią ar
tystyczną, bardzo docenioną przez liczną publiczność. Wysta

wa była zorganizowana przy współpracy z Łódzkim Domem 
Kultury, który udostępnił eksponaty i pomógł w jej aranżacji. 
Elementem wystawy był obszerny katalog opracowany przez 
Danutę Wachowską.

2022
a) Pradzieje zbawienia... Starotestamentowe wizerunki 

Boga i człowieka w rzeźbie ludowej (wystawa pokonkursowa). 
Na wystawie zaprezentowano wszystkie rzeźby nadesłane na 
konkurs (47 prac, w tym 5 cykli rzeźbiarskich). Tematyka 
eksponowanych prac oscylowała wokół podejmowanych już 
wcześniej w rzeźbie ludowej motywów zaczerpniętych ze Sta
rego Testamentu. W płaskorzeźbach najczęściej pojawiał się 
motyw Adama i Ewy oraz ofiary Abrahama, w rzeźbie pełnej 
najliczniej reprezentowana była postać Mojżesza. Na tym tle 
szczególnie wyróżnia się cykl proroków oraz sceny narracyjne 
z cyklu Przymierze. Szczególny nacisk kładziono na zgodność 
realizacji z estetyką dawnej rzeźby ludowej, autorskie ujęcie 
tematu, wyobraźnię oraz nacechowanie emocjonalne, świad
czące o głębokim wejściu w specyfikę tematu. 

Dokumentacja i archiwizacja

1. Aktualizacja i weryfikacja ogólnopolskich baz danych: 
a) o ginących zawodach i twórcach ludowych. Funkcjo

nowanie bazy danych wiąże się z ciągłą weryfikacją i aktuali
zowaniem, która odbywa się poprzez wysyłkę ankiet i weryfi
kację terenową oraz konsultacje przeprowadzane z pracowni
kami regionalnych instytucji kultury, opiekunami Oddziałów 
terenowych STL, instruktorami, a także samymi twórcami lu
dowymi – lokalnymi liderami. Powodem, dla którego zbiór nie 
jest skończony i kompletny – to przedmiot bazy danych, jakim 
są ludzie. Podlegający regułom czasu, migrujący, zaprzestają
cy działalności artystycznej z bardzo różnych powodów, a tak
że formuła samej weryfikacji. Na początku tworzenia bazy, 
głównymi informatorami byli wynagradzani lokalni badacze 
i animatorzy kultury, obecnie są to jedynie współpracownicy 
stowarzyszenia realizujący zadania merytoryczne, które przez 
ostatnie lata były bardzo mocno okrojone. Aktualizacja bazy 
odbywa się także poprzez korespondencję z twórcami i po
zyskanie materiały potwierdzające ich działalność w postaci 
zdjęć, folderów, wydawnictw, itp. Weryfikacja wiąże się rów
nież z bezpośrednim kontaktem z artystą np. podczas konkur
sów, imprez, przeglądów, kiermaszy, targów i jest okazją do 
zapoznania się naocznie z dorobkiem artystycznym i umiejęt
nościami. W chwili obecnej baza zawiera ponad 10.000 rekor
dów z czego aktywnych jest obecnie 3.500 osób. Obejmuje 
takie dziedziny sztuki, rękodzieła i rzemiosła jak: tkactwo, 
koronkarstwo, hafciarstwo, garncarstwo, malarstwo, rzeźbiar
stwo, plecionkarstwo, kowalstwo, zabawkarstwo, zdobnictwo 
bibułkowe i papierowe, plastykę obrzędową, budowę ludo
wych instrumentów muzycznych oraz reprezentowane przez 
pojedynczych twórców z takich dyscyplin jak: snycerstwo, 
bursztyniarstwo, rogarstwo, sitarstwo, kaflarstwo, piernikar
stwo, rymarstwo, ludwisarstwo, bednarstwo. (2014–2022).

b) Wiejskie zespoły artystyczne. Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych rozpoczęło w 1999 roku tworzenie ogólnopolskiej 
bazy danych obejmującej zespoły z dziedziny folkloru tj. wy
konawstwa pieśni i tańców, muzyki ludowej oraz wszelkich 
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form ekspozycji scenicznych teatru ludowego, zwyczajów, ob
rzędów. Zbiór zawiera 2000 rekordów. Prace nad bazą polega
ły na uporządkowaniu i ujednoliceniu rekordów pod względem 
terminologicznym i słownikowym. Źródłem informacji doty
czącej są przede wszystkim informacje pochodzące z różnych 
publikacji oraz protokołów konkursów, festiwali i przeglądów. 
Z tego powodu w wielu przypadkach występowały rozbież
ności terminologiczne (m.in. klasyfikacja gatunkowa poszcze
gólnych zespołów). Folklor to bardzo dynamicznie rozwijająca 
się dziedzina kultury ludowej, powstaje wiele nowych zespo
łów, inne są zawieszane, dlatego dane nie zawsze są w pełni 
wyczerpujące, a ich weryfikacja wymaga dużych nakładów 
finansowych i szeroko zakrojonego działania, stąd w ostatnich 
latach zaniechano weryfikacji zbioru. (2016–2018).

2. Opracowano raport statystyczno ‑merytoryczny Twórcy 
ludowi w Polsce dotyczący twórców i rękodzielników ludo
wych z następujących dziedzin: tkactwa, kowalstwa, rzeźbiar
stwa, hafciarstwa, koronkarstwa, plastyki obrzędowej i zdob
niczej, malarstwa, plecionkarstwa, zabawkarstwa, krawiectwa 
strojów ludowych oraz budowy instrumentów. Ma on charak
ter analizy merytoryczno ‑statystycznej danych, które są w po
siadaniu STL. Ukazuje współcześnie kultywowane dyscypliny 
twórcze w poszczególnych regionach, prezentując określone 
zjawiska kulturowe w dziedzinie sztuki ludowej, rękodzieła 
i ginących zawodów, zasięgu ich występowania z prezentacją 
statystyczną (wykresy/mapy) oraz opisem poszczególnych dy
scyplin wraz z ilustracjami i wykazem 1244 twórców w ujęciu 
regionalnym w poszczególnych powiatach. Prace statystyczne 
obejmowały zbiór ponad 3000 twórców z całej Polski. (2020).

3. Zebranie i opracowanie materiału dotyczący ubiorów lu
dowych etnograficznych regionów województwa warmińsko‑
‑mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Mazur. Dzia
łanie obejmowało przede wszystkim kwerendy archiwów 
i muzeów oraz analizę zebranych danych pod kątem przyszłego 
wydawnictwa. Pozwoliły one zorientować się w zasobach mu
zealnych w Polsce północnej, a także pozwolą na dalsze pro
wadzenie prac nad rekonstrukcją stroju mazurskiego. (2015).

4. Dokumentowanie i gromadzenie dokonań współczes-
nej twórczości ludowej, zjawisk i ludzi kultywujących regio
nalne tradycje sztuki ludowej i folkloru poprzez rejestrację, 
utrwalenie oraz wywiady ankietowe. Corocznie pozyskiwa
no i opracowywano następujące materiały: ankiety – ok. 50, 
teczki personalne – ok. 30, wydawnictwa – 40, zdjęcia – 800, 
druki ulotne, wycinki prasowe, materiały źródłowe, katalogi – 
40 pozycji). Kontynuowano tworzenie historii mówionej doty
czących członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Reje
stracją wideo objęte były wypowiedzi bazujące na osobistych 
przeżyciach i doświadczeniach nestorów i twórców młodego 
pokolenia – 50 twórców. (2014–2022).

5. Archiwizowanie wszelkich pozyskanych materiałów do
tyczących kultury ludowej:

a) dane źródłowe i rękopisy, ankiety, teczki personalne, 
utwory literackie, wydawnictwa, druki ulotne, wycinki praso
we, katalogi, regulaminy, protokoły, wydawnictwa;

b) tworzono elektroniczne archiwum o twórcach ludowych 
polegające na transferze danych na nośniki cyfrowe takich 
dokumentów, jak: ankiety personalne, materiały źródłowe, rę
kopisy, fotografie, druki ulotne – dotyczące indywidualnych 
twórców. Tej procedurze poddano ponad 5000 stron doku

mentów zgrupowanych następnie w formacie cyfrowym pdf. 
umieszczonych na wewnętrznym serwerze w celu zabezpie
czenia danych; uzupełniano katalog wydawnictw w bibliote
ce STL; udostępniano zbiory archiwalne wszystkim zaintere
sowanym, w tym: studentom, badaczom kultury tradycyjnej, 
dziennikarzom, wydawnictwom, instytucjom kultury; uzu
pełniono cyfrowe archiwum fotograficzne w poszczególnych 
działach tematycznych.

Działalność wydawnicza

1. Kwartalnik „Twórczość ludowa” wydawany od 34 lat 
jest pismem o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęco
nym współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom  
i problemom. Adresowany do twórców ludowych, animato
rów życia kulturalnego, instruktorów, pracowników instytucji 
kultury oraz do wszystkich zainteresowanych. Autorami za
gadnień z zakresu twórczości ludowej są wybitni naukowcy ze 
środowisk akademickich z całego kraju – etnografowie, socjo
logowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, 
regionaliści. Autorami publikacji są również sami twórcy oraz 
osoby zainteresowane problematyką, która porusza problemy 
nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno pol
skiego dziedzictwa kulturowego i popularyzuje je we wszyst
kich jego przejawach. Kolegium redakcyjne pisma tworzą: prof. 
dr hab. Jan Adamowski – redaktor naczelny, dr hab. Katarzyna 
Smyk – sekretarz redakcji, dr Donat Niewiadomski – redaktor 
tematyczny, mgr Paweł Onochin – redaktor tematyczny, mgr 
Katarzyna Kraczoń – redaktor stylistyczno ‑językowy, dr Mag
dalena Grabias – redaktor językowy. W latach 2014–2022 wy
dano 16 podwójnych numerów kwartalnika „Twórczość Ludo
wa”, dwa kolejne za 2022 rok są w przygotowaniu.

2. STL jako jedyny w Polsce podmiot w sposób usystema
tyzowany i zgodny z kryteriami filologicznego edytorstwa 
wydaje od 1976 roku tomiki autorskie i antologie pisarstwa 
ludowego w ramach serii Biblioteka Dziedzictwo STl. W la
tach 2014–2022 wydano następujące tomiki indywidualne: 
Barbara Kryszczuk, W zapachu pół  i chleba, wybór, opra
cowani i wstęp Donat Niewiadomski, Lublin 2015, ss. 95, fot.; 
elżbieta Wójtowicz, Gdy jo byłom gospodyniu, wybór, opra
cowanie i wstęp Donat Niewiadomski, Lublin 2015, ss. 179, 
fot.; janina radomska, Echa  pokoleń, wybór, opracowa
nie i wstęp Donat Niewiadomski, Lublin 2015, ss. 123, fot.; 
Krystyna Poczek i elżbieta Wójtowicz, Kwitną czeremchy 
i  jarzębiny, wybór, opracowanie i wstęp Donat Niewiadom
ski, Lublin 2016 ss. 134, fot.; Barbara Krajewska, Kluczem 
modlitwy otwieram dzień, wybór, opracowanie i wstęp Donat 
Niewiadomski, Lublin, 2020, ss. 135, fot.

3. Pokonkursowe antologie utworów nagrodzonych 
w Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Pocka: Chodzę o świcie 
po  srebrnych  polach. Wydawnictwo  pokonkursowe  XLVIII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Po-
cka, wybór, opracowanie i słowo wstępne Donat Niewiadom
ski, Lublin 2019, ss. 120; Gdzie ptaki drzewom liście podają. 
Wydawnictwo  pokonkursowe XLIX  edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, opracowanie 
i słowo wstępne Donat Niewiadomski, Lublin 2020, ss. 112; 
Obłoki z niebem w sercu noszę. Wydawnictwo pokonkursowe 
Jubileuszowego  L Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiego 
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im. Jana Pocka, wybór, opracowanie i słowo wstępne Donat 
Niewiadomski, Lublin 2021, ss. 192.

4. W ramach serii Elementarz  Sztuki  Ludowej wydano 
2 tomy: Katarzyna Kraczoń, Pisanki, tom 1, Lublin 2017, 
ss. 75; Katarzyna Kraczoń, Wycinanki, tom 2, Lublin 2020, 
ss. 100.

5. Katalogi i foldery wystaw: Nieuczoną ręka wystrugane. 
Rzeźby  z  kolekcji  Tadeusza  Kacalaka, red. Katarzyna Kra
czoń, Lublin 2018, ss. 76; Ludowy gotyk. Średniowieczne fa-
scynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego, red. K. Kra
czoń, teksty: Łukasz Ciemiński, Lublin 2020, ss. 72; Pradzieje 
zbawienia.  Starotestamentowe  wizerunki  Boga  i  człowieka 
w rzeźbie ludowej, red. K. Kraczoń, Lublin 2022, ss. 72.

6. Inne: Tam na Hori Czereszeńka – nagrania z badań tere
nowych profesora Romana Reinfussa, wydawnictwo przygo

towane przez Fundację Stara Droga przy współpracy Stowa
rzyszenia Twórców Ludowych. Wydawnictwo 83 ‑stronicowe 
z ilustracjami, zawierające płytę CD z nagraniami pochodzą
cymi z archiwum STL. Lublin, 2014; Rośnij muzyczko  roś-
nij... Polskie instrumenty ludowe – wydawnictwo z materia
łami edukacyjnymi dla najmłodszych z zakresu polskiej mu
zyki ludowej, 87 stron zawierających kolorowe ilustracje, opr. 
Krzysztof Butryn, Piotr Deptuła, Lublin 2017; 50 lat Targów 
Sztuki  Ludowej  w  Kazimierzu. Wydawnictwo  jubileuszowe, 
red. K. Butryn, P. Onochin, K. Ufniarz, R. Prószyński, Lub
lin 2017, ss. 120; Z okazji jubileuszu 50 ‑lecia Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych film prezentujący historię i osiągnięcia 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz przyszłe kierunki 
działań, 2018.

Zgodnie ze Statutem STL Rada Naukowa jest organem do
radczym i współdziałającym z Zarządem Głównym, opiniu
je program i kierunki działania Stowarzyszenia, współdziała 
w realizacji celów statutowych, jak również opiniuje kandy
datury na członka STL. W  latach 2014–2022 Rada Naukowa 
STL pracowała pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Ada
mowskiego w czterech sekcjach.

Sekcja Sztuki ludowej: mgr Alicja Mironikuk ‑Nikolska – 
przewodnicząca, dr Aleksander Błachowski (zm. 2021), mgr 
Sabina Dados, mgr Jarosław Gałęza, mgr Dorota Kalinowska, 
mgr Ewa Gilewska, mgr Bartłomiej Koszarek, mgr Wojciech 
Kowalczuk, mgr Longin Kowalczyk, mgr Bożena Olszewska, 
prof. dr hab. Marian Pokropek, mgr Danuta Powiłańska, mgr 
Krystyna Reinfuss ‑Janusz mgr Marta Romanow ‑Kujawa, mgr 
Wanda Skulmowska (zm. 2021), dr Stanisława Trebunia‑Sta
szel, mgr Kinga Turska ‑Skowronek, dr hab. Mariola Tymocho
wicz, mgr Danuta Wachowska, mgr Dorota Ząbkowska. 

Sekcja literatury ludowej: dr Donat Niewiadomski – 
przewodniczący, prof. dr hab. Jan Adamowski, prof. dr hab. 
Anna Brzozowska ‑Krajka,mgr Halina Kosienkowska, prof. dr 
hab. Stanisława Niebrzegowska ‑Bartmińska, prof. dr hab. Te
resa Smolińska, dr hab. Katarzyna Smyk, dr hab. Marta Wój
cicka. 

Sekcja Folkloru: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Maria 
Baliszewska, mgr Janina Biegalska, mgr Aleksandra Bogucka, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, mgr Małgorzata Kiereś, mgr Ka
zimiera Koim, mgr Mirosław Nalaskowski, mgr Małgorzata 
Rolewicz, prof. dr hab. Zbigniew Przerembski, mgr Andrzej 
Sar, prof. dr hab. Teresa Smolińska. 

Sekcja Społeczno ‑Programowa: mgr Zygmunt Ciesielski, 
dr Adam Jankiewicz, dr Hanna Schraiber, dr Katarzyna Zala
sińska. 

W działalności Rady Naukowej STL można wyodrębnić na
stępujące kierunki:

a) współpraca z ZG STL:
– doradztwo merytoryczne i organizacyjne przy realizacji 

zadań STL, w tym rocznego zadania z MKiDN dotyczącego 
upowszechniania, dokumentacji i archiwizacji, Ogólnopol
skiego Konkursu Jana Pocka i in.;

– przy działalności wydawniczej, w tym pisma „Twórczość 
Ludowa” oraz tomików serii Biblioteka STL „Dziedzictwo”; 

– udział w komisjach konkursowych podczas Targów Sztuki 
Ludowej w Kazimierzu Dolnym oraz Jarmarku Jagiellońskim 
w Lublinie;

– reprezentowanie Stowarzyszenia w pracach różnych gre
miów doradczych, w tym Rady Niematerialnego Dziedzictwa 
Kultury przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga;

– udział w Ogólnopolskich Konferencjach Kultury organi
zowanych przez MKiDN m.in. w: Lublinie, Rzeszowie, Byd
goszczy (2017 r.);

– udział w Komisji eksperckiej powołanej przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. opracowania statusu 
twórczego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że członkowie Rady Nauko
wej działają społecznie, a ich wkład w dorobek Stowarzysze
nia jest znaczący.

b) opiniowanie kandydatów:
W okresie kadencji odbyło się 9 posiedzeń Sekcji Sztuki 

Ludowej:
– 24.09.2014 r. – rozpatrzono 77 kandydatur i zaopiniowano 

pozytywnie 55;
– 25.09.2015 r. – rozpatrzono 60 kandydatur i zaopiniowano 

pozytywnie 42;

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej STL  

za okres 2014–2022
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– 29.09.2016 r. – rozpatrzono 45 kandydatur i zaopiniowano 
pozytywnie 35;

– 21.09.2017 r. – rozpatrzono 43 kandydatury i zaopiniowa
no pozytywnie 30;

– 10.09.2018 r. –  rozpatrzono 40 kandydatur i zaopiniowa
no pozytywnie 23;

– 10.09.2019 r. –  rozpatrzono 43 kandydatury i zaopiniowa
no pozytywnie 32;

– 29.09.2020 r. –  rozpatrzono 28 kandydatur i zaopiniowa
no pozytywnie 24;

– 30.09.2021 r. –  rozpatrzono 43 kandydatury i zaopiniowa
no pozytywnie 35;

– 16.09.2022 r. –  rozpatrzono 43 kandydatury i zaopiniowa
no pozytywnie 31.

W okresie kadencji odbyły się dwa posiedzenia Sekcji Lite
ratury Ludowej:

– 30.11.2016 r. – rozpatrzono 3 kandydatury, zaopiniowano 
pozytywnie 3;

– 26.10.2022 r. – rozpatrzono 1 kandydaturę, zaopiniowano 
pozytywnie 1.

W okresie kadencji nie odbyło się formalne posiedze
nie członków Sekcji Folkloru z powodu braku wniosków do 
członkostwa w STL w tej dziedzinie twórczej.

Formalnego spotkania nie odbyła także Sekcja Programowo‑
‑Społeczna, natomiast Zarząd Główny konsultował z niektó
rymi członkami Sekcji poszczególne zagadnienia dotyczące 
przede wszystkim spraw organizacyjnych i prawnych.

Sprawozdanie merytoryczno ‑finansowe  

Agencji Prawa Autorskiego Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych za lata 2014–2021

I. Informacje wstępne

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w latach 2014–2021 
obejmowało zakresem swego działania prawa autorskie do 
utworów twórców ludowych (poza tradycyjną kategorią utwo
rów słownych, słowno ‑muzycznych czy muzycznych – także 
m.in. utwory plastyczne) oraz prawa pokrewne artystów ludo
wych do artystycznych wykonań. Zbiorowy zarząd prowadzo
ny był na dotychczasowych polach.

Stowarzyszenie, jako jedyne w Polsce, prowadzi na tak sze
roką skalę twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we 
wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i litera
tury ludowej, popularyzację najwartościowszych przejawów 
artystycznej twórczości ludowej, jak też roztacza opiekę nad 
twórcami i wykonawcami ludowymi. Ponadto, jako organiza
cja akredytowana przy realizacji Konwencji UNESCO z 2003 
roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturo
wego, świadczy pomoc konsultacyjną we wdrażaniu Konwen
cji, co potwierdza znaczenie i pozycję STL w wymiarze już nie 
tylko ogólnopolskim, ale także światowym. 

Z uwagi na specyfikę działalności statutowej Stowarzysze
nia – ochrona twórczości ludowej, która przez niektórych (je
śli nie przez większość społeczeństwa i korzystających) jest 
traktowana w sposób niedopuszczalny jako dobro publiczne, 
z którego każdy bez zezwolenia i bez wynagrodzenia może ko
rzystać, wskazać należy, że STL jako organizacja zbiorowego 
zarządzania prowadzi także działalność informacyjną i popu
laryzatorską, mającą na celu uświadomienie zarówno korzy
stającym, jak i uprawnionym potrzeby i wręcz konieczność 

ochrony praw autorskich utworów ludowych i praw pokrew
nych do artystycznych wykonań utworów ludowych. 

II. Działania podejmowane w latach 2014–2021

Łącznie w latach 2014–2021 (z czystych nośników i z wy
nagrodzeń pobranych n podstawie pobranych umów) zainka
sowano 1.589.363,40. Należności wypłacone uprawnionym za 
nadania w Polskim Radiu oraz z tzw. czystych nośników SAWP 
wyniosły 321.267,57 (brutto). Zestawienie finansowe pokazu
je wyraźny spadek wpływów rocznych. Maleje też wartość 
wypłacanych należności, co jest spowodowane tym, że starsi 
członkowie umierają, pozostawiając nieuregulowane kwestie 
spadkowe (w okresie sprawozdawczym zmarło 27 członków), 
a młodsi rezygnują z członkostwa w STL na rzecz STOART 
(zrezygnowało 13 artystów ‑wykonawców). Coraz trudniej też 
podpisać nowe umowy z uprawnionymi wykonawcami. 

W latach 2014–2021 podpisano: 26 umów z artystami‑wy
konawcami muzyki ludowej, 39 – z plastykami oraz 17 z lite
ratami.

Zgodnie z Regulaminem Inkasa i Repartycji STL część 
środków pochodzących z czystych nośników (głównie tych 
zainkasowanych od Zaiks) przekazano na tzw. repartycję po
średnią, w ramach której m.in. dofinansowano wydanie tomi
ków poetyckich dla literatów ‑członków STL, dofinansowano 
wydawnictwa pokonkursowe oraz ufundowano nagrody finan
sowe w konkursach.

W okresie sprawozdawczym po raz kolejny obniżono kosz
ty inkasa i repartycji z 30 % na 25%. Zgodnie z zaleceniami 
pokontrolnymi przesyłamy do MKiDN finansowe sprawozda
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nia kwartalne, w których wykazujemy wpływy, wypłaty oraz 
poniesione koszty wykonywania zbiorowego zarządzania, 
a te średnio w kwartale sięgają 20.000 zł, obejmując: obsłu
gę prawno ‑administracyjną (dotychczas korzystaliśmy z ze
wnętrznej pomocy prawnej, w lipcu br. postanowiliśmy zre
zygnować z podpisanej umowy), materiały biurowe, opłaty 
pocztowe i telefony oraz częściowe utrzymanie siedziby.

Popularyzacja wiedzy na temat działalności STL w zakresie 
zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewny
mi miała miejsce podczas cyklicznych wydarzeń takich, jak Fe
stiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 
Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, Festiwal „Na 
rozstajnych drogach”, Jarmark Jagielloński i in. Mamy jed
nak świadomość, że wiedza na temat ochrony praw autorskich 
twórców ludowych wciąż jest bardzo mała zarówno w środo
wisku samych zainteresowanych, jak i w szerszym wymiarze.

III. Uwagi końcowe oraz przewidywane  
kierunki rozwoju

Wszystkie podejmowane w ostatnich latach działania wyma‑
gają czasu i środków, by mogły odnieść zamierzony rezultat. 

Należy jednak podkreślić, że przy znacznie zmniejszonych 
rocznych wpływach z tytułu zbiorowego zarządzania prawa
mi autorskimi i prawami pokrewnymi, relatywnie zmniejszane 
są koszty wykonywanego zbiorowego zarządzania, przy wy
raźnym wzroście kosztów utrzymania i prowadzenia Agencji 
Prawa Autorskiego.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych planuje kontynuować 
dotychczasowe działania i zobowiązania w zakresie zbiorowe
go zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. W przy
szłości planujemy podjąć dalsze kroki w celu rozszerzenia 
obowiązującego pozwolenia o kolejne pola eksploatacji. Spra
wą priorytetową na następne lata działalności staje się niewąt
pliwie podjęcie wszelkich działań zmierzających do zawarcia 
kolejnych umów z podmiotami korzystającymi z utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych. 

Stowarzyszenie – mając świadomość, że jest wyjątkową or
ganizacją zbiorowego zarządzania – dołoży wszelkich starań, 
aby godnie chronić i reprezentować interesy twórców i wyko
nawców ludowych kultywujących tradycje polskiej kultury, 
muzyki i sztuki.

(Materiały zjazdowe opracowało Biuro ZG STL)

Władze wybrane na XV Krajowym zjeździe Stowarzyszenia Twórców ludowych

zarząd główny STl
Prezes – Waldemar Majcher, Wiceprezes – Jan Konopczyński, Sekretarz – Anna Staniszewska, 

członkowie – Magdalena Cięciwa, Jerzy Dziury, Grzegorz Gordat, Piotr Mentel.

główna Komisja rewizyjna STl
Przewodniczący – Roman Prószyński, 

członkowie – Tomasz Krajewski, Aleksandra Zawacka.

Sąd Koleżeński STl
Przewodnicząca – Marta Walczak ‑Stasiowska, 

członkowie – Małgorzata Majewicz ‑Krajewska, Zofia Majerczyk ‑Owczarek.

Wybory władz Stowarzyszenia,  
od lewej: Ryszard Rabeszko – przewodniczący Zjazdu,  
Józef Murawski i Stanisław Grudzień, fot. K. Butryn

Komisja Skrutacyjna przy pracy,  
od lewej: Małgorzata Cielińska, Stanisław Gąsienica‑

‑Wawrytko i Bogumiła Leśniak, fot. K. Butryn
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marzena Badach

Na zielonej łączce i w zielonym gaiku, 

czyli o symbolice koloru zielonego w polskich 

pieśniach ludowych

Barwa zielona w otaczającym nas świecie występuje głów
nie w postaci chlorofilu w roślinach zielonych. Na zasadzie 
prostej obserwacji rzeczywistości zieleń roślin stała się zatem 
prototypem dla koloru zielonego Wykładnię takiego stanu rze
czy prezentuje już sama etymologia słowa „zieleń”, które – 
jak pisze A. Brűckner1 – stanowi prasłowiańskie urobienie od 
„ziela” oznaczającego ‘roślinę’. Polska kultura typu tradycyj
nego ze względu na swój agrarny charakter była silnie osadzo
na w realiach przyrody. Pozostając z nią w ścisłej symbiozie, 
nauczyła się rządzące nią prawa adoptować do własnej rzeczy
wistości. Na kanwie takich właśnie zachowań na omawianym 
polu badawczym niezwykle szeroko rozwinęła się semiotyka 
koloru zielonego. Nie dziwi zatem fakt, że choć procesy ży
ciowe człowieka wiążą istotę ludzką z barwą krwi, czy ży
ciodajnych wydzielin, jak mleko, czy sperma2, to w dyskursie 
kultury ludowej w symbolicznych przedstawieniach czynno
ści życiowych człowieka sięgano również po ekwiwalenty ze 
świata roślin. 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż barwie zielonej 
polska kultura typu tradycyjnego przypisała między inny
mi szerokie konotacje erotyczne. Kolor zielony wyraża tu 
w sposób dosłowny miłość cielesną, ale odsyła też do takich 
skojarzeń, jak sceneria miłosna, sytuacja intymna, potajemna 
schadzka kochanków, młodzieńcze siły witalne, męski wigor, 
czy dziewczęca gotowość do obcowania cielesnego. Najwię
cej przykładów tego typu symboliki koloru zielonego można 
odnaleźć w pieśniach miłosnych. Podobny kontekst zalotno‑
‑matrymonialny wyróżnia obrzędy wesela czy wigilii św. Jana, 
gdzie zieleń występuje w podobnym charakterze.

Obszerny materiał pieśniowy pozwolił ustalić pewien mo
del opisu sytuacji obcowania dwojga kochanków, która wy
rażana jest zwykle poprzez: niszczenie (koszenie/sieczenie/
skubanie/zbieranie/rąbanie/wypasanie przez zwierzęta: konie, 
wołki, owce/deptanie przez konie/gubienie liści/zbieranie ziół) 
roślinności zielonej (trawka/liście/topola/olszyna/tatarak/zie
le/rozmaj/ruta). 

...Mam ci ja Jasiu łączkę zieloną, 
na niej traweczkę niepokoszoną. 
Tylko koszenia potrzeba,  

da nam Pan Bóg wszystko z nieba, 
dobrze nam będzie. 

Mam ja też Kasiu kosisko spore, 
Jak łączkę potnę, to zaraz zgore. 
Kosi, kosi, wedle kosy, 
pójdzie pokos na pokosy, 
aż kosa pryśnie. [Kol., D. t. 21, s. 40]

Ojciec matka nie wie, ale ludzie wiedzą,  
straciłam wianeczek pod zieloną miedzą... [Prz., J., s. 263]

A moje koniki  
oba kare były, 
o kęs mi dziewczyny 
w polu nie zabiły.

Jadę ci ja, jadę, 
kary mój konicek, 
rąbie podkowami 
zielony trawnicek. [Kol., D. t. 19, s. 165]

Warsawiacek jeden, 
Krakowiacek drugi, 
Paśli se koniki 
u zielony(éj) strugi;... [Kol., D. t.19, s. 165]

Z tamtej strony młyna – zielona olsyna, 
trzeba ją wyrąbać... [Kol., D. t. 20, s. 167]

Doliny, doliny, doliny 
kany się przechodzi mój miły, 
hore, dolineczkom, 
zbiera zielineczkę  
na moją bolesną główeczkę.

Nie jest to zielinka od głowy, 
ani to zielinka od rany. 
Zielineczkę zbiera, na insze spoziera, 
przecieś ty, mój miły, fałszywy... [Prz., J., s. 139]

SZKice i opracowania
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Gdzie łączka zielona, tam już posieczona, 
gdzie dziewczyna ładna, tam już ożeniona. 
Gdzie trawka zielona, tam ją gąski skubią, 
która panna ładna, to ją chłopcy lubią. [Prz., J., s. 308]

Niektóre wykorzystane w przytoczonych fragmentach sym
bole są już od dawna znane. Wielokrotnie pojawia się w nich 
np. koń – powszechnie interpretowany jako symbol płodno
ści, a pasienie, pojenie go, siodłanie lub deptanie przez nie
go łączki to stały zabieg, jakim język ludowej erotyki opisuje 
współżycie.3 Można by też wnioskować, że obcowanie dwoj
ga ludzi wyraża niszczenie roślin i to owe rośliny są znakiem 
semiotycznym. Poniekąd z pewnością tak jest, jak choćby 
w przypadku ruty/rozmarynu, będących roślinami dziewiczy
mi4. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż każdej z tych 
roślin towarzyszy przymiotnik zielony, co w tym komunikacie 
symbolicznym nie jest bez znaczenia. Dochodzi tu więc do 
multiplikacji symbolicznego kodu. Zieleń roślin stanowi o ich 
żywotności, a pozbawione jej, poza okresem wegetacji nie są 
w stanie się rozmnażać. Bujna, soczysta zieleń kojarzy się tu 
zatem, jako oznaka wigoru, życia i płodności. Warto też za
uważyć, że opisy są czasem nawet bardziej metaforyczne i się
gają po elementy spoza świata przyrody, takie jak podwórko 
czy dzban. Nadal jednak przedmiot ulega zniszczeniu, a jego 
cechą charakterystyczną jest kolor zielony. 

Skądeście dwór najechali, 
cisowe wrota złamali, 
zielone podwórko zdeptali? [Bieg., W., s. 332]

Poszła panna po wodę, 
miała piękną urodę, 
wyjechał ‑ci pan 
i stłukł ‑ci jej dzban...

„Moja panno nie płaczże, 
ja ci za ten dzban zapłacę; 
talara ci dam, 
za zielony dzban!”... [Prz., J., s. 111] 

Niekiedy miłość cielesną konotują też inne zdarzenia roz
grywające się wciąż jednak w „zielonej” scenerii, takie jak: 
oranie pola, kąsanie przez owady, jazda konna, fruwanie ptaka 
lub śpiew.

Przy gaiczku przy zielonym 
orze dziewczę jednym koniem; 
jeszcze skiby nie zorała 
matusia ją zawołała... [Kol., D. t. 1, s. 280]

Jasio konie poił, 
Kasia wodę brała...

On sobie zaśpiewał 
o zielonym gaju, 
ona zapłakała 
od wielkiego żalu.

Nie płacz Kasiu, nie płacz 
I wianka nie żałuj, 
Uwij sobie drugi 
A ten mi podaruj. [Kol., D. t. 19, s. 61]

Przeleciał ci słowiczek, słowiczek 
przez zielony gaiczek, 
po łące po zielonej 
do dziewczyny ulubionej. [Wisła, t. XIV, s. 274]

Dodatkowo o zaistniałej między kochankami intymnej sy
tuacji informują również jej następstwa takie, jak ślub czy na
rodziny dziecka: 

...Oj wedle młyna 
zielona jedlina 
liście chrzeboszcą (szeleszczą). 
Oj idzie za mąż 
nadobna Marysia 
oj ludzie jej zazdroszczą... [Kol. D. t. 2, s. 165]

...Mój zielony dzban 
Co mi go stłukł pan...

Moja panno nie płaczże, 
ja ci ten dzban zapłacę; 
sam ci się oddam 
za zielony dzban...

Za zielony dzban 
ja starostę mam. [Prz., J., s. 112]

Pod gaikiem, pod zielonym 
pod listeczkiem pod bielonym 
jest tam łączka posiecona 
i dziewcyna ocepiona... [Kol., D. t. 18, s. 85]

Pod zielonym dębem 
stoi koń kowany – 
Kto na nim wywija? 
Jasiek kochany.

Wywija, wywija, 
drobne listy pisze –  
nadobna matuchna 
dzieciątko kołysze.

Kołysze, kołysze 
i poczyna płakać; 
albo my wianek wróć, 
albo my go zapłać... [Kol., D. t. 3, s. 304]

Było to nie chodzić 
Bez bór do kościoła, 
Byłoby nie było 
Na ręku sokoła5.

Nie w kościele ja go  
matulu dostała, 
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na zielonej łączce, 
gdzie wołki pasała... [Kol., D. t. 3, s. 295]

W pieśniach miłosnych, a jeszcze częściej w balladach 
bywa też opisywana sytuacja podstępnego dążenia do obcowa
nia cielesnego. Czasem na tym tle dochodzi też do zbrodni lub 
samobójstwa. Tak drastyczne zachowania również utwierdzają 
w przekonaniu, że kolor zielony opisuje poważne zajście, a nie 
tylko same zaloty. 

...Oj na tej łące, na tej zielonej, 
leży tam Jasio w główkę zraniony. 
Przyszłą do niego kochanka jego, 
Płacze, wyrzeka i żałuje go. 
Kochanko moja usiądź koło mnie, 
A bo duszyczka ożyła we mnie. [Prz., J., s. 214]

Niejaki myśliwy 
po polu polował.

Rozpuścił psy gońce 
po zielonej łące, 
żeby mu zganiali 
zwierzynę, zające...

Idzie myśliwy 
po zielonej 
i nadybał dziewcynę 
przy dolinie śpiącą...

Wyjmuje on je 
Ten dukat złoty. 
„Pozwól mi dziewcyno  
Ze swojej ochoty.”... [Kol. D. t. 19, s. 158]

...Oj posłała ja czterech braciszków 
zielonej łącki kosić, 
i kazali se najstarsej siostrze 
śniadanicko przynosić.

Najmłodsza siostra, śniadanie niosła 
pod zieloną olsynę –  
z koników zsiedli, śniadanie zjedli 
oj nadobnej dziewcynie.

I kazali jej koniki wodzić 
po zielonej olsynie; 
konie wodziła, w dunaj skocyła, 
cnoty nie utraciła... [Kol, D. t. 2, s. 56]

...a on ci ją prosi by,  
by go dalej wiodła 
ale ona z żalu 
już dalej nie mogła.

Wyprowadziła go  
tamój na rozstaje, 
„ja cię tu zabiję 
bo cię nie dostanę.”

I tam ci ją zabił,  
tam ci ja pochował, 
pod zielonym gajem 
pogrzeb jej zbudował... [Kol., D. t.1, s. 71]

Jak już zostało zaznaczone na początku, nie zawsze kolor 
zielony musi jednak świadczyć o dosłownym obcowaniu cie
lesnym. Czasem towarzyszy on tylko zakochanym jako sce
neria zalotów. Młodzi umawiają się na spotkanie w zielonym 
sadzie czy gaju. Sama treść utworu również zdaje się nie mieć 
większego związku z erotyką, a wspomniana „zielona scene
ria” służy jedynie wyrażeniu zażyłości łączącej jego bohate
rów. 

A jadem ja, jadem 
Na koniku gniadem, 
Czekaj mnie dziewczyno 
Pod zielonym sadem... [Kol., D. t. 18, s. 134]

W zielonym gaiku 
ptaskowie śpiewają 
już moje kochanie  
na wojnę wołają.

A siadaj ze siadaj! 
konik osiodłany: 
komu mnie ostawis 
Jasiu mój kochany?... [Kol., t. 2, s. 157]

Również dojrzałość do nowego etapu w życiu młodzieży 
wyrażana bywa zielenią. Podczas gdy chłopcy swoją gotowość 
do zalotów prezentowali „pusząc” pawie6 piórka w „zielonej 
scenerii” schadzek, dziewczęta czyniły to samo hodując zielo
ną roślinność w swych ogródkach:

Oj, jedzie, jedzie Jasień nadobny 
po zielonej dąbrowie 
i ozpuscił se trusie pióreczko 
konikowi po głowie... [Prz., J., s. 182]

Czy widzisz dziewczyno 
topól się rozwija 
a jak się rozwinie, 
to ty będziesz moja!

Patrzyła już wczoraj 
czy się już nie iści, 
czy się nie zielenią, 
na topoli liście...

Już się i topola 
zielenić zaczyna 
czemóż nie przyjeżdża  
mój miły chłopczyna?... [ Kol. D. t. 2., s. 136–137]

...Zielone winko sadziły. 
A co sadzący mówiły?
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 ‑Rośnijże, wino wysoko, 
puszczaj korzenie głęboko, 
zielone liście szeroko. [Prz., J., s. 185]

Związek pomiędzy dorastaniem i symbolika zieleni zauwa
żył już Michel Pastoureau7, opisując kulturę dworska średnio
wiecznej Europy. Badacz twierdzi iż w jej systemie symbo
licznego wyrażania okresów życia, zieleń zarezerwowana była 
dla wieku młodzieńczego/dorastania i miała konotować wigor 
oraz świeżość. Znajdowało to swoje odbicie głównie w stro
jach młodzieży, a także sposobie przedstawiania jej w sztu
ce czy literaturze. Temu okresowi życia towarzyszyły często 
sekretne spotkania w pałacowych ogrodach – miejscach fry
wolnych igraszek i zmysłowej rozkoszy. Badacz zwraca jed
nak uwagę, że taka młodzieńcza miłość była zwykle niestała 
i stanowiła źródło duchowych cierpień.8 Trudno nie zgodzić 
się z Pastoureau. Również omawiany tu materiał badawczy 
dostarcza podobnych treści. Prezentowana w nim „zielona” 
miłość jest rodzajem pierwszej miłości – młodzieńczej, nie
zwykle zmysłowej, ale nieprzemyślanej i niestałej. 

Uwieńczeniem procesu zalotów był w kulturze typu trady
cyjnego oczywiście ślub, a w wymiarze świeckim skodyfiko
wany obrzęd weselny. Najwięcej treści erotycznych komu
nikowano tu na etapie oczepin i zmarginalizowanych przez 
Kościół w XIX wieku zwyczajów pokładzinowych9. „Przy 
prowadzeniu nowożeńców do łożnicy nucą we wsi polskiej 
pieśń o chmielu.”

Chodziły trzy dziewki po zielonej łące  
I zbierały chmiel sobie na piwo wrzące. 
Oj chmielu, oj nieboże, oj, chmielu, 
Niechże P. Bóg dopomoże! [Bieg., W., s. 249] 

Bardziej rozpowszechnionym wariantem pieści o chmielu 
jest ten, odśpiewywany podczas oczepin w okolicach Krzczo
nowa (woj. lubelskie):

Oj chmielu, oj chmielu rozkoszne ziele 
nie będzie bez ciebie żadne wesele. 
Oj chmielu, oj nie Boże, to na dół, to po górze. 
Chmielu nie Boże...

Żebyś ty chmielu na tyczki nie lazł, 
nie robiłbyś ty z panienek niewiast. 
Oj chmielu, oj nie Boże, to na dół, to po górze. 
Chmielu nie Boże.

Oj chmielu, chmielu, rozkoszne liscie, 
wzięliście Kasieńkę zacepiliście. 
Oj chmielu, oj nie Boże, to na dół, to po górze. 
Chmielu nie Boże. [Z.K.D.]

Na semantykę chmielu w przytoczonej pieśni składają się 
trzy komponenty: jego zieloność, wzrost ku górze i właściwo
ści odurzające. Zielony, wijący się ku górze pęd symbolizuje 
męskie siły witalne, ale i wzwód męskiego członka. Dodatko
wo jego właściwości odurzające kojarzyły tę roślinę z ekstazą 
miłosnych uniesień. Cała pieśń obrzędowa stanowiła opis mi

łości cielesnej, a co za tym idzie, przechodzenia panny młodej 
ze stanu panieńskiego do małżeńskiego.

Poza weselem kolejnym obrzędem dającym sposobność 
do komunikowania treści erotycznych była wigilia św. Jana 
zwana też Sobótką czy Kupalnocką. O prymarnie erotycznym 
charakterze obchodów wigilii św. Jana świadczą przytaczane 
przez badaczy zakazy, takie jak ten pochodzący ze statutu Jana 
Łaskarza z 1420 roku cytowany przez Biegeleisena. Zabra
nia on „tańców nocnych w dnie sobotnie w wigilie św. Jana 
Chrzciciela, Piotra i Pawła, kiedy to popełnia się wiele cudzo
łóstwa, nierządu i bezwstydu. Sobótki obchodzone w późną 
noc – nieraz aż i do świtu – dawały sposobność i na Rusi do 
fizycznego łączenia się młodych par.”10 Trzon obchodów świę
tojańskich stanowiły tańce przy ognisku, któremu towarzyszy
ły śpiewy kojarzące pary. Często notowana w tym momencie 
obrzędu jest pieśń o zielonym Janie: 

O Janie, Janie – Janie zielony! 
Padają liście – na wszystkie strony; 
a ty Janku parobecku sukaj zony.

Kajta jej będę u kata sukać? 
a pójdę ja do Scepanów 
w okienko pukać.

Puk, puk w okienecko: 
Wyjdź ze Maryś kochanecko 
sama jedyna.

Maryś nie wysła – siostrę wysłała: 
Siostro, moja siostro 
Oj staw się za mnie ostro, 
Jakby ja sama. [Kol., D. t. 2, s. 107]

Pieśń ta stanowi swojego rodzaju zaproszenie (wyjdź ze Ma-
ryś kochanecko sama jedyna) dla wymienianych w niej ko
lejno dziewcząt na schadzkę. Nadawcą zaproszenia jest sym
boliczny zielony Jan, który prymarnie reprezentował zapewne 
młodzieńczy wigor i chęć do współżycia. Każda z dziewcząt 
zapraszana była zatem do wzięcia udziału w igraszkach mi
łosnych, o których wspomina Biegeleisen, a które rozgrywały 
się w dalszej części wieczoru. Również szeroko rozpowszech
nione w całej Polsce poszukiwanie tej nocy mitycznego kwia
tu paproci11 sprzyjały miłosnym schadzkom na łonie natury. 
Również sama paproć pojawia się w materiale pieśniowym:

Turlam ja se turlam – czerwone jabłuszko 
ku zielonej paproci, 
swemu Jasieńkowi – swemu najmilszemu, 
on się do mnie wróci. [Prz., J., s. 227]

Turlanie jabłuszka ku zielonej paproci można zinterpreto
wać jako wabienie (swą urodą i walorami) ku uciechom cieles
nym, aby w ten sposób pozyskać kawalera. 

Można by jeszcze w nieskończoność cytować konkretyzacje 
wykorzystania zieleni w kontekście erotycznym i dekodować 
jej znaczenie, ale zapewne trudno byłoby uznać ten zbiór za 
skończony. Przeprowadzona tu analiza pozwala ukonstytuo
wać następujące wnioski. Kolor zielony posiada w folklorze 
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polskim również znaczenie erotyczne. Konotuje treści, takie 
jak: młodzieńcza miłość, miłość cielesna, młodzieńcze siły wi
talne, męski wigor, dojrzewanie do miłości cielesnej, schadzka 
czy sceneria miłosna. Wszystkie te treści wypływają z trzech 
kierunków dedukcji. Pierwszy zasadza się na postrzeganiu 
w zielonych roślinach oznak życia, witalności i płodności: zie
lone rośliny – żywe rośliny – życie – ‘miłość cielesna’ – ‘wi
gor’. Drugi wywodzi znaczenie od świeżości roślin zielonych: 
zielone rośliny – świeże roślina – młoda roślina – ‘młodzień
cze siły witalne’ – ‘młodzieńcza miłość’ – ‘dojrzewanie do mi
łości cielesnej’.

A trzeci odsyła do przyjemnych odczuć, jakie towarzyszą 
przebywaniu w otoczeniu zieleni12/zielonej przyrody: zielone 
rośliny – ładne rośliny – bujne rośliny – przyjemne miejsce – 
odludne miejsce – miejsce przyjemności – ‘sceneria miłosna’– 
‘schadzka’.

Tak więc młodzież powinna pamiętać, że gdy „w zielonym 
gaiku słowik piosnkę nuci, już twoje Kasiuniu panieństwo nie 
wróci” [Ole., L.O.W.P., s. 84].

rozwinięcie skrótów cytowanych źródeł

Bieg., W. – Henryk Biegeleisen, Wesele, Lwów 1928.
Kol., D. t. 1 – Oskar Kolberg, Pieśni Ludu Polskiego, Dzieła 

Wszystkie, t. 1, Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobie
ski, red. J Gajek i M. Sobieski, Wrocław‑Poznań 1961.

Kol., D. t. 2 – Oskar Kolberg, Sandomierskie, Dzieła Wszyst-
kie, t. 2, Wrocław‑Poznań 1962.

Kol., D. t. 3 – Oskar Kolberg, Kujawy cz. I, Dzieła Wszyst-
kie, t. 3, Wrocław‑Poznań 1962.

Kol., D. t. 18 – Oskar Kolberg, Kieleckie cz. I, Dzieła 
Wszystkie, t. 18, Wrocław‑Poznań 1963.

Kol., D. t. 19 – Oskar Kolberg, Kieleckie cz. II, Dzieła 
Wszystkie, t. 19, Wrocław‑Poznań 1963.

Kol., D. t. 20 – Oskar Kolberg, Radomskie cz. I, Dzieła 
wszystkie, t. 20, Wrocław‑Poznań 1964.

Kol., D. t. 21 – Oskar Kolberg, Radomskie cz. II, Dzieła 
wszystkie, t. 21, Wrocław‑Poznań 1964.

Ole., L.O.W.P. – Aleksander Oleszczuk, Ludowe obrzędy 
weselne na Podlasiu, Lublin‑Łódź 1951.

Prz., J – Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej, 
ułożył J. Przyboś, Warszawa 1957.

Wisła, t. XIV, z. 3 – B. Bruchnalska, Pieśni ludowe z pod 
Krzeszowic, „Wisła: miesięcznik geograficzny i etnograficz
ny”, t. XIV, z. 3, r. 1900, s. 273–283.

Z.K.D. – Zbiór Kazimierza Dadeja, Zapiski o Krzczono-
wie opracowane przez Kazimierza Dadeja etnografa ‑chłopa 
z Krzczonowa, zapiski rozpoczęto w 1951 roku, kserokopia 
maszynopisu należącego do rodziny Dadejów. 
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mareK KlamczyŃSKI
świt lipcowy

Rozśpiewały się wszystkie dzwony
ptakiem na niebie głos ich zawieszony
a nad łąkę posrebrzoną rosą
świt przypłynął złote słońce niosąc

mleczarz Franek bańki pełne brzasku
poustawiał na wozie i czekał
aż spragniony promień blasku
spije z oczu pierwszą kroplę mleka

złote kłosy kłaść się poczęły
miękkie dłonie całując w omdleniu
choć przed chwilą jeszcze pragnęły
ku słonecznym wzlecieć promieniom

dym się z chaty unosił wesoło
ponad sad wzleciały gołębie
dziadek otarł spocone czoło
i zapatrzył się w nieba głębię

tęgie kopy niczym tłuste baby
siadły wolno na skoszonej scenie
i spijały świeży zapach kawy
którą ojciec gasił pragnienie

rozśpiewały się łany złociste
na śniadanie poczęły się wołać
a poranek serce swoje czyste
oddał ludziom i powoli skonał
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Katarzyna Smyk 

O badaniach rudnickich tradycji wikliniarskich  

AD 2022, czyli jak społeczność lokalna  

utrwala swoje dziedzictwo

Z archiwum foLKLoru

W 2022 roku Rudniku nad Sanem zrealizowano projekt 
„Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku 
nad Sanem”, według koncepcji Katarzyny Smyk i Andrzeja 
Szoszkiewicza, prowadzony przez Miejski Ośrodek Kultury 
kierowany przez Annę Straub, koordynowany przez Agatę 
Piotrowską z Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem 
i współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzi
ctwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultu
ry oraz z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem. Celem projektu 
było wzmocnienie i integracja środowiska wokół lokalnego 
dziedzictwa oraz wskazanie kierunków ochrony i rekomenda
cje dotyczące działań związanych z wpisem na Listę reprezen
tatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
UNESCO. Projektowi towarzyszył szereg wykładów, war
sztatów, spotkań, a zwieńczyła publikacja Tradycja pleciona 
wikliną1. 

W trakcie dyskusji i prac nad koncepcją projektu pojawiło 
się zapotrzebowanie na badania naukowe. Można je było po
prowadzić dwoma torami: w oparciu o kwerendę biblioteczną 
i muzealną, czego dokonali badacze z Muzeum Kultury Ludo
wej w Kolbuszowej, dr Izabela Wodzińska i dr Janusz Radwań
ski, przygotowując do tomu Tradycja pleciona wikliną opis hi
storii wikliniarstwa regionu rudnickiego oraz analizę stanu ba
dań na ten temat. Pierwszy, I. Wodzińskiej, mówi o prahistorii 
plecionkarstwa jako jednego z najbardziej tradycyjnych zajęć 
pozarolniczych. Pokazuje moment przełomowy, gdy w drugiej 
połowie XIX w. w Europie upowszechniła się uprawa wikliny, 
przechodząc do zarysu dziejów Rudnika nad Sanem, by na tym 
tle pokazać historię wikliniarstwa rudnickiego, zrodzonego 
z marzenia hrabiego Hompescha, i doprowadzić tę opowieść 
do polskiej współczesności po 1989 r. Z kolei J. Radwański 
prezentuje w układzie chronologicznym stan badań na temat 
wikliniarstwa w Rudniku i najbliższych okolicach, rozpoczy
nając od artykułu z 1901 r. i prezentując systematycznie treści 
zawarte w broszurach, monografiach, czasopismach, również 
w ważnym dla tradycji regionu periodyku „Przegląd Rudni
cki”. Przypomina także badania terenowe prowadzone przez 
MKL w Kolbuszowej i Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, 
jakie obejmowały rudnicki ośrodek wikliniarski. 

Drugi tor, ważny dla rudnickiego projektu z 2022 roku, 
wiedzie w teren2, do pracowni wikliniarzy, z profesjonalny
mi narzędziami etnograficznymi, dyktafonem i aparatem fo
tograficznym, w celu wywołania nowych źródeł. Antropologa 
kultury, folklorystę i badacza kultury regionalnej ten sposób 
frapuje najbardziej, dlatego przymierzyliśmy się do poprowa
dzenia typowych terenowych badań etnograficznych. Wyma
gały one jednak sprofilowania przede wszystkim pod kątem 
ochrony tradycji wikliniarskiej w myśl Konwencji UNESCO 
z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego3. Zobowiązują nas do tego dwie okoliczności: wi
kliniarstwo rudnickie jest wpisane na Krajową listę niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego (2018) w szerszych ramach 
Plecionkarstwa w Polsce; po drugie – w 2022 roku środowisko 
polskie, na czele z Joanną Cichą Kuczyńską z Departamentu 
Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego, rozpoczęło starania o wpis plecionkarstwa (z całe
go kraju, z wykorzystaniem różnych tradycyjnych materiałów 
i form) na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości UNESCO. 

Wedle Konwencji 2003 ochrona dziedzictwa niematerialne
go, wymieniona jako pierwszy cel tego aktu prawa międzyna
rodowego (art. 1 lit. a), „oznacza środki mające na celu zapew
nienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, 
w szczególności poprzez formalne i nieformalne nauczanie, 
jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa” 
(art. 3 ust. 2)4. Przeprowadzenie terenowych badań etnogra
ficznych w postaci standaryzowanych wywiadów kwestiona
riuszowych5 służy na pewno dokumentacji tradycji. Zebrane 
materiały mogą przez kolejne lata służyć interdyscyplinarne
mu badaniu wikliniarstwa pod wieloma kątami. Cytowane, 
drukowane i upowszechniane wypowiedzi zapewnią promocję 
tradycji, zabezpieczenie i zachowanie wiedzy o niej oraz mogą 
okazać się przydatne – zwłaszcza w przyszłości – do rewitali
zacji zanikających elementów tej tradycji. Zauważmy jednak, 
że pierwszym celem ochrony ma być zapewnienie przetrwania 
dziedzictwa, co w przypadku wikliniarstwa rudnickiego ozna
cza zachęcenie młodego pokolenia do kontynuacji wyplatania 
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i uprawy wikliny, z zachowaniem jak najpełniejszej wiedzy 
o szczegółowych treściach i skomplikowanych umiejętnoś
ciach. Wikliniarstwo rudnickie jest dziś – jak przez dziesięcio
lecia – podtrzymywane w łonie wielopokoleniowych rodzin, 
tak w rozumieniu domowników zamieszkujących w jednym 
obejściu, jak też rodzin żyjących w bliskim sąsiedztwie. Nie 
oznacza to jednak, że wikliniarze nie dostrzegają braku zain
teresowania przedstawicieli młodszych generacji odwieczną 
tradycją tego regionu. Skupić się więc należało na młodzieży 
z tych stron oraz na wzmocnieniu ich związków z lokalną tra
dycją poprzez nawiązanie relacji z sąsiadami i własną rodziną 
w trakcie rozmów o wikliniarstwie, jak też na wzmocnieniu 
w młodzieży poczucia dumy z lojalnej tradycji. Może bowiem 
ktoś z uczestników badań zechce też wyplatać, dokumentować 
wikliniarstwo, badać dziedzictwo Rudnika i okolic. Z takich 
obserwacji, przesłanek i nadziei zrodziła się koncepcja rudni
ckich badań AD 2022.

Ideą tych badań było zaangażowanie trzech typów intere
sariuszy, stanowiących razem wspólnotę depozytariuszy dzie
dzictwa w myśl Konwencji UNESCO 2003. Pierwszy typ to 
grupa wikliniarzy (wyplatających i uprawiających wiklinę 
oraz zrzeszających wikliniarzy i wspierających ich: Korpora
cja Wikliniarska „Rudnik” oraz Centrum Caritas Diecezji San
domierskiej w Rudniku nad Sanem) w celu zachęcenia samych 
wikliniarzy do współpracy i przekonania ich, że ich rzemiosło 
warto utrwalać. Drugą grupę stanowią osoby zaufania pub
licznego z lokalnego środowiska w postaciach władz i przed
stawicieli organów samorządowych (na czele z burmistrzem 
Rudnika nad Sanem, Waldemarem Grochowskim), instrukto
rów Miejskiego Domu Kultury i Centrum Wikliniarstwa (na 
czele z dyr. Anną Straub) oraz nauczycielki Publicznej Szko
ły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem (w osobach dyr. 
Beaty Karaś ‑Jaszczur i Grażyny Freyer). Zadaniem tych osób 
był czynny udział we wszystkich etapach prac przygotowaw
czych, realizacji badań, archiwizacji i opracowaniu zebranych 
materiałów. Pojawienie się trzeciej grupy wymaga osobnej 
uwagi. Są to bowiem uczniowie klas VI–VIII rudnickiej Szko
ły Podstawowej nr 2. Ktoś powie, że to ryzykowne, by tak 
niedoświadczone osoby wypuszczać od razu na tak szerokie 
wody, jak zebranie materiałów do publikacji służącej wpisowi 
wikliniarstwa na Listę UNESCO. Owszem, ryzykowne, jed
nakże w Rudniku postanowiono to ryzyko podjąć.6 

Celem badań uczyniono nie nagranie przekazów na temat 
dziejów i współczesności wikliniarstwa w Rudniku i okolicach 
(jest to zadanie na inny, dłuższy projekt), lecz – na temat wi
kliniarzy. Wynikło to z wczytania się w ideę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, którym są „praktyki, wyobrażenia, 
przekazy, wiedza i umiejętności” (art. 2, w dalszej kolejności 
materialne korelaty), a więc ochrona dziedzictwa sprowadza 
się do ochrony depozytariuszy tych praktyk i umiejętności, 
czyli wikliniarzy. Zarazem tylko te elementy tradycji miesz
czą się w definicji dziedzictwa niematerialnego, „które wspól
noty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za 
część własnego dziedzictwa kulturowego” (art. 2). Wobec tego 
ochrona tego dziedzictwa polega, po pierwsze, na uznaniu da
nej tradycji za własną, czyli za istotny składnik własnej tożsa
mości kulturowej – tak przez wikliniarzy, jak i przez uczniów, 
a także, po drugie, na budowaniu wspólnoty – tak wiklinia
rzy, jak ich nastoletnich współziomków – wokół tego dziedzi

ctwa. Chronić dziedzictwo to wzmacniać i utrwalać spójność 
wspólnoty depozytariuszy – można krótko powiedzieć. Zatem 
spotkanie mistrzów rzemiosła z niewielkimi grupami uczniów 
lokalnej szkoły miało stymulować uświadomienie sobie przez 
obie strony, że to samo wikliniarstwo uznają za wspólną część 
własnego dziedzictwa kulturowego. 

Polem do tego spotkania była – jak podpowiada Konwencja 
UNESCO 2003 – przestrzeń edukacji nieformalnej, bowiem 
wszystkie działania odbywały się poza murami szkoły, czyli 
w domach i pracowniach wikliniarzy oraz w Centrum Wikli
niarstwa w Rudniku nad Sanem. Sukces można było jednak 
osiągnąć tylko dzięki oparciu badań terenowych na strukturach 
lokalnej szkoły – instytucji odpowiedzialnej za edukację for
malną. 

Oto jak układały się zatem partycypacyjne terenowe bada
nia etnograficzne z udziałem wikliniarzy, nastolatków, osób 
zaufania publicznego i ekspertów. 

ETAP I. Przygotowanie narzędzi badawczych było zada
niem K. Smyk od początku lipca do końca sierpnia 2022 roku. 
Powstały trzy kwestionariusze do wywiadu, skonsultowane 
przez A. Straub oraz A. Szoszkiewicza. Pierwszy kwestiona
riusz dotyczył wyplatania z wikliny, drugi – uprawy, a trze
ci – obróbki tej rośliny. Taki podział wynikał z tradycyjnego 
podziału zadań między depozytariuszy: są rodziny skupione na 
wyplataniu obok rodzin specjalizujących się w uprawie, prze
chowywaniu i przygotowaniu materiały do wyplatania. 

Wspólna dla obu narzędzi była część metryczkowa, czyli 
pytania o: imię i nazwisko; rok i miejscowość urodzenia; miej
sce zamieszkania i przeprowadzki; zawód (wyuczony, wyko
nywany), wykształcenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na to, czy rozmówca pobierał formalną naukę w zakresie wi
kliniarstwa; funkcja/e w społeczności lokalnej i/lub związana 
z wikliniarstwem. 

Po tym w trzech wymienionych kwestionariuszach następo
wał szereg pytań o przekaz umiejętności, typu: Kiedy zaczął 
Pan/zaczęła Pani pleść w wikliny? Jakie były początki?; Od 
kogo Pan uczył się/Pani uczyła się wikliniarstwa?; Kogo uwa
ża Pan/Pani za swojego mistrza? Dlaczego ta osoba?; Komu 
przekazuje Pan/Pani swoje umiejętności? Komu przekazał/
przekazała? A jeśli nie przekazuje umiejętności, to dlaczego? 
W kwestionariuszu skierowanym do osób specjalizujących się 
w uprawie wikliny i w jej obróbce pytania sformułowano ana
logicznie. Każdemu z tych pytań towarzyszyła prośba o wspo
mnienie na dany temat czy o danej osobie. 

Kolejny blok pytań dotyczył pracy, a mianowicie w kwe
stionariuszu do wywiadu z plecionkarzami poruszano kwestie: 
Jakie produkty wiklinowe najczęściej Pan/Pani wykonuje, ja
kie wykonywała kiedyś? Jakie wykonuje najchętniej i dlacze
go te?; Czy korzysta Pan/Pani z form do wykonywania koszy? 
Jakie to są formy?; Jakie materiały, surowce lubi Pan/Pani 
i wykorzystuje najczęściej? Skąd je pozyskuje? W wywiadzie 
dotyczącym uprawy pojawiały się pytania o ilość uprawianej 
wikliny, o odbiorcę (dla siebie czy na sprzedaż), o częstość ści
nania wikliny, o wstępną jej obróbkę, o ulubione etapy w tej 
pracy. W rozmowie z osobami parającymi się obróbką wikli
ny zaplanowano poruszenie tematu maszyn i narzędzi wyko
rzystywanych w tej pracy, udoskonalania ich i konstruowania 
przez wikliniarzy oraz ulubiony etap w tej pracy. 
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Kwestionariusze miały wspólną część finalną, zatytułowaną 
Wartości, a wypełnioną pytaniami o znaczenie, jakie ma wi
klina i wikliniarstwo w życiu rozmówców, w życiu ich rodzin 
oraz w życiu społeczności lokalnej, wsi, regionu, z prośbą 
o objaśnienie danej oceny. 

Badacze mieli również poprosić o podpisanie przez roz
mówców zgody na rozpowszechnianie wizerunku i na prze
twarzanie danych osobowych oraz poświadczenie przyjęcia 
informacji dot. administrowania danymi osobowymi – te do
kumenty zostały również przygotowane w I etapie prac przez 
K. Smyk i A. Straub. 

Zespoły badawcze otrzymały też zadania wykonania i do
starczenia do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku podpisa
nych zdjęć w liczbie 5–10, przedstawiających – jeśli to było 
możliwe – wikliniarza, wikliniarza z badaczem/badaczami, 
wikliniarza z jego dziełem i w jego w warsztacie. Na koniec 
badacze mieli odnotować efekty swoich obserwacji, czy ta 
osoba chętnie rozmawia i warto do niej przybyć w przyszłości 
na dłuższy wywiad; czy zna opowieści, legendy, wspomnienia 
o wiklinie i wikliniarstwie; jakie tematy warto z tą osobą poru
szyć w przyszłości; jakie inne osoby warte wywiadu wspomi
na w swojej wypowiedzi. 

ETAP II. Szkolenia zespołu badaczy, w których wzięli 
udział depozytariusze wszystkich trzech grup – i zaintereso
wani wikliniarze, i osoby zaufania publicznego, i uczniowie – 
odbyły się dwukrotnie w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku 
nad Sanem. Pierwsze poprowadziła K. Smyk 26 sierpnia 2022 
roku, skupiając się na tym, by przekaz był zrozumiały dla na
stolatków – adeptów badań terenowych. Zaprezentowała na
rzędzia badawcze i dwa oświadczenia dot. RODO. Uczuliła 
na trudności, prześledziła pytania kwestionariusza i pokazała 
strategię ich zadawania, ale przede wszystkim uświadamiała 
uczniom – 13 dziewczętom i 2 chłopcom – jak ważne zada
nie stoi przed nimi, jak duża odpowiedzialność za wspólnotę 
i przekaz tradycji, a także jakiej satysfakcji z pracy badacza 
terenowego mogą się spodziewać. Przy tej okazji dokonano 
pierwszej ewaluacji kwestionariuszy do badań. 

Warsztaty na temat etnograficznych badań terenowych, 
Rudnik nad Sanem, 9 września 2022, fot. agata Piotrowska

Drugie szkolenie również miało charakter otwarty dla 
wszystkich chętnych depozytariuszy, odbyło się w Centrum 
Wikliniarstwa 9 września tego samego roku. Przybyło nań 

13 dziewcząt i 5 chłopców, wróciły osoby obecne 2 tygodnie 
wcześniej i doszły nowe, co pokazuje, że patent na badania 
rudnickie spotkał się z zainteresowaniem nastolatków. Wszy
scy podczas małej uroczystości otrzymali imienne powołania 
na zespołu badaczy w projekcie „Ochrona i wzmacnianie tra
dycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”. Szkolenie skła
dało się z czterech części. Najpierw wysłuchano wykładu dr 
Jolanty Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
na temat badań terenowych w praktyce. Następnie obserwo
wano przeprowadzany przez nią wywiad pokazowego z jed
nym wikliniarzem – Ryszardem Machowskim. Następnie mło
dzież, odpowiednio wyposażona, podzieliła się na trzy grupy 
i w trzech osobnych salach przeprowadziła wywiady z wikli
niarzami: Marcinem Jakubowskim, Bogusławem Koczotem 
i Józefem Zalotem. W początkowej fazie grupę asekurowała 
K. Smyk. Po zakończonych wywiadach przeprowadziła ona 
też kuluarowe rozmowy ewaluacyjne z rozmówcami i bada
czami, pomocne w części podsumowującej warsztaty, prowa
dzonej przez J. Dragan i K. Smyk, a polegającej na wymianie 
doświadczeń między młodymi badaczami oraz komentarzach 
ekspertów. To, co przykuło wtedy uwagę, to świetna atmosfera 
tych warsztatów, pewność w młodzieży, że podejmuje działa
nia ważne i że dobre efekty są w jej zasięgu. 

ETAP III. Młodzież pod okiem wspomnianych nauczycielek 
i dyrektor MOK w Rudniku w grupach bądź indywidualnie 
przeprowadziła wywiady z 41 wikliniarkami i wikliniarzami, 
w tym 37 na temat wyplatania z wikliny, 8 na temat uprawy 
oraz 2 na temat obróbki. Nagrania te zostały zdeponowane 
w archiwum MOK w Rudniku, wraz ze 121 zdjęciami wyko
nanymi w trakcie badań. 

ETAP IV. Przygotowanie do transkrypcji nagranych wy
wiadów odbyło się w dwu równoległych fazach. K. Smyk 
przygotowała formatkę transkrypcji wywiadu, dedykowaną 
projektowi rudnickiemu, wraz ze skrótową instrukcją. Jedno
cześnie przepisała w tej formatce wywiad pokazowy z R. Ma
chowskim i ten plik trafił do wszystkich badaczy jako wzór 
czy pomoc metodyczna w razie wątpliwości, jak pracować. 
Zaplanowano, że transkrypcja ma być półfonetyczna (z za
znaczeniem ewentualnych głównych cech gwarowych języka 
rozmówcy), a więc czytelna dla każdego. Ma też upamiętniać 
informacje o osobach nagrywających wywiady i je przepisują
cych. W trzeciej fazie tego etapu K. Smyk poddała ewaluacji 
kilka pierwszych transkrypcji, dzięki czemu wszystkie kolejne 
zostały przygotowane bezbłędnie i zgodnie ze standardami et
nograficznymi. Po nim nastąpiła faza czwarta najważniejsza – 
praca rudnickiego zespołu badaczy nad spisywaniem wszyst
kich wywiadów. 

ETAP V. Przygotowaniu do sporządzania biogramów wikli
niarzy do publikacji służyła opracowana w połowie paździer
nika przez K. Smyk (konsultacja A. Strau, A. Szoszkiewicz) 
formatka biogramu. Zdecydowano, że biogram powinien za
wierać takie informacje (w miarę ich posiadania i pozwolenia 
wikliniarza na ich użycie), jak imię i nazwisko; wiek, miejsce 
urodzenia, miejsce zamieszkania, przeprowadzki; edukacja, 
funkcje, przynależność do stowarzyszeń; od kiedy para się wi
kliniarstwem, mistrzowie, wspomnienia, ważnych wydarzeń; 
praktyka wikliniarska – formy, materiały, dzieła – dawniej 
i dziś; uczniowie; nagrody, wyróżnienia, osiągnięcia (związa
ne z wikliniarstwem); cytat/cytaty z wywiadu, warte zapamię
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tania. Do powstania takiego biogramu przyczyniło się wiele 
osób, których udział został odznaczony imiennie pod każdym 
tekstem: kto prowadził wywiad, kto go transkrybował i kto 
opracował na tej podstawie biogram. A zostały one opracowa
ne przez dwie autorki wywodzące się z lokalnej społeczności: 
Annę Straub (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudni
ku nad Sanem, która również wszystkie biogramy skonsulto
wała) i Agatę Piotrowską (Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad 
Sanem). Wszystkie przejrzała i uzupełniła A. Straub. Te opo
wieści upamiętniają osobiste rudnickie mikrohistorie, które 
w sumie składają się na wielką historię miasta i regionu.

* * *

Wartością rudnickiego projektu AD 2022 jest to, że wszyst
kich partnerów – z Burmistrzem Rudnika nad Sanem, Walde
marem Grochowskim i dyrektor MOK A. Straub – połączyła 
wiara w to, że projekt edukacyjny i zarazem heritologiczny ma 
sens i szanse powodzenia. I szanse te wzrastały za każdym ra
zem, gdy wikliniarka i wikliniarz godzili się rozmawiać, poka
zać swój warsztat, podzielić wspomnieniami i filozofią życia 
zdobytą podczas iście kontemplacyjnej pracy z wikliną. Ba
dania mogły się powieść i tak pozytywnie zakończyć dzięki 
dyrektor PSP nr 2 w Rudniku. 

Prawdziwymi bohaterami tych badań są jednak uczniowie‑
‑badacze terenowi. Na przykład gabriela Socha (klasa 8 B) 
„[j]est dumna z udziału w projekcie, ponieważ nauczyła się 
prze prowadzać rozmowy oraz rozwinęła swoje zaintereso
wania i umiejętności fotograficzne”7. nadya Węglarz (8 B) 
„[w]ciekawy sposób mogła spędzić wolny czas i robiła coś, co 
pomogło innym. Jest dumna, ponieważ nie spodziewała się, że 
odważy się pojechać do obcej osoby i zadawać jej pytania”8. 
norbert Sikora (8 A) „Pożytecznie i ciekawie spędził czas 
wolny. Nauczył się przeprowadzać rozmowy. Wykazał się du
żym zaangażowaniem w trakcie spotkań z wikliniarzami i wie
le się dowiedział o wiklinie”9. Weronika reichert (6) „Na
uczyła się, jak ważne jest podtrzymanie wiedzy na temat tra
dycji wikliniarskich naszego regionu oraz jak trudne i ciężkie 
jest to zajęcie. Nauczyła się również planowania swojej pracy. 
Jest dumna, że razem z innymi robiła coś ważnego, co pozwo
li rozpowszechnić wiedzę na temat tradycji wikliniarskich”10. 
emil olko (8 B) „[p]rojekt ceni za to, że dał mu odwagę do 
rozmawiania z obcymi osobami. Jest dumny z udziału w nim, 
ponieważ dostał dyplom i ocenę wzorową z zachowania”11. 
maciej mierzwa (8 A) „[d]zięki udziałowi w projekcie nabrał 
pewności siebie, nauczył się przeprowadzać rozmowy oraz 
pozwolił na zaangażowanie społeczne”12. amelia mickiewicz 
(8 B) „[p]rzeprowadzała wywiady, dzięki któ rym zdobyła 
wiedzę o uprawie wikliny i wyrobach wikliniar skich. Udział 
w projekcie pozwolił jej przełamać nieśmiałość i nabrać pew
ności siebie”13. lena łukaszewicz (6) „[u]dział w projek‑
cie dał jej wiedzę o wikliniarstwie oraz pozwolił nauczyć się 
przeprowadzania rozmów. Poznała nowe i ciekawe osoby”14. 
Wiktoria cagara (8 B) „[n]auczyła się, jak profesjonalnie 
przeprowadzać rozmowy z wikliniarzami. Poznała historie 
wielu osób”15. zuzanna Fronc (8 B) „[p]rzeprowadzała wy
wiady, które dały jej możli wość rozwoju”16. roxana Furtak 
(8 A) „[j]est dumna z udziału w pro jekcie, ponieważ nie każ
dy może przeprowadzać rozmowy z wikliniarzami”17. oliwia 

Kobiera (6) „[u]waża, że dzięki temu projektowi zostali za
uważeni i wyróżnieni ludzie, którzy od lat zajmują się wikli
niarstwem”18. magdalena Kolano (7) „[j]est dumna z tego, 
że jej udział w projekcie przyczyni się do tego, że młodsze 
pokolenie pozna tradycje wikliniarstwa”19. Wiktoria Kolasa 
(8 A) „[j]est dumna z udziału w ważnym dla jej miasta projek
cie”20. jakub Konior (8 A) „[u]waża, że było to bardzo cie
kawe przedsięwzięcie”21. emilia Koper (7) „[j]est dumna, że 
jej i przyjaciołom udało się podołać zadaniu i prze prowadzić 
zaplanowane rozmowy”22. anna jaszczur (7) „[j]est dumna, 
że uczestniczyła w hi storycznym i ważnym dla miasta, a także 
wszystkich miesz kańców projekcie”23. adrianowi Koszałce 
(7) „Udział w projekcie dał [...] mnóstwo frajdy i poczucie, 
że robi coś ważnego. Dzięki temu poszerzył swoje umiejętno
ści prowadzenia rozmów. Jest dumny z udziału w nim, ponie
waż dołożył swoją cegieł kę w badaniach nad wikliniarstwem 
w Rudniku nad Sanem24. 

Badacze terenowi – uczniowie Publicznej  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem,  

warsztaty 9 września 2022, fot. agata Piotrowska

Młodzież była zaangażowana, sumienna, zachowywała 
dobry nastrój w sytuacjach stresowych, do jakich należała na 
pewno realizacji nowych dla niej zadań. Jest tak naprawdę 
nadzieją na trwanie i rozkwit sztuki wikliniarskiej. Pozostaje 
mieć nadzieję, że przygoda, jaką przeżyli uczniowie rudnickiej 
szkoły podstawowej, będzie wzmacniała ich dumę z lokalnej 
tradycji i wzmocni ich tożsamość jako członków wspólnoty 
skupionej wokół tradycji uprawy i wyplatania wikliny. A rud
nickie badania z 2022 roku – wraz z całością działań Centrum 
Wikliniarstwa – może trafią do krajowego Rejestru dobrych 
praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Przypisy

1 Tradycja pleciona wikliną, Tradycja pleciona wikliną, red. 
K. Smyk, A. Straub, A. Szoszkiewicz, Rudnik nad Sanem 2022, 132 s., 
ht tp:// centrumwikliniarstwa.pl/wp ‑content/uploads/2022/12/Tra‑
dycja_pisana_wiklina.pdf. 

2 Por. K. Smyk, Młodzi badacze na tropie swojego dziedzictwa. 
O badaniach rudnickich tradycji wikliniarskich AD 2022, [w:] Trady-
cja pleciona wikliną, dz. cyt., s. 24–34

3 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu 17 października 2003 r., 



26

Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1018, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe
tails.xsp?id=WDU20111721018, dostęp: 01.12.2022.

4 Pogłębiona definicja ochrony niematerialnego dziedzictwa kul
turowego na podstawie analizy opisu tego pojęcia w różnorodnych 
dokumentach – zob. K. Smyk, Działania na rzecz ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie obrzędu „brodaczy” 
ze Sławatycz, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 55, Niematerialne, 
Łódź 2016, s. 110–139; K. Smyk, Rejestr najlepszych praktyk służą-
cych ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na gruncie 
polskim: idea – kryteria – wątpliwości, [w:] Niematerialne dziedzi-
ctwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 3, Narracja, obyczaj, wie-
dza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. 
A. Przybyła ‑Dumin, Chorzów‑Lublin‑Warszawa 2016, s. 29–39. 

5 Literatura na temat konstruowania tego narzędzia i pracy z nim 
to przede wszystkim: K. Lutyńska, Wywiad kwestionariuszowy. Przy-
gotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Wrocław 1984; 
Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empirycz-
ne, red. K. Lutyńska, A.P. Wejland, Wrocław 1983; M. Hammersley, 
P. Atkinson, Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań 
2000; K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria 
ugruntowana, Warszawa 2000.

6 Zachęcający i ośmielający jest casus Czechowic ‑Dziedzic i pro
wadzonego przez folklorystkę dr A. Przybyłę ‑Dumin Koła Badaczy 
Kultury przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach ‑Dziedzicach. 
Młodzi ludzie, również w ramach edukacji nieformalnej, zbierali 
w drodze wywiadów terenowych materiały na temat obrzędów, zwy

czajów, języka, wartości i światopoglądu. Efekty można zobaczyć 
w trzech tomach: Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cy-
klu obrzędowego, oprac. A. Przybyła ‑Dumin, Czechowice ‑Dziedzice 
2009; Świat naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu obrzędo-
wego, oprac. A. Przybyła ‑Dumin, Czechowice ‑Dziedzice 2012; Świat 
naszych przodków. Tradycje wiosennego cyklu obrzędowego, oprac. 
A. Przybyła ‑Dumin, Czechowice ‑Dziedzice 2014. 

7 Tradycja pleciona wikliną, dz. cyt., s. 123; 
8 Tamże, s. 124. 
9 Tamże, s. 122. 
10 Tamże, s. 122. 
11 Tamże, s. 121. 
12 Tamże, s. 121. 
13 Tamże, s. 121. 
14 Tamże, s. 121. 
15 Tamże, s. 118. 
16 Tamże, s. 118. 
17 Tamże, s. 118. 
18 Tamże, s. 119. 
19 Tamże, s. 120. 
20 Tamże, s. 120. 
21 Tamże, s. 120. 
22 Tamże, s. 120. 
23 Tamże, s. 119. 
24 Tamże, s. 120. 

WanDa łomnIcKa ‑DUlaK
ej, bracia Huculi!

Juz jo więcy po tyf góraf śpaceruwoł nie bede
Kochołem se ładne dziywce ale do wojska ide

Ej, bracia Huculi, gdzież Wasza Śleboda,
z lodami spłynęła wodziczka czerwena.

Mgła na połoninach białe chusty wiesza,
słone łzy się toczą po matek policzkach.

Gorzko w gardle staje kęs obcego chleba,
w opuszczonym siole wiatr dumki wam śpiewa.

Łuną kwitną sady, niezasiane pola,
na złoto pszenicy czeka martwa rola.

A zamiast narodzin trombita zgon głosi,
krzywy krzyż na cerkwi Pana Boga prosi.

Nie zgasła w Was iskra i strach nie zawładnie,
póki serca biją mocno i odważnie.

Dziś Ojczyzna Wasza jak krwawa ikona,
da Bóg, a ta wojna skończy i skona.

Czarnohora, 24.02.2022

zDzISłaW PUrcHała
Starość

Na wspomnienie owej chwili
coś we mnie gaśnie
usycha niby kwiat pąsowej róży
w pękniętym wazonie
pochylam siwą głowę
jak studzienny żuraw
sięgający dna
jak dojrzały słonecznik
skrywający nasiona
przed kroplami deszczu

Wtulam głowę w ramiona
by zachować odrobinę ciepła
która we mnie została

Dłonią pozdrawiam 
ciągle głodne sikorki
a w zdziczałym sadzie
jedyne jabłko które z trwogą czekało
na nadejście zimy

Odchodzę bezpowrotnie
z ustępującym latem
z nadzieją zanurzam się w ciemności
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robert garstka 

„Szlachcice” idą! – 

forma kolędowania z Żywiecczyzny

Na pograniczu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego do naszych 
czasów zachował się niezwykle ciekawy, acz nieco tajemniczy 
zwyczaj kolędniczy zwany Szlachcice (gwarowo: Ślakcice). 
Nazwa, pochodzenie, postacie i przebieg tego widowiska – sa
morodnego, ludowego teatru są niejasne i trudne do jednoznacz
nego określenia. Ta unikatowa i niespotykana w innych częś
ciach Polski forma kolędowania – na co wskazują także moje 
terenowe badania1 prowadzone od kilku lat – praktykowana jest 
nadal w miejscowościach: Zwardoń, Sól ‑Kiczora, Szare ‑Suche, 
Pawliczne (przysiółek Lalik), Laliki i Kamesznica. Grupa z Ka
mesznicy (od ok. 10 lat), nie kolęduje między domami, prezen
tując się jednak np. podczas przeglądu „Gody Żywieckie” w Mi
lówce i Żywcu oraz na „Góralskim Karnawale” w Bukowinie 
Tatrzańskiej. W samej Milówce, leżącej w pobliżu Kamesznicy, 
nie było nigdy Szlachciców, choć grupa z tej miejscowości zo
stała wykazana w publikacji poświęconej zwyczajom kolędni
czym, lecz prawdopodobnie jest to grupa z Kamesznicy2. 

W skład grupy, wcielając się w postacie Szlachcica, Masa
rza, Górala, Żyda i Żydówki, wchodzą zasadniczo młodzi męż
czyźni (zazwyczaj kawalerowie), czasami także mężczyźni 
żonaci. Ze Szlachcicami nigdy nie 
kolędowały dzieci i kobiety, choć 
w ostatnich latach zdarzają się od
stępstwa od tej reguły. Są to jed
nak bardzo sporadyczne wypadki.

Pod koniec XIX wieku w Żyw
cu w skład grupy zwanej tutaj 
Nowoletnikami, wchodzili: Anioł, 
Szlachcic, Masarz, Góral, Dziad 
i Babka. Jak zauważa Barbara 
Rosiek, w najstarszej żywieckiej 
wersji widowiska postacie Dziada 
i Babki ustąpiły z czasem Żydo
wi i Żydówce3. W Zabłociu koło 
Żywca w grupie występowała też 
postać kozy4, natomiast w Soli 
w latach 30. XX w., a w Żywcu 
pod koniec XIX wieku, grupie towarzyszyła także postać Anio
ła5. Przypuszcza się, że wraz z jej zarzuceniem przedstawienie 
nabrało przede wszystkim świeckiego charakteru6, należy jed
nak zwrócić uwagę, iż wspomnianą postać odnotowano jedy
nie w dwóch miejscach, a ponadto nieliczne publikowane źród
ła odnoszą się do wydarzeń sprzed stu lat. Opisywana tradycja 
kolędnicza nie jest już współcześnie praktykowana w Żywcu, 
natomiast Anioł nie występuje w żadnej z funkcjonujących 
obecnie grup Szlachciców, tak więc nie ma podstaw do stwier
dzenia, że na przestrzeni lat dokonały się znaczące zmiany 
w specyfice tej kolędniczej formy, na co wskazują także dalekie 

od religijnych treści kwestie (spisane przed laty), wygłaszane 
współcześnie przez wszystkie postacie tego ludowego teatru. 

Poniżej fragment monologu Szlachcica. 

Klaus taus witam pana gości 
A jo ślakcic narodzony, niechaj wam to sprości. 
Słyszałem to moi mili, że tu wieprza mocie 
To temu kwikowi na zabicie dacie, 
A on wam to sprawi i kisek nadzieje,  
Możecie je jes w piątek, sobotę i w niedzielę7. 

W przeszłości Szlachcice występowały także w granicznej 
Rupience – przysiółku włączonym po drugiej wojnie świato
wej w administracyjne granice Koniakowa. Koniaków znaj
duje się jednakże na obszarze Górnego Śląska8 lub – jak woli 
większość mieszkańców tego obszaru – Śląska Cieszyńskiego, 
natomiast Rupienka na Żywiecczyźnie (historyczna Małopol
ska). Tu właśnie przebiega granica historycznych krain Śląska 
i Małopolski, której kolędnicy nie przekraczali, nie licząc od
wiedzin w gospodzie w centrum Koniakowa. O ich wizycie 

w tym miejscu wspomina Barbara 
Bazielich, zaznaczając jednak, iż 
Szlachcice zatrzymywali się tam 
jedynie na odpoczynek: „[p]oza 
Rupienką, gdzie korowody te od
wiedzają poszczególne dziedzi
ny, przychodzą one jeszcze tylko 
do centrum Koniakowa tzn. do 
gospody. Tutaj zatrzymują się 
na chwilę, a następnie wracają 
w stronę Rupienki omijając zasad
niczą część Koniakowa”9. 

W niektórych tekstach pojawia
ją się jednak opisy wskazujące, 
iż ta forma kolędnicza praktyko
wana była w Koniakowie, co tym 
samym łączy ją ze śląską kulturą, 

o czym świadczy stwierdzenie Krystyny Kaczko: „[n]ajbar
dziej widowiskową grupą przebierańców byli „szlachcice” 
chodzący w drugi dzień świąt wieczorem po Koniakowie”10.

Jednakże, zważywszy m.in. na przeszłe i współczesne ba
dania terenowe oraz małopolski rodowód Rupienki, podobne 
stwierdzenie należy uznać za błędne, tym bardziej, iż tekst 
Kaczko opiera się na artykule profesor Barbary Bazielich11, 
która już na samym jego początku wyraźnie zaznaczyła etnicz
ną przynależność Rupienki. 

„Rupienka to obecnie część wsi Koniaków w powiecie cie
szyńskim. Jeszcze niedawno (do czasu ostatniej wojny) na

Grupa kolędnicza Szlachcice, Zwardoń, 
fot. r. garstka
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leżała ona jednak do powiatu żywieckiego. Badacz, który by 
o tym nie pamiętał i zaliczył ją do rzędu wsi śląskich, popełnił
by zasadniczy błąd. Rupienka bowiem, mimo że przyłączono 
ją do województwa katowickiego, etnicznie związana jest na
dal raczej z Małopolską; w ten sposób potwierdza się fakt, że 
nie zawsze granice administracyjne muszą pokrywać się z et
nicznymi. Dla grupy krakowskiej stanowi ona teren peryferyj
ny, zachowujący rodzime cechy kulturowe, dla grupy śląskiej 
zaś – teren, na który bezpośrednio przeciekają wpływy Śląska. 
Jednym z przejawów etnicznej łączności Rupienki z Mało
polską są praktykowane tutaj do dziś dnia zwyczaje związane 
z okresem zimowym, i to przede wszystkim ze świętami Boże
go Narodzenia i z Nowym Rokiem. Chodzi mianowicie o tzw. 
„szlachciców” i „dziadów”, tj. korowody przebierańców, które 
w tym czasie chodzą po wsi i dają swego rodzaju widowisko, 
składając równocześnie gospodarzom życzenia”12. 

Informacje o Szlachcicach i Dziadach Noworocznych od
naleźć można także w publikacji Jerzego Pośpiecha13. Autor, 
omawiając pobieżnie obie formy kolędowania, wskazuje, iż 
występują one w Beskidzie Śląskim, zaliczając oba wzmian
kowane i unikatowe w skali całego kraju tradycje do grupy 
zwyczajów ludu śląskiego, uważając iż te mają swe odniesie
nie w innych regionach Polski. 

„W pracy starano się uwzględnić wszystkie najbardziej cha
rakterystyczne i najważniejsze doroczne zwyczaje ludu ślą
skiego. Nie ma wśród nich ani jednego, który nie byłby znany 
także w innych regionach Polski”14. 

Wymienione formy kolędowania nie należą jednak do tra
dycji ludu śląskiego, a ponadto nie są spotykane w innych 
częściach Polski. Wyjątek stanowi tu jedynie grupa dziadów 
noworocznych z miejscowości Kamienica (gmina Paczków) 
w województwie opolskim, należy wszakże zauważyć, iż na 
ziemi śląskiej (jedynie w tym miejscu) tradycję tę podtrzymu
ją potomkowie emigrantów z Żywiecczyzny przybyłych tutaj 
po drugiej wojnie światowej. Wprawdzie ważniejsze postacie 
obchodu zostały zachowane, jednak grupie towarzyszy jedynie 
jeden muzyk grający na akordeonie, a ponadto brakuje waż
nego elementu tego widowiska, jakim jest strzelanie z batów, 
które swym odgłosem jednocześnie witają Nowy Rok i prze
ganiają ze wsi wszelkie zło15. 

Szlachcice z ziemi żywieckiej, odwiedzają domy już od 
wczesnych godzin rannych w dniu wspomnienia świętego 
Szczepana (26 grudnia) – uznanego przez kościół katolicki 
za pierwszego męczennika za wiarę, prezentując swoje niety
powe przedstawienie. Niektórzy regionaliści zaznaczają, iż ta 
forma kolędnicza w górnym biegu Soły, praktykowana była 
również w dniu Bożego Narodzenia16. 

Zazwyczaj grupie towarzyszą muzycy grający na heligonce 
(odmiana harmonii guzikowej), która przeniknęła na te tere
ny z sąsiedniej Słowacji oraz prostym instrumencie perkusyj
nym – wakacie, dawniej także na skrzypcach i dudach żywie
ckich17. Regionaliści omawiający instrumentarium tej grupy 
kolędniczej, nie wskazują przyczyn oraz konkretnej daty, tj. 
od kiedy zaprzestano gry na skrzypach i dudach. Wydaje się, 
iż w przypadku skrzypiec zmiana podyktowana była m.in. 
warunkami pogodowymi, instrument ten bowiem negatywnie 
reaguje na wilgoć i mróz, a przecież w takich warunkach funk

cjonowali kolędnicy. Ponadto skrzypce są delikatne i drogie, 
łatwo więc o ich zniszczenie podczas spontanicznych i żywio
łowych zachowań. 

Szlachcice kolędują głównie w wybranych domach, tam gdzie 
czekają na nich rodziny i znajomi, a zwłaszcza młode dziew
częta, z którymi mogą zatańczyć. Przyjmowani są także przez 
osoby z zewnątrz (spoza danej miejscowości), spędzające świą
teczny czas w swoich domach letniskowych lub w pensjonatach. 

Podczas wędrówki od domu do domu, jak i w czasie kolędo
wania u gospodarzy, nie są wykonywane tradycyjne powinszo
wania oraz śpiewane kolędy, a całe przedstawienie ma w zasa
dzie świecki charakter. Jest to kolejny element wyróżniający 
Szlachciców spośród innych kolędniczych form. Oracje i pieś
ni swą wymową pasują bardziej do zabawy w karczmie, niźli 
do kolędniczego obchodu. 

Ej mom konisia Rysia, 
Ej wózek malowany, 
Ej dziewczyne pijoczke, 
Ej mój Boże kochany!

lub

Hej Pietrasianie idą, hej Pietrasianie stoją,  
Hej, bo się Pietrasianie, hej nikogo nie bojom! 

Hej napiłem się wódki, hej różnego gatunki, 
Hej tak mi w głowie szumi, hej że ni ma ratunku! 
Hej gorzołeczko cici, hej wlazłaś mi do rzyci, 
Hej wlazłaś mi do głowy, hej waryjot gotowy!

Warto zauważyć, iż grupy Szlachciców, prezentujące się 
także na scenie podczas dorocznego przeglądu kolędniczego 
„Żywieckie Gody”, nie wykonują przyśpiewek, w których po
jawiają się wulgarne słowa, co zapewne byłoby źle odebrane 
przez jury. Tak więc spontaniczną i niczym nieskrępowaną for
mę podziwiać można jedynie w trakcie ich obchodu po wsi.

Próbując zrozumieć istotę tego przedstawienia, niektórzy 
badacze sięgają do szesnastowiecznych komedii dell’arte (ko
medii ludowej) i wędrownych widowisk oraz siedemnasto
wiecznych komedii rybałtowskich. Dostrzegalny jest szkico
wy scenariusz dający aktorom możliwość improwizacji oraz 
równorzędność postaci i ustępowanie miejsca na scenie kolej
nemu wykonawcy. Szczególnie zapowiedź aktora, kończącego 
swoją rolę, kolejnej postaci wkraczającej na scenę było typową 
cechą dawnego teatru ludowego18:

[...] Na tym kończę swoją rolę jako Szlachcic żwawy,
Hej, Masarzu, chodź do chlewa, bo tu zdycha świnia19. 

Najpierw (co potwierdza także moja obserwacja uczestni
cząca) do domu lub na podwórko wchodzi Szlachcic,20 po nim 
Masarz, a następnie Góral, Żyd i Żydówka, wygłaszając kolej
no swoje kwestie pełne nonsensownych treści np.:

Idym jo se do krawcyków, krawcycy śniodajom, 
Trzej krawcycy, jedno jajo, śtyryma nozami krojom. 
A wy mili krawcy łuscyjcie mi zupon, 
Ani długi, ani krótki, jyno równy z dupom21. 
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W latach znacznie wcześniejszych (często są to jedynie daty 
zbliżone np. lata 30. XX w.), w niektórych grupach występo
wał także Anioł, który wraz z Żydem jako pierwszy wstępował 
do domu głosząc:

Niek bydzie pokwolony Jezus Krystus! 
Dzieciontko się narodziło weselmy sie, 
Cały Bozy rok22. 

Grupa, idąc przez wieś, czyni sporo zamieszania i hała
su, dając w ten sposób już z daleka znać o swoim nadejściu. 
Śmiech, śpiew i głośna muzyka łączą się w jedno. 

Baciarujcież chłopcy, bo baciarki trzeba 
Kto nie baciaruje, nie pójdzie do nieba...!

Każda z postaci, kończąc swoją rolę, przywołuje następną. 
Ważny jest też ich wygląd i charakterystyczne zachowanie. 
Szlachcic ubrany jest w żołnierski mundur, obwieszony me
dalami, z szablą zawieszoną u pasa. Chodzi energicznie tam 
i z powrotem po izbie lub podwórku, opowiadając co widział 
na świecie. Masarz prezentuje się w białym poplamionym 
fartuchu, gumiakach lub gumofilcach oraz w nakryciu głowy 
wykonanym z bibuły. W ręce trzyma niewielki bacik oraz nóż. 
Natomiast charakterystycznym elementem ubioru górala jest 
krótki kożuch, portki góralskie, kapelusz z dużym rondem oraz 
trzaskawka (prosty, drewniany instrument) używana w trakcie 
występu. Jako ostatni na scenie pojawiają się Żyd i Żydów
ka. Żydówka ma na sobie długą suknię, torebkę oraz kapelusz 
z woalką zasłaniającą twarz, Żyd – drewnianą maskę, długi 
płaszcz, cylinder, kij oraz walizkę z towarami „na handel”. 
Wśród nich są m.in. tabletki na wszelkie dolegliwości, prezer
watywy, majtki, staniki, mapy i zepsute telefony. Obie te po
stacie rozbawiają swym zachowaniem gospodarzy, „handlują” 
z nimi, opowiadają przeróżne historie, pokazują mapę świata, 
zachwalają maść na szczury, po czym wraz z innymi kolędni
kami porywają ich do żywiołowego tańca, po którym zazwy
czaj otrzymują zapłatę oraz poczęstunek. Dorośli nierzadko 
częstują się księżycówką... 

Taka przerwa w obchodzie skłania do żartów i pogawędek 
umacniających sąsiedzkie więzi. Bywa, iż starsi udzielają rad 
młodszym kolędnikom odnośnie odgrywania poszczególnych 
postaci, a zwłaszcza spontanicznego i nieskrępowanego za
chowania, mającego przekładać się na żywiołową interakcję 
z widzem.

Należy jednak zauważyć (na co zwracają uwagę sami 
uczestnicy obrzędu), iż z każdym rokiem coraz trudniej jest 
zainteresować młodych lokalną tradycją oraz namówić ich do 
nauki długich kwestii i odpowiedniego odgrywania ról, a także 
obchodu po wsi, w różnych, często niesprzyjających warun
kach pogodowych. Pomimo tych trudności mężczyźni czerpią 
nadal wiele radości ze wspólnego kolędowania (muzykowa
nie, śpiew) i przebywania we własnym gronie, tym samym sil
nie akcentując swoją unikatową tradycję i góralskie pochodze
nie. Jest to wszak oddolna inicjatywa, niewymuszona i niekie
rowana przez miejscowe ośrodki kultury, które w dziedzinie 
promocji lokalnego niematerialnego dziedzictwa (wpisanego 
na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego) 
mają jeszcze sporo do nadrobienia23. 

Szczęśliwie, ten obszar Żywiecczyzny nadal pozostaje en
klawą autentycznego, spontanicznego kolędowania, dalekiego 
od scenicznego – konkursowego wykonania24. 
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Janiny Karasiuk poetyckie refleksje  

o sensie życia i tworzenia

Wśród coraz węższego grona poetów ludowych, czy sze
rzej – regionalnych, czyli niemal bezwzględnie utożsamiają
cych się ze swoją wiejską małą ojczyzną, tak w języku, jak 
i w wyznawanym światopoglądzie, w przekonaniu piszącego 
wyróżnia się autorka z Podlasia – Janina Karasiuk. Urodzona 
30 kwietnia 1947 roku w Turowie w ro
dzinie chłopskiej pisze od dosyć dawna, 
ale jak sama to określa – „było to głów
nie pisanie do szuflady”. „Ujawnienie się” 
oraz intensyfikacja twórczości przyszły 
znacznie później. Dzisiaj jej dorobek to już 
sześć samodzielnych tomików, a w przy
gotowaniu jest kolejny, który możemy na
zwać przeglądowym. W międzyczasie bra
ła udział w licznych konkursach literackich 
i jest laureatką w wielu znaczących, jak: 
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana 
Pocka, organizowany w Chełmie Konkurs 
Poetycki „U progu Kresów”, doroczne 
konkursy im. Melanii Burzyńskiej w Moń
kach, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. 
Ireny Golec „Czerwona róża”, konkursy 
w Wasilkowie, Milanowie i inne. 

Poetycka twórczość J. Karasiuk ma wie
le wymiarów, ale można z całym przeko
naniem powiedzieć, że główne inspiracje 
czerpie ze – jak to kiedyś pięknie określił 
Stanisław Czernik – swojego kulturowego podglebia, czy
li właśnie z rodzinnego południowego Podlasia, do którego 
w swoich wierszach i kulturowej pamięci często powraca:

„wspominam z nostalgią dziecięce lata/ i owe niezapomnia
ne letnie dni/ gdy razem z matką powracałam z lasu/ z dzba
nuszkiem pełnym jagód”. 

Nie są to wszakże powroty tylko do samych zewnętrznych 
wyznaczników przyrodniczego krajobrazu Podlasia. Sens 
tych powrotów jest bowiem motywowany czymś głębszym, 
społecznymi, religijnymi i prawdziwie ludzkimi wartościami. 
Bardzo przekonywująco ukazuje to chociażby wiersz „wsi ro
dzinna”, w którym poetka wieś rodzinną porównuje do białej 
bułki, a więc do czegoś najcenniejszego i swego czasu na ubo
giej wsi rzadko dostępnego, zwykle przywożonego z miasta 
jako tzw. „gościniec”, przywołuje też znak krzyża – a więc 

symbol wiary chrześcijańskiej oraz wartości rodzinne – swoje
go rodzaju dziękczynienie wobec trudów „Ojca i Matki”. 

Istotną sferą wartości dla J. Karasiuk jest również postawa 
religijna. Mówiąc dosłownie jej „określeniami”: „Pan Bóg 
Sam w Sobie jest/ jedyną prawdziwą Drogą,/ jasną i prostą,/ 

której trzeba zawierzyć. Jest też pochwała 
stworzonego przez Boga świata: Zanurzył 
Bóg świat w kolorach/ Lasy, góry i doli
ny”. A dla nas źródłem wszelkich warto
ści jest – według poetki, Ewangelia: „Bo 
w Ewangelii to jasność świata,/ W niej 
Chrystusowe spisane lata./ Od Narodze
nia po drzewo Krzyża,/ który do prawdy 
wszystkich nas zbliża”. 

W poezji J. Karasiuk ważnym zakresem 
wartości stały się również odniesienia na
tury społecznej i moralnej. Krytykuje obo
jętność wobec biedy innego człowieka, ale 
także obojętność wobec spraw narodu i na
rodowych: „Kto troski o naród dotrzymać 
nie zechce,/ Gniew tych dosięgnie, z któ
rych sobie szydzi./ Cóż wtedy ambicje złej 
władzy połechce?/ – Nic! Bo zdrajcami 
człek prosty się brzydzi”. 

Jest jeszcze wiele innych motywów 
istotnych dla twórczości poetki z Podlasia. 
Jest to przede wszystkim refleksja o prze

mijaniu. Jednakże w przekonaniu piszącej kunszt poetycki 
najbardziej prawdziwie ujawnia się w jej tekstach autotema
tycznych, a więc w wierszach o wartości słowa, motywacjach 
tworzenia, o chęci kontaktu z rozumiejącym czytelnikiem. 
Sama wszakże w tym dialogu ujawnia się jako osoba skromna, 
„schowana głęboko”, chociaż też pełna wzruszeń. W tym kon
tekście zastanawiając się wyznaje: „Z czego się zrodziła we 
mnie chęć pisania?/ – Na takie pytanie brak mi odpowiedzi./ 
Może z potrzeby chwili lub pustki czekania/ Za czymś co nie
nazwane, chodź we wnętrzu siedzi”. 

Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja osoby J. Karasiuk 
i jej twórczości pozwoli na poszerzenie kręgu odbiorców 
i zainteresuje przyszłego czytelnika pełniejszego wydania jej 
poezji. Taki tomik jest planowany na 2023 rok. Tymczasem 
przedstawiamy kilka wierszy podlaskiej poetki, traktując je 
jako wstęp i zachętę do pogłębienia lektury. 

SyLweTKi

Janina Karasiuk,  
fot. archiwum poetki
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Wyznanie

Nie piszę po to, żeby mnie pochwalać, 
Nie po to, żeby na uznanie zasługiwać. 
Piszę dlatego, by smutki od siebie oddalać, 
I na ich miejsce radość przywoływać.

W wierszach znajduję duszy ukojenie, 
Wyrzucam na papier co złości i boli. 
Pisanie pomaga usłyszeć sumienie 
I świat mi lepszym oglądać pozwoli.

Czasem moje strofy są pełne słodyczy, 
Nieraz smutek brzmi w nich nutką rzewną, 
Niekiedy są modlitwą szeptaną wśród ciszy, 
Co potrąca strunę w mej duszy tajemną.

może kiedyś

Chciałabym kiedyś sklecić wiersz taki, 
Najkrótszy, lecz sercu drogi, 
W którym by słowa szybko jak ptaki, 
Wzbić się umiały hen, pod obłoki.

W wierszu tym wszystkie swe myśli złożę, 
Które się w głowie kłębią i burzą. 
Zleję na papier, jak w bukłak wodę 
Przed najważniejszą w życiu podróżą.

Może po latach ktoś go odnajdzie, 
Może go nawet przeczytać zechce. 
Jeśli nie zginie na dnie w szufladzie 
Lub ze starości w proch się nie zetrze.

I może kiedyś ten wiersz mój krótki, 
Pocieszy kogoś, a może wzruszy. 
Może rozproszy ukryte smutki 
I będzie wsparciem niejednej duszy.

nie pisz

Dla każdego, kto pisze najprostszy mam przepis: 
„Jeśli nie masz o czym, to po prostu nie pisz. 
Nie wymyślaj tematów, których nie rozumiesz, 
Bo poezja „na siłę”, rychło zginie w tłumie”.

Poezja ma wszakże mówić do człowieka, 
Wpierw chwytać za serce, nim do głowy trafi. 
Lecz to sztuka niełatwa, mogłabym rzec, wielka 
I nie każdy piszący sprostać jej potrafi.

czarodziejka

Poezja czarodziejka, dusz ludzkich podglądacz, 
Magik, co wnętrze człowieka obnaża. 
I to, czego określić nie da się do końca, 
Ona w słowach porównań potrafi wyrażać.

Pozwala rozpoznać, co niepoznawalne, 
Wyjaśniać, określać wszystko precyzyjnie. 
Nazywać przepięknie, co nienazywalne, 
I opisać rzewnie, co melancholijne.

Ona – maestro myśli – zmiękczacz serc i sumień, 
Wynalazca spojrzeń, porównań i zwrotów. 
Wyzwalacz skrytych wrażeń, głębokich rozumień, 
Bogini skrzydlata, mistrz podniebnych lotów.

Strumień życia

Każdy dzień jest dniem narodzin, 
Każda chwila nowa. 
Dzisiaj, niesie niepokoje, 
Jutro, troski chowa.

Ranek, budzi w nas nadzieje, 
Wieczór je usypia. 
Noc, przynosi ukojenie, 
Dzień kluczem zamyka.

Strumień życia, który stale 
W naszych żyłach płynie. 
Płynie także przez świat cały, 
Niczego nie minie.

W nim jesteśmy zanurzeni, 
W nim się odradzamy, 
I niezmiennie, z woli Pana, 
Na nowo wzrastamy. 

Białe anioły

Dobre Duchy anielskie z białymi skrzydłami, 
Mistrzowie muzyki, 
Błagam Was, 
Unieście głos mej modlitwy pokornej przed tron

Najwyższego,
Złóżcie Mu ją u stóp w hołdzie i w podzięce.

I przemieńcie mój szept ledwie słyszalny 
W dźwięki lutni i harf, aż niebo otworzą. 
Albo w odgłos trąb, 
Niech głoszą chwałę Pana, 
Jak rezurekcyjne dzwony. 

Zamiast

Zamiast strzelać fochem, 
Uśmiechnij się trochę.

Zamiast kwaśnych minek, 
Zrób dobry uczynek.

Podziel się z innymi 
Słowami dobrymi.

Nic na tym nie stracisz, 
 Tylko się wzbogacisz.

A najwięcej zyskasz, 
Że radość odzyskasz.

Wiersze pochodzą z archiwum Janiny Karasiuk
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Maria Kida –  

mistrzyni bibułkowych kompozycji

Maria Kida jest mistrzynią w dziedzinie sztuki wyrobu bi
bułowych kwiatów i dekoracyjnych pająków ze słomy będą
cych zwyczajową ozdobą wnętrz wiejskich. Zdolności manu
alne artystka przejęła od swej babci. Jej prace stanowiły ozdo
bę dwóch ekspozycji zrealizowanych w ostatnich latach przez 
Muzeum Karkonoskie: Tradycja 
w przestrzeni Czasu (2015) i Daw-
no, niedawno..., dzisiaj (2021). 
Wielokrotnie była zapraszana do 
prowadzenia warsztatów w zakre
sie sztuki bibułkarskiej. Wykonuje 
tradycyjne ozdoby choinkowe, gir
landy na święte figury, bukiety bibu
łowe i słomiane pająki. Liczne pra
ce Marii Kidy przechowywane są 
w zbiorach Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze. Na wniosek tej 
instytucji została członkinią Stowa
rzyszenia Twórców Ludowych. Jej 
autorskie stoisko na Targach Sztu
ki Ludowej podczas kazimierskie
go festiwalu w 2021 roku zyskało wysokie oceny znawców 
sztuki tradycyjnej. Swe kwietne kompozycje zaprezentowała 
także w trakcie dwóch ostatnich edycji Dolnośląskich Spotkań 
z Tradycją w Nowogrodźcu przypominając o tradycji popular
nej na wsi jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Artystka mieszka w Mściszowie, lecz związana jest z pobli
skim Gościszowem, gdzie działa zespół śpiewaczy Gościszo-
wianie. Ta niezwykle aktywna grupa należy do wielokrotnych 
laureatów festiwalu w Kazimierzu. W 2021 roku otrzymała 
Nagrodę im. Oskara Kolberga za całokształt trwających już 
cztery dekady działań chroniących rodzime tradycje. Miesz
kańcy Gościszowa i okolicznych miejscowości są potomka
mi polskich reemigrantów z Bośni, którzy przybyli na Dolny 
Śląsk w 1946 roku. Zamieszkali na terenie powiatu bolesła
wieckiego. Zwarte osadnictwo przyczyniło się w znacznym 
stopniu do zachowania tradycji, które podobnie jak na emigra
cji, także w nowych warunkach wspomagały trwanie wspólnot 
i trudne procesy adaptacyjne. Pani Maria Kida pochodzi z ro
dziny, która pod koniec XIX stulecia wyemigrowała z obszaru 
Podkarpacia na Bałkany, by w rezultacie osiąść w Mściszowie. 
Pamiątką dawnej krainy pochodzenia są tradycje, które z pie
czołowitością pielęgnowano przez długie lata emigracji. Nale
ży do nich m.in. tradycja komponowania bibułowych arcydzieł 
przekazywana obecnie przez Marię Kidę młodzieży z okolicz
nych miejscowości.

W 2022 roku na wniosek Gminnego Centrum Kultury i Spor
tu w Nowogrodźcu, przy współudziale Muzeum Karkonoskie

go Maria Kida realizuje projekt Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego pn. Mistrz Tradycji. W ramach podjętych 
działań, oprócz odbywających się w wioskach spotkań z mło
dzieżą, miały miejsce także pokazy warsztatowe młodzie
ży z Mistrzynią w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, 

a w Centrum Kultury Muza w No
wogrodźcu zrealizowano imponują
cą ekspozycję ich wspólnych prac. 
Miała ona charakter instalacji pla
stycznej, gdzie pełne blasku kompo
zycje zaistniały w specjalnie zaaran
żowanej przestrzeni ze specjalnym 
oświetleniem, które wydobywało 
niewiarygodne efekty kolorystycz
ne sporządzonych dzieł. Zabieg ten 
pomaga uświadomić znaczenie tej 
szczególnej terapii kolorem. Sztuka 
sporządzania barwnych kompozycji 
była powszechna we wsiach niemal 
wszystkich regionów. Gospodynie 
rywalizowały ze sobą w sporządza

niu jak najbardziej efektownych bukietów, girland i pająków 
przy okazji ważniejszych dorocznych świąt. Brak słońca i za
chmurzone niebo przez wiele miesięcy w roku mogły powodo
wać stany depresyjne, lecz bibułowe kompozycje chociaż po 
części pomagały temu zapobiegać, emanując żywymi barwami 
i finezją form. Nawet współcześnie, obcując z takimi zjawiska
mi plastycznymi, nietrudno o poprawę nastroju. Kojarzą się ze 
sztuką odległych krain – Meksyku i Indii. Ich tworzenie przy
pomina tworzenie buddyjskich mandali. Bibułowe dzieła choć 
są stosunkowo nietrwałe, wymagają skupienia i koncentracji, 
służą gloryfikacji radości istnienia. Do ich wytworzenia nie
zbędne jest wyczucie smaku i estetyki, cierpliwość i uzyskanie 
stanu wewnętrznego spokoju. Jak zaświadcza Artystka niektó
re z nich wyrabia się czasem grubo ponad tydzień. 

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego sztuka Marii Kidy przypomina powoli zapomina
ną już dziś tę tradycję polskiej wsi. Kompozycje kolorowych 
kwiatków nadal znajdują wielu amatorów. Dobrze komponują 
się w nowoczesnych przestrzeniach. Świadczy o tym powo
dzenie, którym cieszyło się stoisko artystki podczas prezen
tacji w Kazimierzu Dolnym podczas Targów Sztuki Ludowej 
organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 
Zaświadcza o tym także popularność, którą cieszy się sztuka 
wicia bibułkowych arcydzieł wśród młodzieży – potomków 
polskich reemigrantów z Bośni mieszkających dziś w okoli
cach Nowogrodźca na Dolnym Śląsku.

Maria Kida, fot. H. Dumin
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Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022) –  

Mistrz, Przyjaciel, Społecznik

Wspomnienie o niedawno zmarłym, nieodżałowanym Pro-
fesorze jerzy Bartmińskim rozpocznę od krótkiej historii 
mojego z Nim spotkania. Przyszłego Profesora i jak się później 
okazało, mojego naukowego mentora oraz promotora doktora
tu, Jerzego Bartmińskiego poznałem na studiach polonistycz
nych na Uniwersytecie im. 
Marii Curie ‑Skłodowskiej 
w Lublinie. Owo pozna
nie nie odbyło się wszakże 
w ramach planowych zajęć 
dydatycznych, ponieważ 
tak się złożyło, że nie było 
mi nigdy dane uczestniczyć 
w prowadzonych przez 
Niego (ówczesnego ma
gistra i następnie doktora) 
ćwiczeń czy wykładów. 
Moje spotkanie z Profeso
rem miało miejsce w ra
mach zajęć dodatkowych. 
Była to – między innymi, 
redakcja „Językoznaw
cy” – studenckiego ogól
nopolskiego czasopisma 
naukowego, którego był 
opiekunem i recenzen
tem oraz inna działalność 
o charakterze społeczno‑
‑naukowym. Z tamtego 
okresu szczególnie zapa
miętałem obronę Jego dok
toratu. Wówczas, w ramach 
odpowiedzi dla recenzentów, jako przykład swojego materiału 
źródłowego m.in. zaśpiewał – pochodzącą z okolic Przemyśla, 
kolędę życzącą, którą zapamiętał od swojej babci. 

Z kolei, ścisłą współpracę z Profesorem rozpocząłem w 1974 
roku, już jako etatowy pracownik Zakładu Języka Polskiego. 
Do pracy na uczelni „zwerbowali” mnie właśnie doktor Jerzy 
Bartmiński i prof. Teresa Skubalanka – ówczesna kierownik 
Zakładu Języka Polskiego. Jednakże od początku mojej pra
cy byłem naukowo ściśle związany z Profesorem. Niejako 
zwieńczeniem pierwszego etapu tej współpracy stała się obro
na mojego doktoratu, którego Profesor był promotorem, a ja 

Jego pierwszym doktorem. Ta obrona miała miejsce w dosyć 
niezwykłych czasach. Gdy kończyłem swoją dysertację Jerzy 
Bartmiński był bowiem osadzony w więzieniu we Włodawie – 
jako internowany. Wspominam tu o tym, ponieważ te okolicz
ności dobrze charakteryzują osobowość Profesora. J. Bartmiń

ski był nie tylko wielkim 
naukowcem (opublikował 
ogółem ok. 700 prac), ale 
także uznanym społeczni
kiem i Obywatelem. 

Jerzy Bartmiński urodził 
się 19 września 1939 roku 
w Przemyślu, w rodzinie – 
jak sam wspominał –„o 
tradycjach chłopskich (po 
mamie Franciszce Zając) 
i urzędniczo ‑ziemiańskich 
(po dziadku Michale i bab
ce Wójcickiej z Krasno
polskich)”. Ojciec – Mie
czysław – był ślusarzem 
a dziadek prowadził sklep. 
Pierwsze lata dzieciństwa 
razem z matką i starszy
mi braćmi – Stanisławem 
i Marianem oraz siostrą 
Marią (inne rodzeństwo 
Profesora to jeszcze bracia 
Florian i Jan) przebywał 
u swojego wujka Floriana 
Zająca na plebanii w Bą
czalu Dolnym pod Jasłem. 

Tam też rozpoczął naukę szkolną, ale kontynuował ją już 
głównie w Przemyślu. Tu w 1956 r. ukończył Liceum Ogól
nokształcące im. Kazimierza Morawskiego. W szkole wyka
zywał się dużymi osiągnięciami w przedmiotach ścisłych, np. 
w matematyce. Po maturze marzył o kinematografii, składał 
też podanie na Politechnikę we Wrocławiu, ale ostatecznie 
został studentem polonistyki. W tej zmianie zainteresowań 
dużą rolę odegrał jego szkolny polonista Wiktor Wlazły, któ
ry dosyć niespodziewanie – jak wspomina J. Bartmiński: „raz 
na koniec kilkuletniej nauki w szkole postawił piątkę. Nigdy 
nie miałem piątki z polskiego, a dostałem za wypracowanie 

BadacZe KuLTury

W Warszawie na Zamku Królewskim, po odebraniu nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wydawnictwo 

zbiorowe Lubelskie, cz. I–VI. Od prawej: Jerzy Bartmiński, 
Rektor UMCS w Lublinie Stanisław Michałowski, Stanisława 

Niebrzegowska ‑Bartmińska, Maria Wojtak, Agata Kusto,  
Jan Adamowski, 2012, fot. archiwum rodzinne 

j. Bartmińskiego i S. niebrzegowskiej ‑Bartmińskiej
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o „Krzyżakach” Sienkiewicza, kiedy akurat miałem to świeżo 
w pamięci i napisałem esej”. 

Studia polonistyczne ostatecznie rozpoczął w Lublinie na 
Uniwersytecie im. Marii Curie ‑Skłodowskiej w 1956 roku. 
Na motywację wyboru tego miejsca mogło też zaważyć to, że 
wcześniej właśnie w Lublinie w Małym Seminarium Duchow
nym uczył się jego starszy brat Stanisław i ten pobyt dosyć do
brze wspominał, ale też pewna nieśmiałość i rodzaj komplek
su prowincji. Jednakże Lublin i UMCS uznał za swoją „małą 
ojczyznę” bowiem znalazł tu rozwijające się żywe życie na
ukowe, życzliwych ludzi wśród kadry i osobistych przyjaciół, 
w tym późniejszych profesorów: Michała Łesiowa oraz Jerze
go Święcha. W okresie studiów skrystalizowały się Jego lin
gwistyczne zainteresowania badawcze. Aktywnie uczestniczył 
w studenckim ruchu naukowym jako członek Studenckiego 
Koła Naukowego Językoznawców UMCS, m.in. współpracu
jąc z wydawanym przez to Koło czasopismem „Językoznaw
ca”. Na łamach tego właśnie pisma ogłosił pierwsze swoje 
publikacje. Studia ukończył w 1961 roku obroną napisanej pod 
kierunkiem profesora Pawła Smoczyńskiego, pracy magister
skiej pt. „Gwara w twórczości Adolfa Dygasińskiego”.

Na stałe z Lublinem prof. dr hab. Jerzy Bartmiński związał 
też swoje życie rodzinne. W trakcie studiów poznał przyszłą 
żonę Izabelę Górak (ur. 27 kwietnia 1942 roku w Hrubieszo
wie), z którą dzielił zainteresowania naukowe, co owocowało 
też wspólnymi publikacjami. Pobrali się jeszcze w czasie stu
diów w 1963 roku i zamieszkali w rodzinnym domu żony przy 
ul. Ogrodowej w Lublinie. Mieli siedmioro dzieci – Wojciecha 
(1964), Agnieszkę (1965), Macieja (1966), Michała (1971 – 
zmarł w 1972), Olgę (1975) oraz Piotra (1977). Wraz z rozwo
jem rodziny zmieniali też miejsce zamieszkania, przenosząc 
się na osiedla LSM: im. A. Mickiewicza (ul. Rymwida), a póź
niej na osiedle H. Sienkiewicza (ul. Pana Wołodyjowskiego). 
W tym czasie żona zrezygnowała z zawodowej kariery nauko
wej – rezygnując ze studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie) i poświęciła się opiece nad dzieć
mi i prowadzeniem domu. Pracowała też w poradni foniatrycz
nej w Lublinie. Izabela Górak ‑Bartmińska zmarła 12 kwietnia 
1999 roku w Lublinie. W 2001 roku J. Bartmiński ożenił się 
ponownie i poślubił Stanisławę Niebrzegowską. 

Działalność naukowo ‑badawcza Profesora obejmowała sze
rokie i dosyć zróżnicowane kręgi tematyczne oraz subdyscy
pliny lingwistyczne. Na początku, już od czasów studenckich 
była to dialektologia. Wiązało się to z licznymi eksploracjami 
terenowymi oraz rozpoznaniu metodologii budowania narzę
dzi do takich badań, jak i sposobów praktycznego prowadze
nia wywiadów z informatorami. Te badania dotyczyły głównie 
obszaru Lubelszczyzny, ale i całego wschodniego pogranicza. 
Ich efektem są m.in. materiały przekazane do krakowskiej 
kartoteki Słownika gwar polskich i konkretne – publikowane 
samodzielnie jak i we współpracy z kolegami, artykuły i roz
prawy. Istotną cechą tych badań stało się systematyczne wyko
rzystywanie metod kartograficznych, co dało możliwość wy
kreślenia zasięgów występowania na obszarze województwa 
lubelskiego poszczególnych cech (jak np. tzw. a pochylonego), 
a ostatecznie – niejako w syntezie dokonania jego językowo‑
‑kulturowej delimitacji (por. J. Bartmiński O języku folklo-
ru, Wrocław 1973 i L. Kaczmarek, J. Bartmiński, J. Mazur, 
Ugrupowanie gwar Lubelszczyzny, „Biuletyn Lubelskiego To

warzystwa Naukowego. Humanistyka. Vol. 20, nr 1–2, 1978, 
s.65–89). 

Podstawą habilitacji Jerzego Bartmińskiego stała się na
tomiast publikacja O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa 
w funkcji języka artystycznego, Lublin 1977. 

Niewątpliwie z badań dialektologicznych zrodziła się – jak 
się później okazało, główna domena prac badawczych Profe
sora, czyli polski, ale i słowiański folklor, traktowany na tle 
całokształtu kultur tradycyjnych. Są to badania w szczególno
ści związane z rolą słowa w tej kulturze. Obejmują dwa pod
stawowe zakresy, takie jak: 

1. Dokumentacja ludowej tradycji, czyli budowanie orygi
nalnych i opartych na naukowych zasadach źródeł, co w za
mierzeniach ma również stanowić podstawę do prac interpre
tacyjnych i analityczno ‑krytycznych, ale także jest działaniem 
związanym z bezpośrednimi formami ochrony dziedzictwa 
kulturowego i organizowaniem nowych, archiwalnych zaso
bów niezwykle istotnych w odkrywaniu i utrwalaniu tożsamo
ści kulturowych konkretnych grup i regionów. 

2. Teoria funkcjonowania oraz interpretacji ludowego sło
wa (ale i innych obecnych w kulturze ludowej kodów komu
nikacyjnych) – i to na różnych płaszczyznach: poetyki i stylu, 
systematyki gatunkowej folkloru słownego oraz semantyki, 
a także złożonych tekstów kulturowych. 

Właściwie, to już od czasów studenckich z powodzeniem 
zajmował się eksploracjami terenowymi, dokumentując pol
skie gwary ludowe, nie tylko Lubelszczyzny. Na początku były 
to gwary okolic Chełma, ale również gwary śląskie. Materia
ły te publikował m.in. w „Językoznawcy” – ogólnopolskim 
piśmie studenckim (por. zawartość „Językoznawcy” z 1959 
roku). Jak już wspominaliśmy – dialektologia była tylko eta
pem na drodze krystalizowania się zainteresowań badawczych 
Profesora. Dała ona mocne podstawy do rozwoju Jego, sze
roko zakreślonych, badań folklorystycznych. W zakresie prac 
dokumentacyjnych za szczytowe osiągnięcie należy pewnie 
uznać przygotowanie i wydanie sześciotomowej publikacji 
w serii tzw. „Nowego Kolberga” – Polska pieśń i muzyka lu-
dowa. Źródła i materiały, red. serii L. Bielawski, Lubelskie, 
t. 1–6, red. J. Bartmiński, Lublin 2011).

Inne ważniejsze publikacje źródłowe związane z autorską, 
organizacyjną i redakcyjną działalnością J. Bartmińskiego to 
przede wszystkim: Kolędowanie na Lubelszczyźnie z 1986 
roku oraz – wydane w Krakowie Polskie kolędy ludowe. An-
tologia z 2002 roku. Zwłaszcza ta ostatnia pozycja jest dla na
ukowego dorobku autora niezwykle istotna, ponieważ proble
matyka kolęd to jeden z podstawowych i ulubionych tematów 
badawczych Profesora.

Z kolei, w zakresie dokonań analitycznych J. Bartmiń
skiego – czego efektem jest ogółem około 700 publikacji, za 
główne merytoryczne osiągnięcia Profesora, które jednocześ
nie wyznaczają etapy rozwoju naukowego nie tylko samego 
Profesora, ale i lubelskiego ośrodka badawczego, a nawet całej 
polskiej folklorystyki, uznałbym:

1. Monografię O języku folkloru (1973 r.) – pozycja ta to 
efekt rozprawy doktorskiej; była ona na tyle istotna, że w 1974 
roku na forum ogólnopolskim – w Słupsku na dorocznym zjeź
dzie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, zainspiro
wała specjalną dyskusję. Podstawowe osiągnięcie merytorycz
ne tej monografii to przede wszystkim rozwinięcie i uściślenie 



35

pojęcia język i styl folkloru oraz ukazane metody identyfiko
wania ludowych poetyzmów, obecnych na różnych poziomach 
i podsystemach języka.

2. Dużym osiągnięciem naukowym stał się również opraco
wany, z inspiracji Profesora i pod Jego naukowym kierunkiem, 
zespołowy projekt tzw. deskryptorowej systematyki teks
tów folkloru. Koncepcja tego projektu została przedstawiona 
w „Literaturze Ludowej” nr 4–6 za 1979 rok. Praktyczne za
stosowanie tego pomysłu w pierwszej kolejności zaowocowa
ło uporządkowaniem obszernego zakładowego archiwum. Ge
neralnie, istotą tej koncepcji jest możliwość systematyzowania 
równorzędnego, a nie – jak dotychczas, tylko hierarchicznego.

3. W związku z materiałem folklorystycznym pozostaje 
jeszcze jeden, niezmiernie ważny krąg badań Profesora – 
może nawet najważniejszy. Są to badania dotyczące seman
tyki folkloru. Mam tu na myśli Słownik stereotypów i symboli 
ludowych. Dzieło niezmiernie istotne nie tylko dla folklory
styki – polskiej i słowiańskiej, ale także dla całej polskiej kul
tury narodowej. Jest to dzieło oryginalne, oparte na specjalnie 
zbudowanej kartotece i opracowanej nowej metodologii, którą 
najogólniej można wiązać z taką nową na polskim gruncie sub
dyscypliną naukową – opracowaną koncepcyjnie przez Profe
sora, jak etnolingwistyka.

Tak naukowych, jak i społecznych czy dydaktycznych (ogó
łem wypromował 24 doktorów oraz niemal 300 magistrów, 
funkcja prorektora itp.) osiągnięć Profesora jest znacznie wię
cej. Wymieńmy jeszcze przykładowo: dialektologię, składnię, 
tekstologię, badania nad stereotypami językowymi czy aksjo
logię. W szczególności chcę tu jeszcze przypomnieć rolę Pro
fesora w formowaniu takiej subdyscypliny lingwistycznej jak 
tekstologia. Dał przecież wykładnię jej definiowania, w tym 
także rozumienia jej pojęć podstawowych, rozróżniając cho
ciażby takie jednostki strukturalne jak tekst i tekstem. 

Osobiście Profesora zapamiętam jeszcze i z tego powodu, 
że niezmiernie doceniał potrzebę oraz oryginalność w bada
niach – także osobiście zebranych, a więc oryginalnych, ma
teriałów źródłowych. W związku z tym realizował liczne eks
ploracje terenowe. Przede wszystkim te związane z dialekto
logią i folklorystyką. Znał zatem pragmatykę funkcjonowania 
materiału źródłowego. Ale znał też i bardzo doceniał swoich 
informatorów, co w badaniach owocowało eksponowaniem 
podmiotowego podejścia. 

Niejako za przedłużenie takiego stanowiska można też uznać 
wieloletni udział Profesora w funkcji jurora w Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Bywalcy, przyja
ciele, Komisja Artystyczna i organizatorzy Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą, a przede wszystkim całe grono występujących na kazi
mierskich scenach ludowych artystów znało i to pewnie dosyć 
dobrze, osobę Profesora, który od 1980 do 2016 roku zasiadał 
w jury Festiwalu. Była to postać absolutnie rozpoznawalna 
i kompetentna. Największy autorytet – szczególnie w dziedzi
nie interpretacji sensów prezentowanych pieśni, szczególnie 
ich funkcji i znaczeń, które w powszechnym odbiorze stały się 
już mało czytelne lub zupełnie zapoznane. Pamiętam, że w po
szukiwaniu odpowiedzi często wstawał od stolika jurorskiego 
i szedł rozmawiać z wykonawcami, prosząc ich o różnorakie 
wyjaśnienia. Zawsze wykonawców traktował podmiotowo – 
tak w samym Kazimierzu, jak i w swoich wieloletnich bada

niach trenowych. Doceniał ich artyzm wykonawczy, często 
łączony z ciężką pracą na roli i ogólnymi trudami życia na 
wsi. Znał to wiejskie życie i nietypowość statusu ludowych 
artystów. O docenianiu społecznej i kulturowej roli ludowych 
muzykantów i śpiewaków bardzo wymownie ukazuje Jego 
zachowanie w sytuacji, kiedy podczas świadomego zakoń
czenia swojej roli jurorskiej w 2016 roku wszedł na scenę na 
zakończenie ostatniej sesji konkursowej i również sam za
śpiewał znane sobie pieśni ludowe. Były to przede wszystkim 
ulubione, a pochodzące z polsko ‑ruskiego pogranicza, kolędy 
noworoczne. W ten sposób niejako postanowił utożsamić się 
z tymi ludźmi i z tą ważną częścią polskiej kultury ludowej, ale 
i ogólnonarodowej. Tej imprezie poświęcił też wiele swoich 
tekstów. Można więc powiedzieć, że był apologetą tego święta 
polskiego folkloru i polskiej kultury ludowej. 

Działalność Profesora miała charakter wszechstronny, rów
nież społeczny czy wręcz obywatelski. Przypomnieć tu za
tem należy chociażby niektóre fakty z okresu kształtowania 
się ruchu „Solidarność”. M.in. w 1980 roku był inicjatorem 
i współzałożycielem „Solidarności” na UMCS i przewodni
czącym KZ UMCS. W 1981 roku delegat na I gdański Zjazd 
Solidarności, inicjator Ruchu Solidarności Rodzin, internowa
ny w 1980 roku, działacz Solidarności podziemnej itd. 

Przypomnijmy jeszcze inne, wybrane pola działalności 
Profesora to: udział w powstaniu Państwowej Wyższej Szko
ły Zawodowej w Przemyślu, członek Rady Języka Polskiego, 
członek kilku komitetów Naukowych PAN (w jednej z kaden
cji został wybrany do równocześnie czterech Komitetów – Ję
zykoznawstwo, Literaturoznawstwo, Slawistyka i Etnologia), 
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności w Kra
kowie, założyciel i przewodniczący Komisji Etnolingwistycz
nej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Przewodni
czący Rady Naukowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej, 
założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Etnolingwistyka”, 
członek kolegiów redakcyjnych innych czasopism itp. 

Za swoją niezwykle owocną działalność Profesor był wie
lokrotnie nagradzany i odznaczany. Wydaje się, że za wyróż
nienia najważniejsze sam by uznał: Nagrodę im. Oskara Kol
berga, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrny 
medal za zasługi dla kultury „Gloria Artis”, nagrody ministe
rialne za opracowanie poszczególnych tomów Słownika ste-
reotypów i symboli ludowych oraz nagrody za wydanie sześciu 
tomów pieśni ludowych z Lubelszczyzny (w ramach serii Pol-
ska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały). W tym miejscu 
wpisałbym także zagraniczne uznanie jego dorobku naukowe
go, co owocowało obcojęzycznymi tłumaczeniami Jego dzieł 
ich wydaniem w różnych krajach europejskich (szczegółow
szy wykaz zob. w dołączonej niżej wybranej bibliografii). 

W ciągu owocnego życia, tak na niwie naukowej, jak i spo
łecznej, Profesor zawiązał wiele serdecznych, wręcz przyja
cielskich relacji z różnymi osobami. Dał temu bezpośredni 
wyraz w swojej ostatniej książce Ludzie, których spotkałem. 
Sylwetki i wspomnienia (Lublin 2021). Traktował to wydaw
nictwo jako rodzaj swoistego testamentu. Można powiedzieć, 
że zbiór przedstawionych w publikacji sylwetek przedstawia 
też Jego krąg zainteresowań i dokonań. Są tam przede wszyst
kim ludzie Solidarności (Papież Jan Paweł II, z którym miał 
możliwość osobistego spotkania, arcybiskup Józef Życiński, 
Adam Stanowski, Jerzy Kłoczowski i inni) oraz Profesorowie 
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z polskich i zagranicznych uniwersytetów: jak Maria Renata 
Mayenowa i Czesław Hernas – Jego naukowi mentorzy, Anna 
Wierzbicka czy wybitni Rosjanie – Swietłana i Nikita Iljicz 
Tołstojowie, Władimir Nikołajewicz Toporow. Są też tam za
prezentowani inni przyjaciele Profesora: Michał Łesiów, Jerzy 
Święch, Roch Sulima, Janina Puzynina, Renata Grzegorczy
kowa. Miło mi było, gdy do tej grupy Profesor wpisał i moje 
nazwisko. W ten sposób z ucznia zostałem przez Mistrza zali
czony do Jego przyjaciół. 

Jerzy Bartmiński podczas audiencji u Jana Pawła II, 
fot. archiwum rodzinne j. Bartmińskiego 

i S. niebrzegowskiej ‑Bartmińskiej

Profesor dr hab. Jerzy Bartmiński zmarł 7 lutego 2022 roku 
i został pochowany w grobie rodzinnym na lubelskim cmenta
rzu przy ulicy Unickiej. 

Patrząc w sposób globalny na całokształt dorobku życio
wego Profesora chciałbym go skrótowo opisać i jednocześnie 
ocenić poprzez przywołanie sentencji św. Pawła z II listu do 
Tymoteusza: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukoń
czyłem, wiary ustrzegłem”. 

***

Autorskie i współautorskie monografie Jerzego Bartmiń
skiego – z komentarzami opracowanymi przez współpracow
ników i samego Profesora – co zostało odpowiednio zazna
czone. Zestawienie wyjęte z maszynopisu, zredagowanego 
pod kierunkiem Stanisławy Niebrzegowskiej ‑Bartmińskiej, 
pełnego wykazu bibliograficznego wszystkich prac Profesora. 

1. O języku folkloru, Wrocław: Zakład Narodowy im. Os‑
so liń skich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1973, 
286 s. [„Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, 
t. 32].

Rec.: Julian K r z y ż a n o w s k i, „Literatura Ludowa” 1974, 
nr 4–5, s. 94; Michał Ł e s i ó w, „Nasza Kultura” 1974, nr 4; Kry
styna P i s a r k o w a, „Język Polski” 1974, s. 288–291; Wojciech Ry
szard R z e p k a, „Nurt” 1974, IX, s. 37–38; Oldřich S i r o v á t k a, 
„Národopisné Aktuality” 1974, XI, c. 2, s. 128–129; Roch S u l i m a, 
„Nowe Książki” 1974 (18), s. 15–16; Hanna Wa l i ń s k a, „Literatura 
Ludowa” 1974, nr 4–5, s. 36–48; Dagmar K l í m o v á, „Český Lid” 
1975, nr 1; Jadwiga J a g i e ł ł o, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 2; 
Halina Z g ó ł k o w a, „Slavia Occidentalis” 1976, (33), s. 179–182; 

Stenogram dyskusji nad książką odbytej na dorocznym zjeździe To
warzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w 1974 r. w Słupsku, 
zob.: Co to jest język folkloru?, „Literatura Ludowa” 1976, nr 4–5, 
s. 3–21 [wypowiadali się: Czesław H e r n a s, Roch S u l i m a, Alek
sander B e r e z a, Jerzy K o p e ć, Jerzy B a r t m i ń s k i].

W książce opartej na rozprawie doktorskiej wykonanej pod 
opieką prof. Leona Kaczmarka (według zaleceń prof. M. R. 
Mayenowej) podejmowany jest problem stosunku folkloru 
słownego do gwary. Praca oparta została na bogatym mate
riale (głównie samodzielnie zebranym przez autora w trakcie 
badań terenowych) z 71 wsi Lubelszczyzny. Autor wychodzi 
od teorii języka poetyckiego sprecyzowanych przez R. Jakob
sona i J. Kuryłowicza (wprowadzając modyfikację ujęcia dyfe
rencjalnej cechy poetyckiej zarówno jako jakościowej, jak też 
ilościowej). Wykazuje, że folklor jest postacią języka ustnego, 
co znajduje potwierdzenie w obecności zjawisk takich, jak 
elipsa, kontaminacja, formuliczność, powtórzenie, incipito
wość, dialogowość. Omawia swoiste cechy fonetyczne tekstu 
śpiewanego (m.in. barwę samogłosek w śpiewie i modyfikacje 
przebiegu ich artykulacji poprze jotację). Charakteryzuje język 
wiersza na tle języka prozy (analizuje zdrobnienia i spieszcze
nia, krótkie i długie postaci wyrazów jako czynniki rytmizu
jące, szyk przydawki dzierżawczej, łamanie normy językowej 
w rymach). Z kolei opisuje te swoistości języka folkloru, które 
nie są determinowane przez meliczność lub wierszowość, lecz 
mają motywację ogólniejszą, strukturalno ‑poetycką (liryczne 
mazurzenie w pieśniach zamojskich, opozycje leksykalne, np. 
poetyckie wyrażenia bór, gaj – wobec potocznego – las, opo
zycje semantyczne, np. dunaj poet. ‘wielka woda’: pot. ‘nazwa 
własna’). Ta analiza porównawcza prowadzi do stwierdzenia, 
że język folkloru jest swoistą, odrębną postacią gwary (gwarą 
artystyczną). Swoistości poetyckie ujawniają się w fonetyce, 
morfologii, słownictwie i składni (mają charakter jakościo
wy lub ilościowy, tzn. różny stopień natężenia); w folklorze 
dokonuje się selekcja i generalizacja elementów potocznych, 
aktywizowane są bierne elementy językowe; kształtuje się na 
gruncie folkloru swoisty interdialekt poetycki. Poetyzmy mają 
różnorodną genezę (archaizmy, neologizmy, zapożyczenia). 
Język folkloru jest wewnętrznie zróżnicowany w obrębie ga
tunków tekstów ludowych. [UMB]

2. O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języ-
ka artystycznego. Rozprawa habilitacyjna, Lublin: Uniwersy
tet Marii Curie ‑Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny 1977, 
226 s.

Rec.: Jolanta Ł u g o w s k a, Wokół zagadnień języka i poetyki 
tekstów folkloru, „Literatura Ludowa” 1979, nr 1–3, s. 133–136.

Książka (będąca rozprawą habilitacyjną) przedstawia roz
winiętą koncepcję derywacji stylistycznej rozumianej trans
formacyjnie jako wyprowadzenie pochodnego funkcyjnego 
wariantu języka o węższym zakresie użycia z empirycznie po
świadczonego wariantu podstawowego (języka potocznego), 
który pełni rolę bazy derywacyjnej i zarazem rolę tła motywu
jącego walory stylistyczne tegoż wariantu. Rozprawa stanowi 
próbę teoretycznego uogólnienia porównawczej charaktery
styki gwar i języka folkloru, zawartej w wielu wcześniejszych 
publikacjach autora. W części pierwszej autor omawia oral
ność tekstu ludowego, analizując strukturę językową incipitu 
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pieśni, krzyżowanie się tekstów ludowych, problem składnika 
pieśni, mechanizmy spójnościowe w pieśni ludowej, Lordow
ską koncepcję formuły i statystyczną strukturę słownictwa 
pieśni. Część drugą poświęca poetyzmom gwarowym w folk
lorze. Szczegółowo zajmuje się poetycką funkcją mazurzenia, 
formowaniem się interdialektu poetyckiego, generalizacją ele
mentów potocznej gwary w tekstach folkloru, naddanymi war
tościami symbolicznymi w erotykach ludowych. W ostatniej 
części poddaje obserwacji funkcjonowanie gwary w literaturze 
(stylizacja gwarowa w twórczości A. Dygasińskiego; selekcja 
i generalizacja elementów gwarowych w literaturze i kształ
towanie się stereotypu gwary w literaturze i kulturze maso
wej; związki między pisarstwem chłopskim a tradycyjnym 
folklorem, gwara jako styl). W zakończeniu autor stwierdza, 
że przedstawiona koncepcja derywacji stylistycznej wymaga
łaby jeszcze dalszego rozwinięcia, uwzględniającego ustalenia 
rozwijającej się gramatyki tekstu. Styl jest bowiem kategorią 
ponadtekstową, jego wybór jest dokonywany na etapie poprze
dzającym derywację tekstu. [UMB]

3. Nazwiska obce w języku polskim. Problemy poprawnoś-
ciowe. Słownik wymowy i odmiany, [współaut.: Izabela Bart
mińska], Warszawa: PWN 1978, 211 s. [wyd. 2. pt. Słownik 
wymowy i odmiany nazwisk obcych, Olsztyn: Wydawnictwo 
„Książnica Polska” 1992, 232 s.; wyd. 3. Słownik wymowy 
i  odmiany  nazwisk  obcych, Bielsko ‑Biała: PPU „Park” sp. 
z o.o. 1997, 383 s.]

Rec.: Łucja S z e w c z y k, „Poradnik Językowy” 1979, nr 7, 
s. 350–352; Elżbieta S u p r a n o w i c z, „Język Polski” 1983, s. 123–
126; Hanna J a d a c k a, „Poradnik Językowy” 1992, nr 9–10, s. 693–
697; Edward Ł u c z y ń s k i, „Język Polski” 1994, nr 1, s. 61–64.

Książka obejmuje dwie części: teoretyczną i praktyczną. 
W części teoretycznej autorzy charakteryzują cztery obiegi 
nazwisk w komunikacji społecznej (pisany oficjalny i nieofi
cjalny oraz mówiony staranny i swobodny), różne systemy an
troponimiczne (dwuelementowe nazwy złożone z imienia i na
zwiska; system jednoelementowy z użyciem imienia; nazwy 
zawierające trzy elementy, np. u Rosjan, lub pięć elementów, 
np. u Arabów), sposoby powstawania nazwisk w różnych języ
kach. Podejmują kwestie tłumaczenia i przyswajania nazwisk 
(m.in. różne stopnie polonizacji); charakteryzują sygnały ob
cości nazw przyjmowanych z innych języków (np. specyficz
ne głoski, akcent). Ustalają reguły rządzące odmianą nazwisk 
obcych w polszczyźnie (17 grup deklinacyjnych) oraz argu
mentują zasadność uproszczonej bezpretensjonalnej wymowy 
nowo przyjmowanych nazwisk w kontekście polszczyzny mó
wionej. Podają sposoby zastępowania w języku polskim nie
których obcojęzycznych głosek oraz zasady pisowni nazwisk 
obcych (w ujęciu historycznym). Część druga zawiera słownik 
wymowy i odmiany nazwisk obcych (zakończony uproszczo
nymi zasadami czytania niektórych liter i ich połączeń w naj
częściej używanych językach europejskich posługujących się 
alfabetem łacińskim). [UMB]

4. Folklor–język–poetyka, Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Os so liń skich 1990, 241 s.

Rec.: Jan A d a m o w s k i, O istocie stylu ludowego, „Twórczość 
Ludowa” 1991, nr 3–4, s. 86–87.

Książka stanowi podsumowanie badań autora z lat 1972–
1990 nad językiem i poetyką folkloru. Autor definiuje folklor 
jako „składnik duchowej kultury, którego jądrem jest żywe 
słowo uwikłane w mniej lub bardziej zrytualizowane sytuacje 
i zachowania” (s. 5). Funkcjonowanie tego składnika oparte 
jest na społecznie uzgodnionej wiedzy o świecie i wspólnym 
systemie wartości. Za podstawowe cechy definicyjne folkloru 
uważa kolektywność, ustność i estetyzm; podkreśla wielorakie 
powiązania folkloru z religią. Prezentuje własną systematy
kę gatunków polskiego folkloru, opierając ją na 11 cechach. 
Część pierwsza książki poświęcona jest charakterystyce języ
ka folkloru (tj. ludowemu stylowi artystycznemu), opisanemu 
jako „interdialekt poetycki”. Cechy swoiste w języku polskie
go folkloru mają funkcje meliczne, rytmizacyjne i rymotwór
cze, realizują główną funkcję stylu artystycznego – funkcję 
poetycką. Spośród czterech technik derywacyjnych stosowa
nych w tekstach folkloru za najważniejszą autor uważa gene
ralizację elementów potocznej gwary (ilustruje ten proces wie
loma przykładami z wszystkich płaszczyzn języka). Zestawiw
szy wyniki dotychczasowych badań nad językiem polskiego 
folkloru w 10 twierdzeniach (s. 57–59), skupia się na geografii 
zjawisk językowych w gwarze i w folklorze, po czym opisuje 
rzadkie zjawisko stylizacji na mazurzenie w pieśniach lirycz
nych (osobliwość wschodniej Lubelszczyzny).

W drugiej części książki podjęte zostały problemy stylu. Po 
przedstawieniu swojej semiotyczno ‑derywacyjnej koncepcji 
stylu (Derywacja stylu) autor zinterpretował używanie gwary 
w folklorze i w literaturze dialektyzowanej jako zastosowanie 
mechanizmów transformacyjnych – przede wszystkim selek
cji (od dźwięku do znaczenia i modelu świata) i generalizacji 
(frekwencyjnej, zakresowej, gatunkowej, geograficznej); na 
koniec autor dowodzi, że stereotyp gwary uformowany w lite
raturze i kulturze masowej można uznać za produkt derywacji 
stylistycznej.

W trzeciej części publikacji poruszono problemy struktu
ry tekstu. Autor zreferował różne podejścia do tekstu folklo
ru w polskiej folklorystyce; opowiedział się za stanowiskiem 
kulturowym i za wykorzystaniem dorobku tradycyjnej filolo
gii i nowych koncepcji lingwistyki tekstu. Przyjmuje, że tekst 
to „swoista złożona jednostka języka (a nie jedynie doraźna 
konstrukcja), tj. makroznak, wykazujący integralność i we
wnętrzną spójność, podlegający całościowej interpretacji se
mantycznej i mający komunikatywną samodzielność” (s. 130); 
ma nacechowanie stylowe i gatunkowe; jego podstawowy koś
ciec stanowi struktura tematyczno ‑rematyczna; stoi on najwy
żej w układzie jednostek języka: fonem – morfem – leksem – 
zdanie – tekst (tekstem). Folklor jest zjawiskiem językowym 
(w jego opisie ważne jest rozróżnienie utworu/tekstu i jego 
wariantu), zjawiskiem ustnym, wielotworzywowym. Zwią
zek tekstu folkloru z określoną sytuacją użycia sygnalizują 
wykładniki semantyczne i strukturalne; tekst modeluje sytu
ację. Intencja tekstu (tj. „celowościowe nastawienie nadawcy 
wobec odbiorcy”) zawarta jest w treści i strukturze tekstu, zaś 
funkcja tekstu nie ma jednoznacznych wykładników teksto
wych – jest kategorią pragmatyczną; reguły wiązania tekstów 
z określonymi sytuacjami utrwalone są w etykiecie językowej. 
Dalej autor stawia i uzasadnia tezę, że pozycjami węzłowymi 
w rozczłonkowaniu tekstu pieśni ludowej – inaczej niż w wier
szu literackim – są początki wersów (incipity); udowadnia, 
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że szczególnie ważnym elementem w strukturze i semantyce 
pieśni ludowej są powtórzenia. Analizując spójność pieśni lu
dowej, charakteryzuje proces krzyżowania się (kontaminacji) 
tekstów ludowych; wyróżnia motywy wędrowne, minimalne 
składniki tekstu ludowego, strofy formuliczne i odcinki formu
liczne – bada ich łączliwość; pokazuje dwa podstawowe wzor
ce spójnościowe w pieśni ludowej: szeregowy i łańcuchowy. 
Wykazuje, że podstawową funkcją powtórzenia (językowego 
i pozajęzykowego) w tekście ludowym jest funkcja rytualna 
i zarazem sakryfikująca. Zestawiwszy refleksje różnych bada
czy na temat formuły jako narzędzia opisu tekstu, postuluje, 
aby pojęcie to połączyć w system terminologiczny (formuła, 
klisza, topos, archetyp, stereotyp) i wówczas zbudować ich 
nieizolowane definicje. Na koniec prezentuje wyniki porów
nawczej analizy polskich pieśni na tle prozatorskich opowia
dań ludowych w świetle statystyki leksykalnej (bogactwo 
słownictwa, jego struktura gramatyczna i stopień koncentracji 
słownictwa, najczęstsze hasła, przyrost nowych haseł, filiacja 
tekstów). [UMB]

5. Jazykovoj  obraz  mira:  očerki  po  ètnolingvistike, Mo
skva: Indrik 2005, 527 s.

Rec.: Alena R u d e n k o, „Belaruskaja Lingvistika” 2006, vyp. 58, 
s. 156–161; Ekaterina A n a s t a s o v a, „Bylgarski Folklor. Razkazva
neto. Ustni i pisemni praktiki” 2007, nr 2, s. 145–148; Włodzimierz 
Wy s o c z a ń s k i, „Slavia Orientalis” 2007, t. 56, nr 1, s. 134–139.

Przygotowana przez Swietłanę Tołstojową z pomocą Eleny 
Berezowicz książka zawiera rosyjskie przekłady 27 artykułów 
dokonane przez zespół rosyjskich (głównie moskiewskich) et
nolingwistów, traktujące m.in. o stereotypach, definicji kog
nitywnej, profilowaniu pojęć, punkcie widzenia i językowym 
obrazie świata (JOS), o słownikach: etnolingwistycznym i ak
sjologicznym, o pojęciu tekstu i stylu, o języku i poetyce teks
tów folkloru; umieszczono też analizy pojęć matki, ludu, ziemi 
i stereotypu Niemca. Poprzedzone szkicem S.M. Tołstojowej 
pt. Ètnolingvistika Eži Bartminskogo. W tomie zamieszczono 
pełną bibliografię prac autora do roku 2004 (372 pozycje). [JB]

6. Językowe  podstawy  obrazu  świata, Lublin: Wydawni
ctwo UMCS 2006, 318 s. [wyd. 2. uzupełnione, Lublin 2007, 
328 s.; wyd. 3. – Lublin 2009; wyd. 4. – Lublin 2012; wyd. 5. – 
Lublin 2012].

Ułożony problemowo, uporządkowany wybór najważniej
szych 21 artykułów i studiów, publikowanych przez autora 
w latach 1984–2004. Prezentowane są aktualne dyskusje o do
robku i perspektywach etnolingwistyki, przedstawiane kluczo
we dla całej dziedziny zagadnienia językowego obrazu świata 
(JOS). W części pierwszej (Język a świat) autor omawia po
jęcie JOS i podstawową literaturę przedmiotu na jego temat. 
Część druga (Jak opisywać językowy obraz świata?) gromadzi 
ważne artykuły na temat definicji kognitywnej, wyboru hipe
ronimu, czyli nadrzędnej kategoryzacji przedmiotu, wpływu 
JOS na spójność tekstu, punktu widzenia, perspektywy oglądu, 
profilowania pojęć, w końcu – wartości jako podstawy JOS. 
W kolejności – część III – (Fragmenty polskiego językowego 
obrazu świata) autor przeprowadza rekonstrukcję językowo‑
‑kulturowych obrazów matki, domu i świata, ojczyzny, ludu, 

prawicy i lewicy oraz omawia przemiany, jakim JOS podle
ga we współczesnym polskim dyskursie. Zamknięcie książki 
(część IV) stanowią rozprawy o charakterze komparatystycz
nym: omówiono założenia teoretyczne badań porównawczych 
(Koncepcja językowego obrazu świata w programie slawi
stycznych badań porównawczych), następnie przedstawiono 
porównawcze analizy pojęć pol. los/dola – ros. sudba, pol. 
lud – franc. peuple oraz pol. ojczyzny i ros. rodiny / otečestva. 
[SW]

7. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistycz-
ne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, 360 s. [wyd. 2. – Lub
lin 2009].

Rec.: Ljubov A. F e o k t i s t o v a, Apologija stereotipa, „Živaja 
Starina” 2008, nr 2, s. 57–58; Jacek S k a w i ń s k i, O stereotypach 
niestereotypowo, „Akcent” 2008, nr 1, s. 98–104.

Tom składa się z 22 artykułów, które ukazały się drukiem 
w latach 1985–2005. Książka jest komplementarna wobec 
wydanych wcześniej Językowych podstaw obrazu świata 
w dwojakim sensie. Po pierwsze, przynosi prace poświęcone 
problematyce stereotypów językowych jako niezbywalnych 
elementów komunikacji językowej, których nie da się „prze
zwyciężyć” czy „zlikwidować”, wbrew opiniom potocznym 
(niejęzykoznawczym). Po drugie, dopełnia poprzednią publi
kację o teksty poświęcone przedmiotowi etnolingwistyki, dzie
jom jej lubelskiej odmiany (nazywanej coraz częściej etnolin
gwistyką kognitywną) oraz słownikowi etnolingwistycznemu. 
Wyraźnie widoczna jest ewolucja koncepcji stereotypów ję
zykowych – od ujęcia formalnego do „mentalnego”. W części 
pierwszej wprowadza się czytelnika w złożoną problematykę 
relacji między językiem a kulturą, a także omawia teoretycznie 
podstawy etnolingwistyki. W części drugiej (Miejsce stereoty
pów w języku) omówione zostają podstawy lingwistycznych 
badań nad stereotypem, kryteria ilościowe w tych badaniach, 
miejsce stereotypów we współczesnej polszczyźnie, proble
matyka gry ze stereotypami oraz geneza i stan obecny Słow
nika stereotypów i symboli ludowych. Kolejna część książki 
poświęcona została polskiemu antropokosmosowi. Omówiono 
tu pojęcia nieba, ziemi, piekła i rzeki. W części czwartej zebra
no artykuły dotyczące pojęć obdarzonych w polskim języku 
(i w kulturze) wyraźnym nacechowaniem aksjologicznym – 
ojczyzny, Matki Boskiej, sacrum w folklorze. Tutaj także 
zamieszczono artykuł o założeniach planowanego polskiego 
słownika aksjologicznego. Ostatnia partia książki poświęcona 
jest stereotypom narodowym – Niemca, Rosjanina i Ukraińca 
oraz ich profilom w dyskursie. [SW]

8. Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, ed. by Jörg Zink
en, London: Equinox 2009, 250 s. [reprinted 2010; paperback 
2012].

Rec.: Enrique B e r n á r d e z, „Review of Cognitive Linguistics” 
2010, 8:2, s. 376–385 [przekład na polski: „Biuletyn PTJ” 2012, 
XLVIII, s. 253–261]; Marta N o w o s a d ‑Ba k a l a r c z y k, „Biule
tyn PTJ” XLVI, 2010, s. 253–261; Aleksander K i k l e w i c z, Michał 
W i l c z e w s k i, Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia 
dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego „Aspe-
cts of Cognitive Ethnolinguistics”), „Biuletyn PTJ” 2011, XLVII, 
s. 165–178; Adam G ł a z, Prostowanie zwierciadła. Przyczynek do 
(jeszcze?) niezaistniałej dyskusji nt. kondycji lubelskiej etnolingwisty-
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ki, „Biuletyn PTJ” 2013, XLIX, s. 139–151; Marta D e g a n i, LIN
GUIST List 23.3940 [Mon Sep 24 2012]; Ljiljana Š a r i ć, „Studies in 
Language” 2012, s. 956–965; Valentina K u l p i n a, Viktor Ta t a r i 
n o v, „Vestnik Moskovskogo Universiteta” 2012, 1, s. 82–88.

Książka prezentuje założenia etnolingwistyki polskiej w jej 
wersji uprawianej w środowisku lubelskim, w kręgu roczni
ka „Etnolingwistyka”, którego 20 tomów wydano w latach 
1998–2008. Połowa książki ma charakter teoretyczny i me
todologiczny, druga jej część zawiera analizy wybranych po
jęć. Etnolingwistyka za swój przedmiot przyjmuje badanie 
JOS i zmierza do podmiotowej rekonstrukcji obrazu świata. 
Książka zawiera prace, które odpowiadają na pytania: czym 
zajmuje się etnolingwistyka; czym jest JOS i jakimi sposobami 
można go rekonstruować; jakie jest miejsce wartości w języ
kowym obrazie świata; jak rozumieć stereotyp jako przedmiot 
lingwistyki; czym jest definicja kognitywna, punkt widzenia, 
perspektywa, językowy obraz świata; czym są profile; jaka jest 
dynamika kategorii punktu widzenia w języku, tekście i dys
kursie. Połowę książki zajmują analizy semantyczne słońca, 
matki, domu, ojczyzny, losu i doli, lewicy i prawicy, polskiego 
stereotypu Niemca. W zakończeniu przedstawiono program 
badań porównawczych projektowanych w ramach międzyna
rodowego konwersatorium EUROJOS. [JB]

9. Tekstologia, [współaut.: Stanisława Niebrzegowska‑
‑Bartmińska], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, 
382 s. [wyd. kolejne: 2010, 2011, 2012].

Rec.: Jolanta N o c o ń, „Stylistyka” 2010, XIX, s. 455–468; Mał
gorzata K a r w a t o w s k a, Zrozumieć tekst, „Polonistyka” 2011, nr 2, 
s. 61–63; Waldemar C z a c h u r, „Tekst i dyskurs / Text und Diskurs” 
2010, 3, s. 255–257.

Podręcznik uniwersytecki, dający całościowy zarys proble
matyki tekstu. Tekst zostaje włączony do systemowego opisu 
języka, a tekstologia jest rozumiana integralnie, jako nauka 
o tekście (której częścią jest edytorstwo), traktowana jako 
pomost między językoznawstwem i literaturoznawstwem. 
Omawia się relację tekst–dyskurs, podaje definicję „tekstolo
giczną” tekstu jako makroznaku, omawia relację tekstu wobec 
zdania, zawiadomienia i wykrzyknienia, definiuje wzorzec 
tekstu (tekstem), hipertekst, tekst multimedialny, tekst kultury, 
intertekstualność. Osobny rozdział tratuje o relacji tekstu do 
wariantów języka, o różnicy między tekstem ustnym a pisa
nym, o stylach, aktach i gatunkach mowy. Odróżnia się in
tencje i funkcje tekstu, omawia modalność wypowiedzi. Ko
lejny rozdział dotyczy struktury i semantyki tekstu (derywacji 
tekstu, metatekstu i operatorów, delimitacji, podziału na te
mat i remat, presupozycji, izotopii, następstwa tematycznego 
oraz spójności i integralności tekstu. Dwa ostatnie rozdziały 
podejmują temat przekształceń tekstu (wyboru słów kluczo
wych, nicowania, streszczania, dekompozycji i gniazdowania, 
transformacji, parafrazy i trawestacji, adiustacji i korekty) oraz 
analizy i interpretacji. Dołączona obszerna bibliografia. [JB]

10. Jezik  –  slika  –  svet. Etnolingvističke  studije, priredio 
Dejan Ajdačić, prevela Marta Beletić, Beograd: SlovoSlavia 
2011, 569 s.

Książka zawiera przekłady na język serbski 20 prac etno
lingwistycznych autora z obszerną, liczącą prawie 50 stron, 
bibliografią cytowanych prac. Publikację otwiera programowa 
rozprawa pt. Czym zajmuje się etnolingwistyka, a cztery za
sadnicze bloki obejmują problemy językowego obrazu świata, 
miejsca wartości w językowym obrazie świata; definicji kog
nitywnej jako narzędzia opisu konotacji, miejsca hiperonimu 
w definicji leksykograficznej, profili i podmiotowej interpre
tacji świata, dynamiki kategorii punktu widzenia w języku, 
tekście i dyskursie. Drugi blok tematyczny w książce stanowią 
prace na temat stereotypów i składa się na niego sześć teks
tów: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Podstawy lingwi-
stycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu 
matki; Dom i „świat” – opozycja i komplementarność; Polskie 
rozumienie ojczyzny i jego warianty; Prowincja w kręgu mitów 
inteligenckich, Profile pojęcia ludu i ich konteksty kulturowe. 
Trzeci blok obejmuje polskie stereotypy etniczne Niemca, Ro
sjanina i Ukraińca, oraz stereotypy ideologiczne – Wschodu 
i Zachodu, prawicy i lewicy. Na najkrótszy – czwarty blok 
składają się dwie rozprawy otwierające perspektywy na dal
sze badania porównawcze: Koncepcja językowego obrazu 
świata w programie slawistycznych badań porównawczych 
i Opozycja swój / obcy a problem językowego obrazu świata. 
Całość zamyka szkic Dejana Ajdačicia pt. O Ježiju Bartmins-
kom. Świadectwem szczególnej staranności wydawcy jest nota 
edytorska, w której znalazły się informacje o innojęzycznych 
przekładach publikowanych w książce tekstów (na angielski – 
14 tekstów, na rosyjski – 7, na czeski – 2, na niemiecki – 1). 
[SNB]

11. Polskie  wartości  w  europejskiej  aksjosferze. Wybór 
i redakcja Stanisława Niebrzegowska ‑Bartmińska, Marta 
Nowosad ‑Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta, Lublin: Wydawni
ctwo UMCS 2014, 372 s.

Rec.: Roch S u l i m a, Język – wartości – polska tożsamość kultu-
rowa, „Akcent” 2015, nr 3 (141), s. 141–145.

Książka Polskie wartości w europejskiej aksjosferze zosta
ła przygotowana na 75 ‑lecie autora przez troje jego najbliż
szych współpracowników. Zawiera wybrane studia i szkice 
aksjologiczne oraz głosy obywatelskie na tematy aksjologicz
ne publikowane w ciągu dwu dekad na przełomie XX i XXI 
wieku – w okresie transformacji ustrojowej, integracji europej
skiej, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Podejmowane 
tematy to kanon wartości jako narzędzie tożsamości grupowej, 
etyka słowa i wiarygodności słowa we współczesnym dyskur
sie publicznym, profilowanie pojęć aksjologicznych: ojczyzna, 
patriotyzm, międzyludzka solidarność, Europa, Wschód i Za
chód. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe idee pierw
szej „Solidarności”: samorządność i pracę ludzką, jej godność, 
sens i etos. Ostatnia partia książki zbiera wyniki badań na te
mat zmian w językowym obrazie świata Polaków w okresie 
transformacji ustrojowej, w tym zwłaszcza wyniki badań an
kietowych nt. Europy, Europejczyka, ojczyzny, Polski, Polaka, 
świata, Wschodu i Zachodu, prowadzanych z myślą o przygo
towywanym słowniku aksjologicznym. [JB]

12. Jazyk  v  kontekstu  kultury.  Dvanácat  statí  z  lublin-
ské kognitivní etnolingvistiky. Vybrala z polských originálů, 
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přeložila, komentářem doplnila a úvodní a závěrečnou studii 
napsala Irena Vaňková, doslov James Underhill, Praha: Uni
versita Karlova v Praze, Nakladetelství Karolinum 2016, 168 s.

Książka zawiera przekłady na język czeski 12 artykułów 
autora, które pomysłodawczyni, prof. Irena Vaňková, ułożyła 
w trzy bloki. Pierwszy – zatytułowany Potrzeba nowego spoj-
rzenia na język – obejmuje teksty ogólne: Język w kontekście 
kultury, Etnolingwistyka słowiańska – próba bilansu (z roku 
2004) i Niektóre problemy i pojęcia etnolingwistyki lubelskiej. 
W drugim bloku prezentowany jest ludowy obraz świata, tj. 
dwa artykuły folklorystyczne: Ludowy styl artystyczny i For-
my obecności sacrum w folklorze. Trzeci jest najobszerniejszy, 
wprowadza w główne problemy lubelskiej etnolingwistyki 
kognitywnej: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Czy mo-
żemy wyzwolić się ze stereotypów, Definicja kognitywna jako 
narzędzie opisu konotacji, O profilowaniu pojęć; znalazły się 
tu także rekonstrukcje polskich stereotypów słońca i matki 
oraz lewicy i prawicy. Redaktorka tomu i tłumaczka umieści
ła na początku książki wstęp wydawcy, a na koniec dołączyła 
7 ‑stronicowy szkic zatytułowany Jerzy Bartmiński i lubelska 
szkoła etnolingwistyki kognitywnej, w którym m.in. podkre
śliła równoczesność prac powstających od lat 80. w Polsce, 
w środowisku UMCS, a z drugiej strony w USA (Lakoff, John
son, Langacker), zwróciła też uwagę na pokrewieństwo kon
cepcji Bartmińskiego z filozofią czeskiego fenomenologa Jana 
Patočki. Edytorka książki i tłumaczka zamówiła także komen
tarz u europejskiego etnolingwisty i bohemisty, prof. Jamesa 
Underhilla (który uwydatnił europejski wymiar lubelskiej et
nolingwistyki), sama zaś opatrzyła książkę bardzo starannie 
opracowaną, obszerną notą edytorską, bibliografią, indeksem 
osobowym i angielskim streszczeniem. [JB]

13. Język w kontekście kultury, czyli co dziś znaczy metafo-
ra „europejski dom”?, Katowice: „Śląsk” 2018, 67 s. [wersja 
angielska: Language  in  the Context  of Culture. The Meta-
phor of „Europe as Home” in This Day and Age, translated 
by Adam Głaz, Katowice: „Śląsk” 2018, s. 69].

Broszura została przygotowana w dwóch wersjach języ
kowych, polskiej i angielskiej; rozwinięta wersja referatu 
plenarnego, zamówionego przez komitet organizacyjny XVI 
Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Belgradzie. Autor 
w pierwszej części tekstu przedstawił argumenty przemawia
jące na rzecz lingwistyki kulturowej, wedle formuły „kultura 
w języku” (nie: „język w kulturze”), a w drugiej – poddał ana
lizie metaforę „wspólnego europejskiego domu”, odwołując 
się do definicji kognitywnych Europy i domu, opracowanych 
zbiorowo w ramach Konwersatorium EUROJOS i opubliko
wanych w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów 
(t. 1–2, Lublin 2015, 2018). [JB]

14. Ludzie,  których  spotkałem.  Sylwetki  i  wspomnienia, 
red. Stanisława Niebrzegowska ‑Bartmińska, Maksymilian 
Piwa kow ski, Filip Polakowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 
2021, 262 s.

Zawartość publikacji została przedstawiona i omówiona powyżej, 
w końcowej części artykułu. 

***

Dotychczasowe publikacje o naukowej działalności 
Profesora jerzego Bartmińskiego:

S. M. To ł s t a j a, Etnolingvistika w Lubline, „Slavjanovede
nie”, Moskva 1993, RAN, s. 47–59; [Jerzy Bartmiński], Współ-
cześni polscy pisarze i badacze literatury. Słowik biograficzny, 
t. 1 red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994, s. 112–
113; R. G r z e g o r c z y k o w a, Die Lubliner anthropologisch‑
‑kulturelle und kognitive Sprachwissenschaft der letzten Jah-
rzehnte, [w:] „Convivium”. Germanisches Jahrbuch. Polen 
1995, Bonn 1995, Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
s. 153–179; J. A d a m o w s k i, Jerzy Bartmiński, [w:] Oskary 
Kolberga, red. M. Pokropek, Warszawa 1997, s. 169; [Bart-
miński Jerzy Andrzej], Kim kto jest w Lublinie?, red. A. Chwał
czyk, Cz. Dąbrowski, B. Kozian, s. 15–16; A. J u d i n, Prob-
lemy jazyka i narodnoj kultury w lublinskoj „Etnolingvistikie, 
„Żyvaja Starina”, Moskwa 1998, nr 2, s. 57–59; Z. P r o 
f a n t o v á, (Profesor dr hab. Jerzy Andrzej Bartmiński jubi-
luje (19.09.1939), „Slovenský Národopis” 1999 R. 47, z. 2/3, 
s. 250–251; J. A d a m o w s k i, S. N i e b r z e g o w s k a, Sylwet-
ka naukowa Profesora Jerzego Bartmińskiego, [w:] W zwier-
ciadle języka i kultury, pod red. J. Adamowskiego, Stanisławy 
Niebrzegowskiej, Lublin 1999, s.10–20; S. M. To l s t a j a, 
Etnolingvistika Eži Bartmin’skogo, [w:] J. Bartmiński, Jazy-
kovoj obraz mira: očerki po etnolingvistikie, Moskva 2005, 
s. 9–20; J. Z i n k e n, The Ethnolinguistic School of Lublin 
and Anglo ‑American cognitive linguistics, [w:] J. Bartmiński, 
Aspects of Cognitive Ethnolingistics, London 2009, s. 1–5; 
I. Va ň k o v a, Úvodem na cestě kognitivi (etno)lingvistice, 
„Slovo a Slovestnost” 71, nr 4, s. 245–249; D. P i e k a r c z y k, 
J. S z a d u r a, Sylwetka Naukowa Profesora Jerzego Bartmiń-
skiego, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” t. 27, 
2015, s. 257–262; M. A b r a m o w i c z, Profesor Jerzy Bart-
miński – człowiek dialogu i współpracy, „Etnolingwistyka. 
Problemy Języka i Kultury” t. 27, 2015, s. 263–265; A. G ł a z, 
O współpracy z Profesorem Jerzym Bartmińskim osobiście 
i nieobiektywnie, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kul
tury” t. 27, 2015, s. 266–269; W. C h l e b d a, Na jubileusz 
Profesora Jerzego Bartmińskiego, „Etnolingwistyka. Prob
lemy Języka i Kultury” t. 27, 2015, s. 270–272; J. Z i n k e n, 
Lubelska Szkoła Etnolingwistyczna a anglo ‑amerykańskie 
językoznawstwo, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultu
ry” t. 27, 2015, s. 273–277; I. Va ň k o v a, Jerzy Bartmiński 
a liblinska škola kognitivi etnolingvistiky, [w:] Jerzy Bartmiń
ski, Jazyk v kontekstu kultury, Praha 2016, s. 139–145; N. P. 
A n t r o p o v, Ježi Bartmin’skomu – 80l, „Naučnyj al.’manah 
„tradicionnaja Kul’tura” t. 20, 2019, s. 183–184; E. B e 
r e z o v i č, Ježi Bartmin’skomu – 80l, „Naučnyj al.’manah 
„tradicionnaja Kul’tura” t. 20, 2019, s. 270–272; L. Vi n o 
g r a d o v a, Ježi Bartmin’skomu – 80l, „Naučnyj al.’manah 
„tradicionnaja Kul’tura” t. 20, 2019, s. 180–181; A. J u d i n, 
Ježi Bartmin’skomu – 80l, „Naučnyj al.’manah „tradicionnaja 
Kul’tura” t. 20, 2019, s. 178–179; P. Ż m i g r o d z k i, Profe-
sor Jerzy Bartmiński i doskonałość naukowa (na osiemdzie-
sięciolecie urodzin), „Język Polski”, 2019, nr 3, s. 118–119; 
K. P r o r o k, S. Wa s i u t a, Jerzy Bartmiński, (1939–2022). 
Życie dla nauki i drugiego człowieka, „Wiadomości Uniwer
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syteckie” 2022, marzec, s. 54–57; E. K a w a ł k o ‑Ma r c z u k, 
Żegnamy prof. Jerzego Bartmińskiego, „Wiadomości Uniwer
syteckie” 2022, marzec, s. 58; J. A d a m o w s k i, Na pożegna-
nie Profesora Jerzego Bartmińskiego, [w:] 56. Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz nad Wi
słą 23–26 czerwca 2022, s. 44–45; S. N i e b r z e g o w s k a‑
‑Ba r t m i ń s k a, Jerzy Bartmiński i Jego program nauki ot-
wartej, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” t. 34, 
2022, s. 9–40; J. W. U n d e r h i l l, Jerzy Bartmiński – obywatel 
świata, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, t. 34, 
2022, s. 41–50; K. P r o r o k, S. Wa s i u t a, Profesor Jerzy 
Bartmiński (1939–2022). Pożegnanie, „Etnolingwistyka. Prob
lemy Języka i Kultury” t. 34, 2022, s. 51–55; J. S z a d u r a, 
Ł. C i e m i ń s k i, Wspomnienia (nie)oczywiste, „Gadki z Chat
ki. Pismo Folkowe” 2022, nr 158–159 (1–2), s. 36; M. K a r 
w a t o w s k a, Jerzy Bartmiński, „Lublin. Kultura i Społeczeń
stwo” nr 1–2 (111–112), rok XIX, s. 98–99; J. A d a m o w s k i, 
Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022) – Mistrz, Przyjaciel, 

Społecznik, „Twórczość Ludowa” 2022, nr 3–4, s. 31–39; 
S. N i e b r z e g o w s k a ‑Ba r t m i ń s k a, Człowiek rodzi się na 
śmierć, a umiera na życie... Jerzy Bartmiński (1939–2022), 
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, zeszyt 
LXXIII, 2022, s. 5–23. 

Źródła internetowe:

J. M i z i ń s k a, Wspomnienie. O Jerzym Bartmińskim 
w prze lo cie, „Kultura Enter” 2022, s.1–6 (dostęp 20 IX 2022); 
Je rzy Bartmiński (1939–2022), [zbiór wspomnień], „Lek sy‑
kon – Teatr NN”, https://teatrnn.pl/leksykon/artykuły/jerzy‑
‑bart miń ski ‑1939 ‑2022 (dostęp z 20 IX 2022); Jerzy Bartmiń‑
ski, „Wikipedia”, (http//pol.wikipedia.org./wiki/Jerzy_Bart‑
miń ski % C5%84ski); J. S z a d u r a, 7 lutego zmarł prof. Jerzy 
Bart miń ski, (http://ethnolinguistica ‑slavica.org/), [dostęp: 
20 IX 2022].

TereSa Paryna
niedzielny spacer

Pamięci Ojca

Są ścieżki, 
co nigdy nie zarosną.
Twarze,
które nigdy nie zgasną – 
wystarczy przymknąć oczy.

Niedzielne popołudnie
odpoczywa w sadach,
polami się wlecze...

W dojrzewających zbożach
biała modlitwa ciszy.
Ojciec pszeniczne kłosy
rozciera na dłoni – szacuje plony.
Będzie chleb córeczko,
będzie sytość... 

Zrywam pachnący groszek
dla Najświętszej Panienki –
różowy jak rąbek zorzy,
jak wstążka u jej sukienki.

I idą z nami polem
chabry, maki, kąkole,
skaczą pasikoniki.
Słońce pod polną gruszą
gra w chowanego z wieczorem.

Pora wracać córeczko.
Dzwonią na nieszpory.

KrySTyna IgraS
Wiosną

jasnością rozpala się ranek
mgły rozpuszczają się w słońcu
mięsiste łąki wabią owady
kaczeńce skrapiają się złotem
ziemia rozpływa się 
pod dotykiem promieni
rześkie powietrze faluje i migocze
źródlane oczka tryskają niczym fontanny
na polach zboża pną się ku słońcu

wokół zagród 
zakwitają niebieskie i białe bzy
na dachach stodół 
klekoczą bociany 
jaskółki pod strzechami
lepią gniazda
w pasiekach szemrzą
obudzone pszczoły

na skraju lasu masztowa sosna
mchy kołysze
surowymi harfami grają mocarne dęby
zawiesistą zielenią 
kapią gałęzie brzóz
miodunka szafirem barwi polany
nurt rzeki o brzegi uderza
burzy się i pieni

Dusza człowieka
roślinom podobna
dojrzewa
jak łąkowe kwiaty
jak łany zboża
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Donat niewiadomski

Stefan Cebulski (1912–1990)

Stefan Cebulski urodził się 27 sierpnia 1912 roku we wsi 
Zaborowo k. Książa Wielkopolskiego. Podczas I wojny świa
towej przebywał z rodzicami w Niemczech, gdzie ojciec pra
cował jako górnik. Po wojnie rodzice wrócili do Polski i objęli 
gospodarstwo rolne we wsi Ninino w pow. obornickim, w ów
czesnym woj. poznańskim. W Nininie 
Cebulski ukończył czteroklasową szko
łę powszechną. Jego pierwsze utwory 
poetyckie powstały w latach szkolnych. 
Z okresu międzywojennego pochodzi 
również wystawiona przez młodzież 
w Nininie sztuka Ojciec i syn. Ponadto 
Cebulski utrzymywał kontakt z prezesem 
Związku Literatów Ludowych – Jantkiem 
z Bugaja (Antonim Kucharczykiem), któ
ry pozytywnie oceniał jego pisarstwo. 
Pozostawał też w kręgu oddziaływania 
prolewicowego czasopisma „Wieś – 
Jej Pieśń”. Kilka wierszy opublikował 
w 1939 roku w prasie wielkopolskiej.

Jako żołnierz 9 Dywizji Piechoty Ar
mii „Pomorze” uczestniczył w krwa
wych zmaganiach kampanii wrześniowej. 
Walczył w Borach Tucholskich. Dostał 
się do niewoli, po czym został osadzony 
w Stalagu II ‑A Neubrandenburg w północnych Niemczech. 
Tam podjął próbę ucieczki, a po schwytaniu skierowano go na 
pewien czas do oddziału karnego. Mimo trudnych warunków 
obozowych nie zaprzestał tworzenia. 

Po wojnie wrócił do Ninina i zajął się rolnictwem. W 1948 
przeniósł się do Okszy, w 1958 zamieszkał we wsi Rożnowo 
(pow. obornicki, woj. poznańskie), gdzie zmarł 20 kwietnia 
1990 roku. Stale pisał, chociaż w gruncie rzeczy uważał siebie 
za rolnika. Wyznał nawet z niemałą dozą pokory, że najlepiej 
to „pisze” jednak „pługiem po roli”. W Rożnowie rozwinął 
także bogatą działalność społeczną, był m.in. radnym gro
madzkim, członkiem Kółka Rolniczego, Gminnej Spółdzielni 
i Spółdzielni Oszczędnościowo ‑Pożyczkowej. Przystąpił do 
funkcjonującego w latach 1965–1968 Międzywojewódzkiego 
Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie, a po jego przekształceniu 
został w 1968 roku członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludo
wych. Był prezesem Oddziału Wielkopolskiego STL. W Ogól
nopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka otrzymał wy
różnienia w dziedzinie poezji (1976, 1990). W macierzystym 
środowisku jest uważany za jedną z najwybitniejszych postaci 
i wspominany na równi z Mikołajem Skrzetuskim – pierwo

wzorem bohatera Sienkiewiczowskiego, gen. Włodzimierzem 
Bonawenturą Krzyżanowskim – pierwszym gubernatorem 
Alaski oraz bratem Adama Mickiewicza – Franciszkiem. 

Uprawiał głównie poezję. Przeżycia wojenno ‑obozowe zna
lazły natomiast wyraz na kartach powieści W obronie ojczy-

zny, która pozostała wszakże w rękopisie. 
Drukował w „Biuletynie Informacyjnym 
STL”, „Chłopskiej Drodze”, „Twórczości 
Ludowej”, „Zielonym Sztandarze”. Jego 
wiersze weszły w skład antologii: Wiersze 
proste jak życie. Antologia współczesnej 
polskiej poezji ludowej, wstęp i redakcja 
R. Rosiak, Lublin 1966 (Lubelska Biblio
teka Ludowa, brak numeracji tomu); An-
tologia współczesnej poezji ludowej, opra
cowanie i wstęp J. Szczawiej, Warszawa 
1967, 19722; Wieś tworząca. Antologia 
współczesnej poezji chłopskiej, wybór, 
wstęp i opracowanie E. i R. Rosiakowie, 
t. 3, Lublin 1968 (Lubelska Biblioteka 
Ludowa, t. 13); Wieś tworząca. Antologia 
współczesnej poezji chłopskiej, wybór, 
wstęp i opracowanie R. Rosiak, t. 5, Lub
lin 1974 (Lubelska Biblioteka Ludowa, t. 
18); Gruszo polna graj na wietrze. Zbiór 

wierszy poetów ludowych, opracował P. Płatek, słowo wstępne 
A. Brzozowska‑Krajka, Lublin – Kraków 1980; Wieś tworząca. 
Wiersze o pracy i ojczyźnie, wybór, słowo wstępne i opraco
wanie R. Rosiak, t. 6, Lublin 1980 (Lubelska Biblioteka Lu
dowa, t. 25); Wieś tworząca. Pory roku w poezji ludowej, wy
bór, słowo wstępne i opracowanie R. Rosiak, t. 7, Lublin 1983 
(Lubelska Biblioteka Ludowa, t. 28); Antologia poezji ludowej 
1830–1980, opracowanie i przedmowa J. Szczawiej, Warszawa 
19853; Ojczyzna. Antologia współczesnej poezji ludowej, wy
bór, opracowanie i posłowie S. Weremczuk, Lublin 1987; Wieś 
tworząca, wybór, słowo wstępne i opracowanie A. Brzozowska‑
‑Krajka, t. 8, Lublin 1990 (Lubelska Biblioteka Ludowa, t. 33); 
Okruchy chleba. Antologia polskiej liryki z motywem chleba, 
wybór i układ S. Placka i M. Bocian, Wrocław 1992; Prowadź 
nas w jasność. Antologia ludowej liryki religijnej, zebrał, opra
cował i słowem wstępnym opatrzył D. Niewiadomski, Lublin 
1994 (Biblioteka „Dziedzictwo” STL, t. 12); Kocham Cię, Oj-
czyzno. Wiersze patriotyczne, zebrał i do druku przygotował 
E. Marciniak, Włocławek 1995; Kocham Cię, ziemio rodzinna. 
Wiersze o umiłowaniu ziemi ojczystej, zebrał i do druku przygo
tował E. Marciniak, Włocławek 1995; Dożynki polskie. Antolo-

Z klasyki literatury chłopskiej

Stefan Cebulski, 1990,  
fot. zbiorów D. niewiadomskiego
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gia tekstów repertuarowych. Wybór poezji dożynkowej, wybór 
i opracowanie M. Adamski, Ząbki – Włocławek 2002.

Ukazał się autorski zbiór wierszy Stefana Cebulskiego Ka-
mienie i kwiaty, wybór, opracowanie i posłowie D. Niewia
domski, Wyd. Lubelskie, Lublin 1986 (Biblioteka STL, t. 22). 
O życiu i twórczości autora z Rożnowa m.in. pisali: H. Szal, 
„Kocham Ojczyznę wypalonych okien...”, „Twórczość Ludo
wa” 1986, nr 1, s. 41; D. Niewiadomski, „Jak ciężko pracował, 
tak ciężko umierał” (Stefan Cebulski 1912–1990), „Twórczość 
Ludowa” 1990, nr 4, s. 41–42.

Profil liryki Stefana Cebulskiego określiły w znacznej mie
rze burzliwe wydarzenia II wojny światowej, w których uczest
niczył jako żołnierz i jeniec. Poeta przetwarza literacko swoje 
ówczesne przeżycia. Stosunkowo niewiele jest jednak obra
zów walk wrześniowych, a poczesne miejsca zajmuje „pejzaż” 
pobitewny – zniszczona natura, porzucony sprzęt wojskowy, 
martwe ciała żołnierzy i cywilów. Na tym tle kształtuje się wi
zerunek żołnierza polskiego – bezradnego, zmęczonego, zbłą
kanego i ostatecznie pokonanego. Nad całością przedstawień 
dominuje śmierć i odczłowieczenie. Widzimy, że przerażeni 
ludzie stracili osobowość, upodobniają się do bezwładnych 
przedmiotów. Pojawiają się motywy „nocy”, „ciemności” 
i „grobu”. Nie brak refleksji nad znikomością kondycji czło
wieka, ale można też zauważyć próby wytłumaczenia tragi
zmu polskiego losu w wymiarze wiary chrześcijańskiej, głów
nie przed odniesienia do zbawczej ofiary Chrystusa na krzyżu.

Pokłady autobiograficzne, tak znamienne dla wierszy 
„wrześniowych”, w jeszcze większym stopniu występują 
w utworach traktujących o niewoli i powrocie do ojczyzny. 
Poeta przypomina okropności codziennego bytu obozowego. 
Uświadamia, że zamknięcie za drutami stalagu doprowadza 
do degradacji fizycznej i psychicznej. Wywołuje stany depresji 
i odczucia katastroficzne. Energia witalna odradza się nato
miast w lirykach powojennych, z chwilą przybycia do oswo
bodzonego kraju. Teraz autor ukazuje swoją radość poprzez 
obrazy rozkwitającej przyrody, dostrzega nareszcie ozłacają
ce ziemię słońce. Powiada, że ziemia – chociaż nasiąknięta 
krwią – domaga się ziarna. W sumie, eksponuje znaki życia 
i ostatecznie sam odnajduje się w świecie żywych. 

Znaczącą pozycję w twórczości Cebulskiego zajmują po
nadto liryki, w których autor skupia się na rodzimej przestrze
ni egzystencji. Obszar ten jawi się dla niego przeważnie jako 
ojcowizna bądź tzw. „mała ojczyzna”, czyli najbliższa okolica 
zamieszkania. Niepodważalnymi wartościami owego mikro
kosmosu okazują się własny dom, pole i natura, z którą pod
miot jednoczy się uczuciowo i fizycznie. A stąd już blisko do 
wierszy mówiących o więzi ludzko ‑ziemskiej, upostaciowanej 
z reguły w obrazach zgonu agrarnego. W utworach tego rodza
ju rolnik pragnie scalenia z ziemią, ostatecznego spoczynku 
w tej materii. Znalezienie się po śmierci w objęciach matki‑
‑ziemi uwzniośla go i uwiecznia. Po „roztopieniu” w glebie, 
jako użyźniająca pole próchnica, wraca bowiem do życia 
w kształtach roślin, co lokuje go w perspektywie nieskończo
ności ziemi i zapewnia biologiczne odnowienie.

Idea spójni człowieka i ziemi zyskuje przy tym dopełnienie 
w wierszach, zawierających akty hołdu wobec rodzącej materii 
i prezentacje jej niezwykłej plenności. Można także dostrzec 
teksty odwołujące się do pradawnego wyobrażenia Wielkiej 
Macierzy. Autor, zgodnie z tokiem myślowym tego archety

powego zespołu kulturowego, przedstawia w tym przypadku 
ziemię jako pierwotną, odwieczną matkę. Akcentuje jej płod
ność i duże możliwości utrzymywania powstającego istnienia.

W poezji Cebulskiego zaznacza również swą obecność liry
ka rodzinna. W przekazach o tej tematyce wyróżniają się suge
stywne wizerunki matki, zwłaszcza matki opiekunki, powier
niczki, nauczycielki i ostoi bytu. Pewną nowością są natomiast 
obrazy rodzicielki umęczonej życiem, spracowanej, podlega
jącej niszczącemu oddziaływaniu czasu. Prócz tego pojawiają 
się wzruszające wiersze poświęcone ojcu i żonie.

Poeta chętnie posługuje się leksykalnymi środkami styli
stycznymi, szczególnie personifikacjami, poddając m.in. temu 
zabiegowi „poezję”, „ziemię”, „pole”, a spośród pór roku prze
de wszystkim „jesień”. W ten sposób dynamizuje i upsychicz
nia swój świat literacki, wzmacnia nośność myśli i potęguje 
ekspresję uczuciową tekstów. Często stosowanym środkiem 
stylistycznym, tym razem składniowym, jest też elipsa, sta
nowiąca przejaw walki z wielosłowiem i wiodąca do zagęsz
czenia treści. W zapisie graficznym autor odchodzi z kolei od 
tradycyjnych zasad. Tylko wyjątkowo używa znaków inter
punkcyjnych i redukuje wielkie litery, co osłabia wprawdzie 
porządek składniowy, lecz zmusza do uważnej lektury, wnikli
wego odczytywania literackich intencji.

W uformowaniu wersyfikacyjnym dominuje wiersz wolny 
w postaci skupieniowej, co zakłada budowanie utworów z wer
sów jedno‑ i kilkuwyrazowych, zespolonych emocjonalnie lub 
semantycznie. Poezja ta podlega zarazem głębokiej symboli
zacji, której istotę odzwierciedla znamienne przeciwstawienie: 
kamienie – kwiaty. Symbolika „kamienna” występuje na ogół 
w lirykach opisujących kampanię wrześniową i lata okupacji 
niemieckiej. Wyraża śmierć, martwotę, rozpacz i tragizm eg
zystencji. Kwiaty wskazują natomiast na piękno, szczęście, 
radość i życie. W tym kręgu mieści się także symbolika „słoń
ca”, „domu” i „ziarna”. A wielokrotnie eksponowany „krzyż” 
konotuje sensy związane z męką i odkupieniem.

WIerSze  
STeFana ceBUlSKIego

Ballada o Dzieciątku  
i żołnierzach
Dzieciątko Jezus 
na polskiej ziemi 
w noc wigilijną 
pochyla się nad mogiłami 
– pójdźcie ze mną nieśmiertelni – 
prowadzi ich za ręce 
tak jak kiedyś 
czwórkami idą żołnierze dzielni 
długą drogą zmęczeni 
usiedli pod sosną 
obok siebie blisko 
przełamali opłatek 
zajaśniało ognisko 
i cichuteńko zanucili 
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kolędę radosną 
śpiewaliby głośniej 
gdyby nie łzy matek 
Dzieciątko Boże 
z szopy ubogiej 
zapaliło gwiazdkę nad nimi 
wysoko na świerku 
rozjaśnia im drogi 
błogosławi te ziemi

*  *  *

Grajcie mi grajcie 
pola urocze 
pieśń waszą obejmę 
w sercu poniosę 
z tych promieni słonecznych 
z tych mgieł białych nad wami 
splotę warkocz kłosów 
będę śpiewał nad polami 
nad każdą skibą 
nad każdą bruzdą 
nad każdą grudką 
choćby malutką 
Pieśń będzie skrzydlata 
w słowach prosta 
garścią rozsiana 
wyrośnie bogata 
z powiewem wiatru 
ze słońcem i rosą 
Ja pójdę z nią 
pójdę i będę liczył 
wszystkie kłosy 
pochylę nad nimi 
nisko czoło do ziemi 
i będę śpiewał ziemio 
że cię kocham

mój krzyk ostatni

Kiedy promień słońca 
na powiekach wsparty 
zgaśnie jak świeca 
dopalona na wietrze 
głęboka noc pochłonie 
myśli rozproszone 
krople potu ze skroni 
zagłębią się w ziemię 
jak ręce ojcowe 
które kiedyś od świtu 
orały pole zugorzone 
Chyląc się w mroku 
nad bruzdą ziemi 
usłyszę jeszcze 
chroboczący lemiesz 
i zawołam: – Ojcze! 
To będzie krzyk ostatni

ze wspomnień

Ziemia w ciszy słońca 
patrzy na mnie oczyma 
przeżytych lat 
przypomina mi dzieciństwo 
baśnie legendy i szarą prawdę 
jak pomnik wyrzeźbiony 
życiem ojca 
kiedy po chleb wędrował daleko 
Wszędzie tu widzę obraz matki 
życzliwy uśmiech serce najdroższe 
ścieżkę duży kamień u progu 
gdzie letnie wieczory 
w baśniach siadały 
białe wiśnie grządki kwiatów 
skrzywdzoną gruszę na rogu 
gniazda pod strzechą 
które ptaki ścielą wiosną od nowa 
i żarna w kącie co nocą mielą 
czarny bochenek chleba 
a z dala rzekę co lustrem świeci 
i płynie jak ludzka mowa 

Wiersze wg: S. Cebulski, Kamienie i kwiaty, wybór, opracowanie 
i posłowie D. Niewiadomski, Lublin 1986, s. 27, 76, 80, 109.

grzegorz BaczeWSKI
Urodziny Ojca

urodziny Ojca
rano jedziemy na pole
zwozić żyto

na pagórku pod lasem
rosną leszczyny, chabry, cykorie
w powietrzu fruwają jaskółki
na łące grają świerszcze

wrzucamy na wóz snopki
Ojciec ściska je mocno
aby wydobyć z nich zapach
natury i wiejskiego piękna

spoceni wjeżdżamy we wrota stodoły
jak w bramy raju
między zasieki żyta, owsa i jęczmienia
pod dachem wiszą girlandy pajęczyn

po skończonej pracy
gdy zapada wieczór
Ojciec jest szczęśliwy
czas zacząć
urodzinową ucztę  
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roK jana pocKa – 100- Lecie urodZinproZa

Fto sie fce wystyrmać na stromom grań abo na niedostęp
ny wiyrk w holak, to musi korzystać z hoków, lin i pomocy 
innyk ludzi. Musi hoki mocno wbić w ściane i umocować na 
stromiźnie wiedącej do celu. Tak wyj i z tymi, co fcom wleźć 
na Bozom Góre i tam na jej scytak ciesyć sie Bozom obecnoś
ciom. Jest to trudno pyrć, ale wiedzie jaz do bramy niebiań
skiej. Musom se jom tylko wyznacyć dobrymi ucynkami. Bez 
dobryk ucynków nic dobrego nos nie ceko, ino zagłada. Tak 
cytom przecie, ze wselkie drzewo, co nie rodzi dobryk owo
ców, bedzie wycięte i w ogień wrucone. Kie staniemy przed 
Stworzycielem i Zbawicielem nasym, usłysymy jedno pytanie 
o dobre ucynki.

Cytomy nieroz w Ewangeliji, ze zrobiyliście jednemu z bra
ci moik nomniejsyk, mnieście to zrobiyli. Totyz do nos rze
ce – błogosławieni Ojca mojego ceko na wos królestwo od 
stworzenio świata, bo daliście mi jeść, napoiliście mnie, przy
jeliście mnie, pomogaliście mi. 

Temu worce sie zastanowić nad tom nasom drógom do nie
ba, przecie syćka tam dązymy, ale ino ci dońdom do celu, fto
rzy bramy nieba otworzom dobrymi ucynkami. Musimy zdą
zyć nazbierać tyk ucynków, bo zycie nie poceko, nie wolno sie 
nom spóźnić... Haj!

Kiejsi wiara była tako, co wskrzesała ludzi i to u nos w Pol
sce u Matki Bozej na Jasnej Górze. Słuchałak kiejsi Jegomoś
cia Paulina jako opowiadoł, ze do kaplicy Matki Bozej przyseł 
ojciec rodziny. Dwok synów i babe przywióz w truchłak na 
wozie, coby pytać Matke o zycie dlo nik. Syćkik, co byli w ka
plicyi Jegomościa, błagoł o modlitwe w tej intencyji. Som zaś 
klęknon, dźwignon ręce ku niebu i wołoł: „Matko Bozo ratuj, 
wstow sie do swojego Syna i pytoj o zycie dlo mojej baby i sy
nów”.

Syćka, przejęci takom sprawom, wołali razem śnim o cud. 
I widocnie wiara ik była więkso od ziorka gorcycy, bo Pon 
Bóg syćkim przywróciył zycie. Cy nos dzisiok stać na ta
kom ufność Panu Bogu? Cy nos dzisiok stać na obrone nasyk 
świętości? Przecie swój kościół Pon Jezus postawiył na opoce 
i moce piekielne go nie zwycięzom, choćby pośród sług bozyk 
byli zdrajcy i sprzeniewierzyli sie swojemu powołaniu. Choć
by grzysyli barzej jako my... Trza im syćko odpuścić jako sie 
modlimy: „...odpuść nom nase winy, jako i my odpuscomy na
sym winowajcom...”, coby nase zycie wróciyło ku Panu Bogu! 
Coby ludzie nie poniechali tego skarbu, jaki tknon w nos Pon 
Bóg przy pocęciu i łaski krztu świętego, co zmazała w nos 
grzyk piyrsyk ojców... Haj!

zoFIa roj ‑mrozIcKa

Trudno pyrć

W Juszczynie, w ciepłe lipcowe i sierpniowe wieczory, od
bywały się huczne zabawy. Miejscowa i okoliczna ludność 
zbierała się u gospodarza Jemioły, który zbudował koło domu 
podest z drewna. Na tym podeście tańczono, a czterej uzdol
nieni muzycznie synowie gospodarza przygrywali skoczne 
kawałki. Miejscem do biesiadowania była też karczma na Ka
miennej Górze, gdzie głównie w soboty i niedziele rozbrzmie
wała wesoła muzyka. Wszyscy uczestnicy zabaw bawili się do 
białego rana, a trunki lały się strumieniami. 

Pewnej niedzieli zajęci zabawą goście nie spostrzegli jed
nak, że obok karczmy przechodzi ksiądz z Najświętszym Sa
kramentem. Tylko właściciel oberży, gdy zauważył duchowne

go, uklęknął od razu na progu karczmy, przeżegnał się i złożył 
ręce do modlitwy. A kiedy wybiła północ, karczma zapadła się 
pod ziemię wraz ze wszystkimi gośćmi. Dopiero rano okazało 
się, że w miejscu, w którym stała, rozpościera się rozległe bag
no. Ocalał jedynie próg, na którym klęczał karczmarz. 

O tym, że tak było, można przekonać się i dziś. Wystarczy 
powędrować na stoki Kamiennej Góry. Tam łatwo każdy do
strzeże miejsce, gdzie stała karczma. Niektórzy nawet mówią, 
że jeżeli przyłoży się ucho do ziemi, to wówczas można usły
szeć skoczną muzykę dochodzącą z zapadniętej oberży. Warto 
spróbować i przekonać się o tym samemu. Zatem zapraszam 
do Juszczyna!

KazImIerz SUrzyn

Karczma na Kamiennej Górze
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Na początku świata Pon Boczek kozali sie ludziom mnożić 
i skuli tego kożdy chłop se szukoł baby, a baba chłopa. Ale 
nikierym niy boło pilno do żyniaczki. Inksi godali, iże mu
szom sie piyrsze trocha dorobić jaki chałpy abo doczkać aż 
pole uobrodzi. Byli tyż i tacy, co niy widzieli jakoś uciechy 
w tym, coby sie tropić ze swojom połowicom. Nikiere dzioł
chy lynkały sie, że dostanom chłopa uożyroka. Boły tyż taki, 
co bardzij niż chłopu Pon Boczkowi przoły, toż wolały rzykać 
niż tropić sie z karlusym, kierymu trza sztyjc warzić i z kożdej 
chwile żywota sie spowiadać. Toż tym samotnym chcieli tyż 
dobry Pon Boczek dać jakigo kamrata abo kamratka. I wyno
kwili psa i kota.

Padali nasompiyrw, iże tym stworzyniom dajom tela rokow 
do żywota co ludziom. Tak pedzieli, bo se pomyśleli, że czło
wiekowi bydzie fest teskno, eli dejmy na to taki pies, kiery 
bydzie przocielym, pominie wartko. Toż niech se psy i koty 
żyjom tak dłogo, jak człowiek. Pies zarozki zaprzoł człowie
kowi i kaj uon szoł, tam deptoł zarozki za nim. Przi niymu lygoł 
i śnim stowoł. Wachowoł go, a za swoja słożba chcioł yno, 
coby go furtować i pochalać po sierści. Kot tyż kryncił sie wele 
człowieka, jodoł mu z gorści i rad fest boł, jak sie go za uchym 
kilało, ale chodzioł se swojimi drogami. Som se poradzioł za
polować na myszy i ptoki, a od człowieka broł żrani yno skuli 
zgnilstwa, jak mu sie lotać za myszami niy chciało. A jak sie 

eWelIna KUśKa 

Psy i koty

Pscoły to niewielkie uowady, ale uuconi uobeznoni w sprawie 
powiadaju, ze świat dźwigaju na swoich barkach i przestoł uun 
by istnić w niedługom casie, gdyby ich zabrakło. Stworzył ich 
sum Pon Bóg, nie tak jak inne uowady, co sio wylągały z byle 
cego. To Pon Bóg uuzycył jom uodrobino swoi mundrości i wy
posazył w doskunałe narzundy i niezwykłe umiejątności. Dzią
ki tomu potrafiu wyzbirać, co w przyrodzie jest wartościowe 
i najzdrowse, i wytworzyć z tego najconniejsy produkt na zio
mi – miód, co to jest na wselakie ludzkie dolegliwości. Produ
kuju takze wosk, potrzebny cłowiekowi za zycia i po śmierci. 
Pon Bóg kozoł pscołóm jesce przy uokazji wykunywać drugie 
waźne zadonie – zapylać rośliny, coby w przyrodzie był roz
wój, a ludzie mieli dostatek pokarmu. 

uOd najdawniejsych casów wielu mądrców i poetów roz
wazało uo tych niezwykłych stworzoniach i dopatrywało sio 
przymiotów podobnych cłowiekowi, a nawet doskunalsych. 
Pscoła całe zycie do uutraty tchu sio trudzi, choć nawet nie wi 
do kogo i za co. Nikt nie słysoł, aby w pscelich uulach były 
kłótnie, a jeśli zrobi sio tom ciasno, to cąść uowadu uopusco 
go, uustąpuju rodzoństwu miejsca. uUstąpuju, chuć nie zawse 
na nowom znajdujo wygody. Nie słysoł tyz nicht, zeby któroś 
robotnica buntowała sio z powodu swoich uobowiunzków. Juz 
pirsego dnia zycia sprzunto gnioztko, w którom sio wylągła 
i robi porzuntki koło siebie, a późni przez kilka dni jest kar
micielku, potom woscarku, a nastąpnie zbiracku albo pracuje 
przy wyrobie miodu. Moze tyz uotrzymać misjo zwiadowcyni 

cy straźnicki, a kazdu funkcjo musi sprawować solidnie, nawet 
za ceno uutraty zycia.

Pscoły bardzo dobrze rozpoznaju ludzku naturo. Jeśli ktoś 
sio ich boi, to nie będzie pscelarzom, bo uuny bojaźliwość zaro 
wycuju i gotowe uodegnać takiego ląkliwego cłowieka. Gdy 
iść do uula uodwaźnie, zachowuju sio spokojnie i pozwolaju ro
bić co potrzeba. Po niedługom casie rozpoznaju swego uopie
kuna i bardzo sio do niego przywiązuju. Gdy zdarzo mu sio 
uodyjść z tego świata, to cąsto i uuny spadaju, cyli ginu. 

Pscelarzom musi być cłowiek uućciwy, bo patrunom tego 
fachu jest wielki świąty – Ambrozy. Mozno powiedzić, ze 
some pscoły na niego wskozały. Zył uun bardzo dawno tomu 
w Mediolonie. Gdy był malutki i lezoł w kołysce, miało miej
sce takie dziwne zdarzonie. Przez uotwarte uokno do pokoju, 
w którom sio znajdowoł, zleciało sio duzo pscół i go uobsiadło. 
Przerazoni rodzice byli pewni, ze dziecko tego nie przezyje., 
ale tak sio nie stało. Po pewnom casie pscoły spokojnie uodle
ciały, a dziecku nic nie było. uUśmichało sio, a nawet uoblizy
wało, bo pscoły pewno nakarmiły go mlickom. Mały Ambro
zy wyrós na mądrego cłowieka, który zostoł nawet biskupom 
Mediolonu. uUkochoł pscoły i casomy zajmowoł sio niomy, 
a pscelarze uobrały go na swojego patruna

Świąty Ambrozy juz kilkonaście wieków patrunuje tom 
bardzo pozytecnom uowadum i ludzium, którzy sio niomy zaj
muju, aby przetrwały i wypełniały misjo zlecunu jom przez 
somego Stwórco.

elŻBIeTa WÓjToWIcz

uO pscołach i uo Świątom Ambrozym
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co złego przytrefiło, kot uciyk i smoloł człowieka. Pies zajś niy 
uodeszoł, choćby to mioł życiym przipłacić. 

Toż pies niyrod boł tymu kotowi i skuli tego dycko na niego 
szczekoł i gonioł go z chałpy. Kot zajś wiela razy podropoł 
psa i skoczoł mu na pukel, a potym uciyk na strom. Ale zajś ze 
kotym niy boło wiela sromoty, bo lotoł po dworze i niy cis sie 
do pryka. Pies za to lacze gryz i strzewiki wynosioł, bajtlom 
graczki psuł i trza boło go wachować, coby niy wloz pod jako 
fora. 

I pies i kot mieli wiela młodych i toż wiela sie ich naplongło 
i miały roztomańte maści. Jedne boły wiynksze, inksze myjsze, 
jak choćby ludzie. Skuli tego, że boło ich wiela, ludzie zaczyni 
psy ku budom wiązać, coby chałpow wachowały i coby niy 
boło śnimi utropy. Koty zajś małe topili. To fest znerwowało 
Pon Boczka, bo przeca uOni wszystkim stworzyniom przajom. 
Toż padali, iże koty i psy niy bydom dłogo żyć tak jak ludzie, 
coby niy musiały sie tak tropić. Bo, jak uznali, pies i kot wiela 
razy uokozali sie mądrzejsze uod ludzi i co nojważniejsze – po
radzom lepszy przoć i niy robiom tela szkody co człowiek, a że 
rozumu majom mynij, to wiela niy grzeszom. 

I toż, pies i kot terozki żyjom yno czynść rokow uod czło
wieka, a potym idom ku Pon Boczkowi i ku Aniołom, kiere 
ich kilajom i chalajom bez cołko wieczność. Jak sie człowiek 
kapnył, iże te psy i koty żyjom krocyj, to zaczon rzykać, coby 

dobry Pon Boczek prziłożył mu te jejich roki, bo człowiek mo 
sztyjc wszystkigo mało. Toż dobry Pon Boczek dołożył mu te 
roki. Coż, kie człowiek zamiast radować sie i mieć Pon Boczka 
bardzij w zocy, jeszcze bardzij grzeszył i wcale tych rokow 
dobrze niy spożytkowoł. 

To znerwowało zajś Pon Boczka i pedzieli, że już wiyncyj 
żodnych rokow człowiek niy dostanie, ale za to, kiery mo wie
la rokow i je już starzikym abo starkom, to fest mu teskno za 
bajtlami i za przocielami, bo już taki starzik niewiela z chałpy 
wylazuje i wiela rzeczy mu je ciynżko robić. Toż te starziki 
i starki tyż uogromnie zaprzoły psom i kotom. Bo przecyż taki 
sworzyni je jak bajtel, rado bawi sie graczkami i dycko wysło
cho chalatanio, a nigdy niy pyskuje ani niy wyrzynie uod sia 
takigo starego człowieka, ani go niy zostawi, choć je chory 
abo lichy. Psom i kotom zaprzoli tyż roztomańci ludzie, kierzi 
niy domogajom, bo taki stworzynia, to poradzom dać uciecha 
i przocielstwo. Czasym tyż psy poradzom zakludzić kaj takigo 
chorego abo i pomoc prziwołać, jak kierego hecklekoty łap
nom abo jaki krymfy go bierom. 

I tak pies i kot już dycko bydom wele człowieka, choć jed
ni bardzij przajom kotom, a inksi psom. I trza pamiyntać, iże 
jedno sie nigdy niy zmiyni – pies i kot som i dycko bydom 
nojlepszymi kamratami człowieka.

WalerIa ProcHoWnIK

Jak pastyrz ponym uostoł

We dworze słuzył sirota, ktory uod wiosny do póznej jesiyni 
posoł uowce. Przy pasionku ros wielgi domb, pod ktorym uun 
stale siodowoł. Jedengo razu spod tego dymba wyloz wonz, 
uokryncił mu siy kole syje i ludzkim głosym powiedzioł, coby 
go zanios do uojca. Kozoł mu iś przez las, jino niy wolno mu 
siy łozglondać na boki ani uobziyrać za siebie. Miały przerozne 
zwiyrzynta doskakować do niego, nale jak nic niy bydzie go
doł ani siy łozglondoł, to nic mu niy zrobiom. uUn zaś bydzie 
go kierowoł, kany mo iś.

Śli długo, nareście wysli z lasa i uuwidzioł wielgom kamiy
nice, co było straśnie dziwne, bo nauokoło zodno chałpa niy 
stoła. Wyseł z tej kamiynicy brodziaty cornoksionznik, wzion 
mu ze syje gada i pedzioł:

– Co mom dać ci za to, ześ mi syna przynios? Teroz mogym 
go jus uodcarować!

Pastyrz na to, ze kciołby rozumieć mowe zwiyrzont. uUn 
przystoł na to, jino kozoł mu uotworzyć gymbe, bo musi do nij 
trzy razy duchnyć. Na jak to zrobił, to kozoł mu iś nazod, jino 
zaś niy łozglondać siy i nic niy godać, bo jus bydzie rozumioł, 
co zwiyrzynta bydom na niego wygadować.

Wartko pastyrz przyseł spowrotym. uOwce pasły siy w tym 
samym miyjscu, kany ik uostawił. Zmordowany ani niy wie

dzioł, kiedy uusnył, jaze go uobudziło skrzecyni dwok krukow, 
ktore siedziały na dymbie i godały ze sobom.

– Jakby tyn pastyrz wiedzioł, ze lezy na becce piniyndzy, to 
uun by niy patrzoł spanio, jino kopołby zawzyncie. Jus dłuzyj 
niy byłby uun pastyrzym, na stołby siy ponym.

Jesce na kwile poskrzecały i poleciały dali, na pastyrz zacon 
bić siy z myślami. Przysło mu do głowy, ze moze to prowda, 
bo skond pod tym dymbym wzion siy zaklynty syn cornok
sionznika.

Rano wzion ze sobom ku pasiyniu łopate. uUmordowoł siy 
doś, zanim na becke natrefił. I jaze siy przelonk, jak uuwidzioł 
telowne piniondze. Niy wiedzioł, co mo snimi zrobić. Nale niy 
na darmo godajom, ze uod przybytku głowa niy boli. Jino przy
gnoł uowce, to powiedzioł dziedzicowi, ze jus niy bydzie pos, 
bo kce po świecie siy troche połozglondać. Nik go niy zatrzy
mowoł, bo na jego miyjsce haśnikow było doś. Piniondze za
kopoł po troche w inkse miyjsca, jino poznacył se, coby na nik 
trefić, jak zojdzie potrzeba. Nabroł ze sobom do torby dutkow 
i poseł w taki strony, kany nik uo niy słysoł.

Za niydługi cos kupił cały folwark i kawoł pola, i stoł siy 
ponym. Jino niy znacyło to, ze uumioł siy jak pon zauobchuo

WalerIa ProcHoWnIK

Jak pastyrz ponym uostoł
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dzić i ludzie zaroz wyculi, ze mo miynkom nature. Nale płacił 
dobrze, to garnyli siy do niego do roboty. 

Za jakisik cos przyjechała do niego pod wiecor młodo wdo
wa na koniu, coby skryć siy przed descym. Ludzie uo nij sy
mrali, ze swojigo chłopa uotruła, bo jesce troche, na cały ma
jontek byłby przegroł w karty i przepił. Podobno znała siy na 
ziołak i pomogła mu przeniyś siy na tamtyn świat. uO tym dzie
dzicu, co nimioł pajskigo zauobyjścio, na z piniondzami siy niy 
licył, zwiedziała siy i sukała sposobności, coby kole niego siy 
zakryncić. Na uun, ze jesce niy wiedzioł, co baby potrefiom, to 
wnet łozmiłowoł siy w nij bez pamiynci. 

Za niydługi cos gruchnyła nowina, ze bydzie sniom siy zy
nił. Zaroz po ślubie pojechali na przechadzke na koniak. Wte
dy to jeij kobyła nimogła nadonzyć za jego uogierym. Nareście 
dziedzic strzymoł swojigo konia i pockoł na niom, na jego koj 
zacon przyganiać tej kobyle, ze wlece siy jak staro śkapa. uUna 
zaś mu uodburkła, ze dobrze mu siy godo, skoro jino jednego 
wiezie, na uuna musi wiyś jaze trzok. Sło jeij uo to, ze uuna była 
źrybno i pani tes niy była sama. Jak pon to uusłysoł, bo przeciys 
rozumioł ik mowe, to jaze w uocak mu siy zećmiło. Wiedzioł, 
ze to dziecko zodnom mocom nimoze byś jego i ze wdowa go 
uosukała. Nie wiedzioł jino, jak mo jeij uo tym powiedzieć. 

Za ktorysik dziyj, kiedy zaś pojechali na koniak w pole, to 
pani zesła z konia i nazbiyrała ziylo. uUn zaś przyposuchoł 
siy koniom i dowiedzioł, ze uuna zno siy na ziołak i dobrze 
wiy, ktore som trujonce. Przy tym dowiydzioł siy, ze dziecko 
mo z parobkym i dali siy snim widuje. Niy mieściło mu to siy 

w głowie, nale jak przyniesła mu zioł na dobre spani, to ik niy 
wypił, jino wyloł. uUna co dziyj mu ty zioła dawała, na uun 
kcioł wiedzieć, co bydzie dali. Nawet zacon uudawać, ze cosik 
słabo siy cuje.

Dumoł, jak nareście skojcyć z niom, nale po prowdzie to niy 
wiedzioł, co mo dali robić. Jednego razu lezoł w łozku przy 
uotwartym uoknie, pod ktorym kochot z bandom kur chodził 
i dyrygowoł nimi, pioł co kwila i walił ik po głowak. Nerwy 
go wziyny, ze nimo spokoja. Wtem pies, ktory poza swojim 
ponym świata niy widzioł, ki uusłysoł kochota, warknył ze 
złościom i zacon mu przyganiać.

– Na zamknij tyn dziób, drzes siy jak stare kalisony! Niy 
wiys, ze pon jes chuory i musi mieć spokój.

Na to kochot zapioł jesce głośnij i pedzioł mu:
– Pon jes chuory na swojom gupote. Z jednom babom rady 

dać se nimoze? Jo mom ik pietnoście i musom chuodzić jak 
w zygarku, bo inacyj bydom miały siy za swoje.

Jak pon to uusłysoł, to jaze uusy zapiekły go ze wstydu. Po
cuł, ze jus ani kwili dłuzyj niy do ze siebie babie se bimbać. 
Wzion porzonnom loge i wyścigoł jom razym z parobkym 
na śtyry wiatry. Wyśpiwoł jeij wszystko, cego siy dopuściła 
i zagroził, ze jak komu pare puści z gymby, co miyndzy nimi 
zasło, to pójdzie do chereśtu za otruci swojigo chłopa i ze jego 
tes kciała siy pozbyś. Na po takim zdarzyniu jus za zodnom 
babom siy niy łozglondoł, bo na włosnej skorze pocuł, co uny 
wortajom.

Dziś jus nik se nie bocy, kiela wieków tymu wynaleziono 
cepy. To proste norzędzie składo się z kilku cęści, mo dzie
rzok, bijok, dwie kapice i sfore z rzęmięnia. Downi po zbiór
kak przyciyrało się ino tela, co do siywki trza buło w jesięni, 
ną i do jedzenio. Do młocki na całygo zabiyrali się dopiyro 
po robotak jesięnnyk. Ze zopolo wyrzucało się tela snopków 
na boisko, co się zmieściło na dwa rzędy ułoząne kłósiami do 
siebie. Młóciło się z jedne i drugie strony. Potym zbiyrało się 
snopki, potrząsało nimi i składało w kącie, a zboze zgarnowało 
się pod ścianę. Słomę się przegrobiało i wiązało w kowiorki 
abo ociypki. Zaś słomę zytnią wytrząsało się z miyrzwy i taką 
prostą wiązało się w duze snopy i to dwa razy. Buła to słoma 
kociato i śnie wyrobiało się kicki na posycie dachu.

Jesieniom i nieros do Bozygo Narodzenio buło słychać po 
stodołak: łup ‑łup – to młocka w pojedynkę; łupu ‑cupu, łupu‑
‑cupu – to we dwoje; łupu ‑cupu ‑cup, łupu ‑cupu ‑cup – to we 
troje. 

Downi po chałpak nie buło radyja ani telewizora. Mama 
i tata to buł program piyrsy i drugi. Jak przysła sąsiadka, to 

buła satelita. Do nos nojcęści przychodzili swok naskigo taty, 
zwłosco jesieniom do młocki. Ftej dostajali na noc. My się 
barz ciesyli, bo mieli co i umieli opowiadać. 

Opowiadali, ze za ik młodości nie buło młynków do cysce
nio zbozo. Jak się omłóciło jedęn gatunek zbozo, a buł wiater, 
otwiyrało się wrota od stodoły z obu stron. Drewnianymi su
flami nabiyrało się zboze, podrzucało, wiater porywoł plowy, 
a ziorka spodały na klepisko. Ale ftym zbozu buły jesce nasią
na kwostów i poprzetrącane kłósia. Z tego cyściuło się przez 
przetak. Cięsko to buła robota – cały dzięń na klęckak. Bolały 
kolana, krzyze i ręce.

Opowiadali jesce nom, ze nimieli dziesięciu roków, a jus 
musieli iś na słuzbę do pasienio krów. Buły to straśne latawice. 
Co się przy nik nabeceli, to świat nie widzioł. Pasło się od 
wiosny, pokiela śniyg nie spod. Świątek – piątek, cy dysce, cy 
spiekota, zawse boso. Po zbiórkak pasło się po ściyrni. Byście 
wy widzieli, jakie te nase nózki buły pokalicone, jak się krew 
loła. Jesieniom, jak jus buło tak barz zimno, to pastyrze ino 

STanISłaW PTaSzeK

Młocka
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poziyrali, ftóro krowa się ta zejscy, zeby choć na kwilkę stanąć 
ftym mocu i odrobinkę zagrzoć se nogi.

Za pastyrza słuzyli pinć roków. Potym u bogatego i barz do
brygo gazdy, co mioł porę kuni. Te kunie bardzi sanowoł jak 
swoją babę. Jak jechali razem a buło pod górkę, to som scho
dziuł z fury i do nie godoł:

– Babuśka, ślyjze z te fury, nóski se rozprościs, bo ci ściyr
pły, a i kuniąm będzie lzy.

Na drugi rok pośli za parobka do kuni na sąsiednią parafi
ją. Tam mieli duzo roboty. Dwaścia morgów ornygo pola. Ale 
w niedzielę, jak napaśli kunie, wycyścili, napoili, to se siadali 
we złobie pomiędzy nimi, głoskali pod syje, a kunie wargami 
cliwiuły swoka po usak. Swok barz lubieli te końskie piescoty.

Jak przysło lato, cas odpustów, to prawie co niedziela jeź
dzili z księzmi. Ftej się nasłuchali rozmaitości. Kiedysi jadą se 
wesoło, zreśtą jak zawse, kunie wypasione prychają i popurku
ją. Jedęn ksiądz pado do swoka:

– Walek, kunie cosi do ciebie godają.
A swok:
– To nie do mnie, ino do jygomościów, bo to po łacinie.
Probosc swoka opowiadoł księzom, jak sed pirsy ros po ko

lędzie. Nimóg się nadziwić, ze tyle dziecek po chałpak. Przy

chodzi do takie małe chałupinki – jedna izba. W jednym kącie 
piec, w drugim jakiesi wyrko, w trzecim dwie kozy zagrodzone 
zyrdeckom, a reśta miejsca – same dziecka. Wyciągnął obrozki 
i pyto się ojca, ile mo tyk dziecek. Ociec pado, ze ośmioro.

– A pola kielo mocie – pyto probosc.
– Trzy zagąny, a dwa charęnduję.
– To wy ino o dzieckak myślicie.
– Jakbyście jygomościu buł na moim miejscu, to byście ro

biuł to samo. Zimno buło, to się ino ftym siedziało.
Trafiuł tys na taką duzą chałpę. Wybielona z pola i ze środ

ka. Sięń syroko. W izdebce łóska zasłane pierzynami, na nik 
zogłówków pod powałe. Ksiądz odprawiuł modlitwy, organi
sta zakolędował. Ksiądz se siod i widzi ładną trzódkę chłopo
cków. 

– Gazdo, ilu mocie tyk synów – pyto się ksiądz.
– Tylu, co Pon Jezus apostołów.
– A nie pomyśleliście se – pado ksiądz – ze moze jus trza 

zawiesić te cepy na kołku.
– Moze i trza, bedę widzioł.
Gaździno krzątała się kole cygana (kuchnie), ale tę pogwor

kę sysała. Stanąła we drzwiak do izdebki i pado:
– Jygomościu, a cy wom się to udo?

małgorzaTa  
BorzeSzKoWSKa
Oczekiwanie

Siedzą smętne anioły pod płotem,
przytulone do siebie w ciszy,
a nad nimi biały obrus w kwiaty,
nicią śniegu ktoś je na nim wyszył.

Siedzą w chłodzie anioły skulone,
blade dłonie chowają w rękawy,
popatrują przez sękate deski,
czy to już, czy to dziś się zjawi...

A w anielskich włosach rozwichrzonych
lśnią jak gwiazdy srebrzyste niteczki –
to ze strachu, że drogę pomyli,
że w zawiei ominie kołyskę.

Coraz bielsze, wiatrami podszyte,
lotki kulą, marznie aureola:
„A co będzie, jeśli to nie tutaj,
za daleko i dotrzeć nie zdoła”.

Zamartwiają się jasne anioły,
mruczą sobie pod nosem kolędy.
Daj im piernik i słowo, i szalik,
niech im cieplej będzie, zanim przyjdzie.

magDalena Dryl

letnie strofy

Zostań, zostań ze mną słońce,
w środku lata rozjaśnione,
i z lipowych kwiatów miodnych
na swą głowę włóż koronę.

Zostań, zostań ze mną wietrze,
co od pól zapachy niesiesz,
cały dzień po świecie biegasz,
by zmęczony zasnąć w lesie.

Zostań też i ty błękicie
nad głowami rozwieszony
i jak kolią najcenniejszą
obłokami ozdobiony.

Pozostańcie ze mną ptaki
i owady wśród zieleni
drzew i traw rozgrzanej łąki,
co się domem waszym mieni.

Och, pozostań ze mną lato –
poro roku ulubiona.
Z tobą zda mi się, że mogę
świat ogromny wziąć w ramiona. 



50

Katarzyna Smyk 

Tradycje i obrzędy rodzinne ziemi przemyskiej 

według Małgorzaty Dziury

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu nie ka
zało długo czekać na kontynuację opowieści o tradycjach wsi 
Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego, rozpoczętej w 2019 
roku przez Małgorzatę Dziurę, doktor etnologii z tegoż Mu
zeum, tomem 4 pory roku. 
O pracy i świętowaniu na ziemi 
przemyskiej (Przemyśl 2019). 
O ile wtedy czytelnik prowa
dzony był przez dziedzictwo tej 
ziemi w rytmie pór roku, tak te
raz – w rytmie życia człowieka, 
od narodzin, przez dojrzałość, 
po starość. Tym fazom odpo
wiadają trzy momenty i rytuały 
przejścia: narodziny, ślub z we
selem i pogrzeb, które – wraz 
z uporządkowaną, celną doku
mentacją i zwartą, pogłębioną 
analizą – stały się przedmiotem 
niniejszej książki. Można zadać 
pytanie, czy w dobie interne
tu i powszechnego, bezproble
mowego dostępu do wszelkich 
informacji potrzebna jest taka 
książka. Z pełnym przekonaniem należy odpowiedzieć „Tak”. 
Argumenty są zasadniczo trzy: po pierwsze, wreszcie w jed
nym miejscu znajduje się kompendium wiedzy o obrzędowo
ści rodzinnej ziemi przemyskiej; po drugie, przygotowała je 
bardzo doświadczona autorka, korzystająca z aktualnej wie
dzy etnologicznej, bacznie obserwująca trendy we współczes
nej kulturze i – po trzecie wreszcie – z charyzmą podjęła się 
i z powodzeniem dopełniła dzieła istotnego edukacyjnie i spo
łecznie. Widać bowiem, z jednej strony, jej żywą potrzebę, 
by uświadamiać nam, że „[c]zęsto nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, w jak wielu dziedzinach naszego nowoczesnego życia 
zachowujemy tradycjonalizm myślenia i wierzenia naszych 
pradziadów, korzystamy z dziedzictwa wcześniejszych poko
leń” (s. 5–6). Z drugiej strony, M. Dziura sprawia również, że 
jej książka zachowa od niepamięci tradycyjne wartości, w tym 
dobrze pojęty tradycjonalizm oraz szacunek dla magiczno‑
‑religijnego światopoglądu naszych przodków. 

Wielkim metodologicznym atutem książki jest wykorzysta
nie poetyki doświadczenia. Autorka założyła bowiem, że chce 

nam opowiedzieć o tym, „jak nasi przodkowie przeżywali” 
(s. 16), np. sakramenty, piękne i trudne momenty życia, ko
nieczność ugięcia się przed często bezwzględnymi zwyczajo
wymi i obrzędowymi nakazami i zakazami. I w tej metodologii 

poprowadzona jest bardzo kon
sekwentnie cała publikacja, od 
zindywidualizowanego wymiaru 
biograficznego zaprezentowa
nych tradycji aż po tytuły kolej
nych części. Tytuły te są czasem 
metaforyczne aż po poetyckość, 
innym razem odważne: Mał-
żeński teatr życia, W królestwie 
piekielnicy, Dzień wesela – jadą 
swaty!, Początek istnienia czy 
Groza umierania. Nie tylko do
wodzą kreatywności językowej 
autorki, ale rzucają nowe światło 
na tradycyjną wiedzę, praktyki, 
światopogląd. W myśl poetyki 
doświadczenia ucieleśniając tra
dycje, uświadamiają nam emo
cjonalność naszych przodków 
i tym samym zbliżają generacje 

oraz pokazują, że trwamy w łańcuchu pokoleń odczuwających 
w zasadzie tak samo. Pomagają w tym na pewno ilustracje, 
które pozwalają lepiej zrozumieć opisywane treści, pokazu
ją bogactwo archiwum Muzeum Ziemi Przemyskiej, ale też 
dają oczom wytchnienie i zapraszają do zadumy nad dawnym 
i współczesnym człowieczym na Ziemi bytowaniem. 

W książce zostały wykorzystane materiały z licznych publi
kacji obok materiałów niepublikowanych pozyskanych w trak
cie wielu badań terenowych. Odbywały się one w ramach wie
lu stacjonarnych obozów z udziałem pracowników Muzeum 
oraz studentów i wykładowców wielu uczelni (Uniwersytetu 
Warszawskiego i Wrocławskiego, Studium Nauczycielskie
go w Przemyślu i Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie) w miejscowościach: Dubiecko 
(1968), Nozdrzec (1969), Babice (1970), Kalwaria Pacławska 
(1975), Dynów (1986, 1987, 1989, 1990). W badaniach pro
wadzonych w latach 1968–1969 wykorzystano kwestionariusz 
opracowany przez samych pracowników Muzeum Narodowe
go Ziemi Przemyskiej, zaś w 1987 roku – przez Małgorzatę 

recenZje i omówienia
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Maj, a w 1975, 1989 i 1990 roku – przez Jadwigę Klimaszew
ską. M. Dziura przeprowadziła też na potrzeby książki własne 
badania terenowe w 2022 roku, w ramach których pozyska
ła piętnaście pogłębionych wywiadów swobodnych na temat 
zwyczajów rodzinnych mieszkańców Pogórza Dynowskiego 
i Pogórza Przemyskiego. Badania terenowe zawsze są solą 
pracy etologów, podnoszą wartość publikacji i uwiarygadnia
ją ją. To jest to, czym trzeba się chwalić, a na pewno można 
szczycić i za co należy cenić publikację M. Dziury. 

Struktura książki jest klarowna i klasyczna – po krótkim 
wstępie otrzymujemy opis stanu badań nad obrzędowością ro
dzinną oraz przyjętej terminologii. Ta jest oparta na aktualnej 
i interdyscyplinarnej literaturze, są najpotrzebniejsze pojęcia, 
a ich objaśnienia – celne i wyczerpujące, ale zarazem pozba
wione naukowego zadęcia. Następnie trzy działy: Narodziny 
i młodość (s. 15–68), Dojrzałość (s. 69–142) oraz Zmierz życia 
(s. 143–182) mieszczą w sumie 28 podrozdziałów poświęco
nych szczegółowo kolejnym ważnym etapom i momentom 
przejścia. Tom zamyka krótkie zakończenie, streszczenie an
gielskie i wybór literatury. Przystępując do lektury byłam cie
kawa, jak autorka poradzi sobie z przybliżeniem istoty obrzędu 
przejścia. Muszę pochwalić, że nie wprowadzała tej teorii za 
wcześnie i że wyznaczyła dla niej miejsce z wyczuciem – we 
wstępie do rozdziału poświęconego początkowi życia. Potem 
z przyjemnością czyta się opowieść utkaną z przekazów Kol
berga, Biegeleisena, Bystronia, dzieł Reymonta, analiz współ
czesnych folklorystów i etnologów. Świetne wrażenie robią 
cytaty wypowiedzi z badań terenowych – są dobrze wprowa
dzone w wywód, a zapis półfonetyczny podnosi ich komunika
tywność. Na plus należy zaliczyć pojawienie się opisu imienin, 
świętowania współczesnej młodzieży (u McDonalda czy na 
kręgielni), a także szczegółowsze omówienie pierwszej spo
wiedzi przy okazji pierwszej komunii świętej. 

Na dalszych stronach widać wymienione wcześniej zalety 
książki, ale szczególnie podkreślę rozdział zamykający część 
Dojrzałość, poświęcony weselnej współczesności. Widać tu 
dobitnie wykorzystanie materiałów zdobytych techniką ob
serwacji uczestniczącej (i kwerendy internetu). Ostatnia część 
o zmierzchu życia jest przejmująca, poetycka, refleksyjna, 
miejscami po prostu piękna. Nawiązania do śmierci aspekcie 
COVID ‑19 i dzisiejszych, coraz skromniejszych domowych 
oficjów okołopogrzebowych, są bardzo dobrym pomysłem. 

Na osobną uwagę zasługują przyciągające oko fotografie, 
których podpisy, notabene, układają się w niezwykle interesu
jącą opowieść. Zdjęcia dopełniają treść książki, umieszczone 
są adekwatnie. Zostały też dobrze opracowane graficznie, dzię
ki czemu możemy podziwiać świat – ludzi, pejzaże i artefakty 
(np. szyszki weselne, s. 110–111) – utrwalony na fotografiach 
wydobytych z archiwum Muzeum oraz pozyskany ze zbiorów 
prywatnych, od drugiej wojny światowej po współczesność. 
Refleksje wzmacniają ilustracje w formie na przykład zapro
szeń ślubnych, reprodukcji obrazów, obrazków i rzeźb czy gra
fiki komputerowe. 

Książka napisana jest klarowną, ładną polszczyzną, sta
rannie zredagowana. Autorka pokazała świetne wyczucie, jak 
niewtajemniczonemu czytelnikowi ułatwić immersję w świat 
tradycji przemyskiego pogórza, bardzo porządnie prowadząc 
przypisu tekstowe. 

Na koniec pozostaje tylko zapytać o dalsze publikacje z cen
nej przemyskiej serii.

Małgorzata Dziura, 3 pory życia. Tradycje i obrzędy rodzinne ziemi 
przemyskiej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2022, 
fotografie, ss. 192.

Violetta Wróblewska

Niezwykła biografia poety Jana Czarneckiego  

z Chwałowic koło Iłży

Książka Iłża i ziemia iłżecka w życiu i twórczości Jana 
Czarneckiego w opracowaniu Grażyny Rożek i Katarzyny 
Pomorskiej, pod redakcją Katarzyny Smyk, przygotowana 
w Miejsko ‑Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży, jest pracą 
niezwykłą. Z jednej strony to rzetelna monografia twórczo
ści znanego i uznanego iłżeckiego poety – Jana Czarneckiego 
(rocznik 1930), wzbogacona także o wiersze artysty, a z dru
giej – wyraz głębokiego uznania dla cenionego pisarza i oby
watela mocno związanego z lokalną społecznością. Jan Czar
necki bowiem to nie tylko twórca, wielokrotnie nagradzany 
w licznych konkursach literackich, czego zwieńczeniem było 

otrzymanie w 2019 roku Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej”, najważniejszej i najbardziej pre
stiżowej, jaką można w Polsce otrzymać za pisarstwo nawią
zujące do chłopskich tradycji. To także zaangażowany w spra
wy lokalne społecznik, niegdyś radny, a przez wiele lat także 
wspaniały dydaktyk, pod którego opieką uczniowie osiągali 
liczne sukcesy, m.in. w konkursach z zakresu prawa, i rozwi
jali swe pasje fotograficzne. Praca Iłża i ziemia iłżecka w życiu 
i twórczości Jana Czarneckiego w pełnym zakresie prezentu
je i dokumentuje wszystkie dokonania poety, co z pewnością 
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spotka się z zainteresowaniem wszystkich miłośników i bada
czy poezji z nurtu ludowego. 

Książka, zgodnie z zamysłem redaktorek, mająca ukazać 
życie i twórczość Jana Czarneckiego w szerokim kontekście 
historii, także kultury regionu, w którym artysta spędził całe 
swe życie, składa się z sześciu części. Publikację otwiera przy
gotowane przez redaktorki Słowo wstępne, w którym pokrótce 
omówiono najważniejsze fakty z biografii poety, ukazano jego 
związki z regionem, a co najważniejsze – wykazano znaczenie 
jego działań i pisarstwa dla ziemi iłżeckiej. We wstępie została 
także scharakteryzowana koncepcja publikacji i jej najważ
niejsze obszary tematyczne, co należy uznać za dobre przygo
towanie czytelników do odbioru całości.

Część druga, pt. Pośród iłżeckich pól wyrosłem. Z biografii 
Jana Czarneckiego, stanowi szczegółową prezentację życia ar
tysty, wzbogaconą interesującym materiałem fotograficznym, 
co jest niekwestionowanym atutem książki. Znajdują się tu 
cztery części, z których każda dopełnia informacje o iłżeckim 
poecie. Na początku umieszczono Ilustrowany życiorys Jana 
Czarneckiego prezentujący poszczególne fakty z życia pisarza 
uzupełniony stosownymi zdjęciami. 
W dalszej kolejności znalazły się 
trzy szkice, z których każdy napi
sany przez inną osobę odnosi się do 
różnych etapów w biografii ludowe
go twórcy: Jan Czarnecki Okupa-
cyjne wspomnienia, Łukasz Sma
ga Nadzwyczajne zdolności Jana 
Czarneckiego i Łukasz Smaga Kół-
ko fotograficzne w Szkole Rolniczej 
w Chwałowicach. Z opowieści Jana 
Czarneckiego. Wszystkie są intere
sujące i ważne, zarówno te o kole fo
tograficznym, którego pisarz był za
łożycielem, jak też traktujące o jego 
zdolnościach z zakresu radiestezji. 
Jednak najciekawsza wydaje się 
pierwsza z wymienionych, napisana 
przez samego artystę, a poświęcona 
jego traumatycznym doświadcze
niom wojennym. Pozwala ona lepiej 
zrozumieć pisarstwo iłżeckiego Le
śmiana, gdyż tak bywa i to niebezza
sadnie, poeta nazywany, ale stanowi 
także ważne świadectwo wpływu 
historii na życie jednostki, na jej wybory i system wartości. 

Część następna to Wiersze Jana Czarneckiego z motywami 
iłżeckimi. Znalazły się tu 22 utwory, takie jak Mój rodowód, 
Wraca przeszłość, Samotna topola, Dzieciństwa czas, W Woś-
nikach, Miłość, Moja Ziemia Obiecana, Wieś, której już nie 
ma, Moja szkoła w Chwałowicach, Dzieje, Iłżanko, Po tamtej 
stronie czasu, Jesień, Mój czas, moja droga, Jesień w moich 
dłoniach, Iłża, W moich snach, Moja ziemia iłżecka, Nasza sta-
rość, Tyle tu spokoju, Moja topola i Odejdę. Niektóre z nich to 
przedruki, inne teksty nie były dotychczas publikowane, ale 
wszystkie nawiązują w mniejszym lub większym stopniu do 
rodzinnej miejscowości artysty. Co interesujące, układ wier
szy oddaje poetycką drogę Czarneckiego i doskonale dopełnia 
poprzedzającą część poświęconą jego biografii.

Czasami mieszkamy w obłokach. O twórczości Jana Czar-
neckiego to czwarta część książki, zawierająca 11 tekstów pre
zentujących pisarstwo poety. Z jednej strony mamy tu prze
druki wstępów do opublikowanych już tomików poetyckich, 
napisanych przez Zdzisława Brudnickiego, Teresę Niewczas, 
Joannę Jaroszek, Marię Kondrat, Rocha Sulimę, a z drugiej 
laudację (Rocha Sulimy) oraz opracowanie naukowe – wni
kliwe studium na temat pisarstwa iłżeckiego artysty napisa
ne przez Katarzynę Smyk. Dzięki przedrukowanym szkicom 
i artykułom czytelnik ma możliwość zapoznania się zarówno 
z samą poezją Czarneckiego, jak też z jej recepcją i oceną, któ
ra we wszystkich wypadkach jest – i to nie bez powodu – bar
dzo wysoka. 

Piątą część pracy – Uznanie, wypełniają informacje na te
mat sukcesów poety, w tym dotyczące przyznania mu Nagrody 
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, jak też 
Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iłży. 

W dalszej kolejności znajduje się część niezwykła, zatytu
łowana Bliscy i znajomi o Janie. Swoje relacje z Janem Czar
neckim, bardzo serdeczne, opisali jego krewni, przyjaciele, 

znajomi, współpracownicy i ucznio
wie – Dominika Szelmanowska, Te
resa Szymela, Małgorzata Kołoczek, 
Wiesława i Marian Orczykowscy, 
Danuta Gierazińska. To jedna z bar
dziej wzruszających partii tekstu, 
w której znalazło się nie tylko wiele 
pochwał i zachwytów nad Czarne
ckim jako człowiekiem, obywate
lem, pisarzem oraz dydaktykiem, ale 
też ogrom czułości i sympatii, które 
żywią do niego piszący. Ta część 
pięknie dopełnia biograficzny rys 
artysty.

Całość zamyka bardzo przydatne 
zestawienie pt. Nieco bibliografii, 
w którym znajdziemy adresy biblio
graficzne wszystkich dzieł pisarza 
(Tomiki Jana Czarneckiego, Poezja 
Jana Czarneckiego w polskiej prasie 
i antologiach), a także opracowań 
i not na temat pisarstwa bohatera 
książki (Artykuły na temat twórczo-
ści Jana Czarneckiego). Domykają 
tę część indeksy (Indeks wierszy, 

Indeks ilustracji), dzięki którym łatwo dotrzeć do poszukiwa
nych informacji.

Reasumując, należy stwierdzić, że recenzowana książka Iłża 
i ziemia iłżecka w życiu i twórczości Jana Czarneckiego stano
wi pierwszą tak pełną monografię poświęconą życiu i twórczo
ści poety. Jest to praca interesująca, dobrze napisana, doskona
le skomponowana, która nie tylko pozwoli na zapoznanie się 
z sylwetką cenionego, a mało znanego w kraju artysty z Iłży, 
ale też z jego biografią i pisarstwem. Książka spotka się za
pewne ze znacznym zainteresowaniem czytelników ze wzglę
du na jej niecodzienną formę – oprócz wielu informacji o sa
mym pisarzu i jego poezji, znajdują się tu bowiem także propo
zycje interpretacji tekstów, a co najważniejsze, liczne wiersze 
dające możliwość poznania poetyckiego świata Czarneckiego, 
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nie przypadkiem zwanego poetą w duchu leśmianowskim. Je
śli uwzględnić jeszcze fakt, że niemal całe życie artysty zo
stało udokumentowane na zdjęciach, z których znaczna część 
została włączona do tomu, otrzymujemy wyczerpujące kom
pendium. Lektura tej książki zapewne będzie dla niejednego 
czytelnika niezwykłą przygodą poznawczą, gdyż rzadko kiedy 
mamy możliwość wniknięcia tak głęboko w świat poety nurtu 
ludowego – ginącego dziś rodzaju artystycznej twórczości. 

Tekst powstał na podstawie recenzji wydawniczej. Zob. 
na stronie Miejsko ‑Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży: 
https://biblioteka.ilza.pl/n,dofinansowanie ‑na ‑wydanie‑
‑ksiazki ‑pt ‑ilza ‑i ‑ziemia ‑ilzecka ‑w ‑zyciu ‑i ‑tworczosci ‑jana‑
‑czarneckiego

Iłża i ziemia iłżecka w życiu i twórczości Jana Czarneckiego, 
oprac. Grażyna Rożek i Katarzyna Pomorska, red. Katarzyna Smyk, 
Miejsko ‑Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża 2022, ss. 160, 65 
ilustracji.

Katarzyna Kraczoń

Publikacje o charyzmatycznych i utalentowanych 

Kurpiankach

Dobrą i godną podkreślenia praktyką ostatnich lat stały się 
publikacje biograficzne poświęcone twórcom ludowym1. Nie
które z nich prezentowano już na łamach niniejszego czaso
pisma. W 2022 roku ukazały się kolejne wydawnictwa. Ich 
bohaterkami stały się dwie utalentowane, charyzmatyczne 
oraz niezwykle pracowite Kurpian
ki – Czesława Kaczyńska i Czesława 
Lewandowska, artystki wszechstronne, 
bez reszty oddane ludowej tradycji i ro
dzimej twórczości.

Czesława Kaczyńska urodziła się 
w 1943 r. w Strzałkach, pochodzi ze 
znanej rodziny Staśkiewiczów. Po 
wyjściu za mąż za Stanisława Kaczyń
skiego zamieszkała w Dylewie (gm. 
Kadzidło). Już od wczesnej młodości 
zajmuje się wycinankarstwem. Wycina 
gwiazdy, leluje, koguty, lasy – typowe 
wycinankowe formy kurpiowskie. Wy
konuje także koronki (wstawki do far
tuchów, serwetki itp.), kwiaty z bibuły 
i palmy wielkanocne. Należy do Stowa
rzyszenia Twórców Ludowych, przez 
wiele lat była prezesem Oddziału Kur
piowskiego oraz członkiem Zarządu 
Głównego tej organizacji. Pani Czesła
wa ma w sobie niespożytą energię, jest 
inicjatorką i pomysłodawczynią war
sztatów etnograficznych Ginące Zawo
dy, które corocznie odbywają się w Zagrodzie Kurpiowskiej 
w Kadzidle. Roztacza opiekę nad twórcami ludowymi, dbając 
o to, aby to, co wychodzi spod ich rąk było zgodne z tradycją 
kurpiowską. Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń, na
gród i wyróżnień. Wśród nich te najważniejsze: Krzyż Kawa
lerski Orderu Odrodzenia Polski, Doroczna Nagroda Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagroda im. Oskara 
Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Publikacja poświęcona życiu i twórczości Czesławy Ka
czyńskiej, wydana przez Związek Kurpiów, stanowi zwień
czenie jej wieloletniej działalności. Zaskakująca jest też dość 

nietypowa forma zaprezentowania syl
wetki twórczyni, bowiem część pierw
sza książki to niezwykle barwna nar
racyjnie, miejscami wręcz poetycka, 
opowieść o historii rodu Staśkiewiczów 
i Kaczyńskich. Nie jest to więc opowieść 
o jednej bohaterce. Całość opowieści 
klamrą narracyjną splata postać babci 
Antoniny Staśkiewiczowej, nestorki ka
dzidlańskiego wycinankarstwa. Dzięki 
takiemu przekazowi czytelnicy mogą 
poznać losy rodzinne Czesławy, rzeczy
wistość wojenną, trud życia na wsi oraz 
jej długą i bogatą drogę twórczą. Dopeł
nieniem tej historii jest część druga – 
Kalendarium, w którym przedstawiono 
działalność artystyczną i społeczną pani 
Czesławy, jej osiągnięcia, otrzymane 
nagrody, odznaczenia i dyplomy. Inte
gralnym elementem wydawnictwa są 
fotografie rodzinne (zwłaszcza te naj
starsze), które są cennym źródłem obra
zującym nie tylko historię rodzinną, ale 
także tradycje kurpiowskiej wsi. Całość 

przeplatają wycinanki artystki – gwiazdy, leluje i lasy.
Czesława Lewandowska – bohaterka drugiego, omawia

nego tu wydawnictwa – urodziła się w 1953 r. we wsi Wej
do, w gminie Łyse, w sercu kurpiowskiej Puszczy Zielonej. 
Obecnie mieszka w Ostrołęce. To twórczyni wszechstronnie 
uzdolniona, specjalizuje się w koronce szydełkowej, wykonu
je także prace z zakresu plastyki obrzędowej: kwiaty z bibuły, 
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palmy, pająki kierce i ozdoby choinkowe. Rękodziełem zainte
resowała się za namową matki Władysławy Krawczyk i babci 
Aleksandry Krawczyk. To one przekazały jej zarówno umie
jętności techniczne, jak też wzory i zasady kompozycji zgodne 
z tradycją regionu.

Najbardziej znane są jej koronki. Ma kilka ulubionych wzo
rów: pajączki, lilie, róże, kogutki i gwiazdki. Wykonała praw
dopodobnie kilka tysięcy szydełkowych wstawek do kurpiow
skich fartuchów. Noszą je członkinie zespołów z Kurpiowskiej 
Puszczy Zielonej i Białej. Jej prace odznaczają się starannoś
cią wykonania oraz dobrze skomponowanymi wzorami. Od 
1997 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Za 
swoją pracę na rzecz regionu otrzymała wiele nagród, wyróż
nień i odznaczeń. Wśród nich jest ta najcenniejsza dla twórców 
ludowych – Nagroda im. Oskara Kolberga.

Z okazji 35 ‑lecia działalności twórczej Fundacja Adama 
Chętnika, przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki, wydała 
album poświęcony twórczości Czesławy Lewandowskiej. Za
prezentowano w nim sylwetkę artystki oraz jej prace (głównie 
koronki). Uwagę przykuwają fotografie prac wykonane przez 
Adama Sidorkiewicza, które świetnie prezentują się na dużym 
formacie i czarnym tle. Także i w tej publikacji ważnym ele
mentem są zdjęcia rodzinne, będące uzupełnieniem biogramu 
twórczyni, krótkiej autobiografii oraz kilku wspomnień. Do
datkiem zamieszczonym na końcu wydawnictwa jest wykaz 
nagród i wyróżnień otrzymanych przez twórczynię w czasie jej 
wieloletniej działalności.

Podsumowując, należy podkreślić, że obie Kurpianki za
służyły na uhonorowanie ich pracy w formie pamiątkowych 
i jubileuszowych publikacji. Ich dorobek oraz wkład w popu
laryzację kultury regionu jest imponujący i w pełni zasługu
je na udokumentowanie. Prezentowane wydawnictwa są też 
cenne dla badaczy i miłośników autentycznej kultury ludowej, 
a w szczególności dla mieszkańców Kurpi, bo dzięki takim 

osobom jak Czesława Kaczyńska i Czesława Lewandowska 
ich tradycje regionalne są wciąż żywe i z pewnością nie zaginą.

Czesława Kaczyńska. Życie i twórczość, red. Iwona Zyśk, Strzałki‑
‑Dylewo ‑Kadzidło 2022, ss. 198, fotografie.

Czesława Lewandowska – 35 lat twórczości, red. Katarzyna Chęt
nik, Warszawa 2022, fotografie, brak numeracji stron. 

Przypis

1 Np. Józef Hulka. Moje życie, Żywiec 2011; Barabara Rosiek, 
Przekraczanie granic, Rzeźbiarka Anna Ficoń, Żywiec 2013; Humo-
rem malowany świat Stanisława Koguciuka, red. Magdalena Lica‑
‑Kaczan, Grzegorz Piaskowski, Płock 2013; Małgorzata Podlewska‑
‑Bem, Nie sztuką jest życie przeżyć i jeść tylko chleb... Rzeźbiarz Jan 
Pawłowski, Włodawa 2013; Dorota Folga ‑Januszewska, Kaszubskie 
ostoje obrazów, Olszanica 2019 (album poświęcony twórczości Wło
dzimierza Ostoi Lniskiego).

TereSa Paryna
niedzielny spacer

Pamięci Ojca

Są ścieżki, 
co nigdy nie zarosną.
Twarze,
które nigdy nie zgasną – 
wystarczy przymknąć oczy.

Niedzielne popołudnie
odpoczywa w sadach,
polami się wlecze...

W dojrzewających zbożach
biała modlitwa ciszy.
Ojciec pszeniczne kłosy
rozciera na dłoni – szacuje plony.
Będzie chleb córeczko,
będzie sytość... 

Zrywam pachnący groszek
dla Najświętszej Panienki –
różowy jak rąbek zorzy,
jak wstążka u jej sukienki.

I idą z nami polem
chabry, maki, kąkole,
skaczą pasikoniki.
Słońce pod polną gruszą
gra w chowanego z wieczorem.

Pora wracać córeczko.
Dzwonią na nieszpory.
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roK jana pocKa – 100- Lecie urodZin

LI Ogólnopolski Konkurs Literacki  

im. Jana Pocka

informacje

W 2022 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu
dowych ogłosił w formule otwartej LI edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs nadesłano 
92 zestawy poetyckie i 47 prozatorskich.

W dniu 26 października 2022 roku w Lublinie jury obra
dujące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina 
Kosienkowska ‑Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz kon
kursu), dr Donat Niewiadomski (przewodniczący jury) I na
grodę w dziedzinie poezji przyznało Teresie Parynie („Grań”) 
za zestaw. Nagrodę II otrzymali: ewa jowik, Florianna 
Kiszczak, Wanda łomnicka ‑Dulak za zestawy wierszy oraz 
elżbieta Wójtowicz za utwory Czas kładzie i Ku jesieni. Na
grodę III za zestawy uzyskali: agnieszka Drążek, mirosław 
Puszczykowski, regina Sobik. Wyróżnieniami w poezji uho
norowano: grzegorza Baczewskiego za zestaw, małgorzatę 
Borzeszkowską za wiersze Oczekiwanie i Modlitwa zielna, 
magdalenę Dryl za utwory Jesienny bukiet oraz Letnie stro-
fy, zdzisława Drzewieckiego za zestaw, Krystynę gudel za 
liryki Stół i O mojej ziemi, Krystynę F. Hendzel i Krysty-
nę Igras także za zestawy, annę jabłońską z wiersz Koniec 
lata, marka Klamczyńskiego, ewelinę Kuśkę, Katarzynę 
mańkę ‑malarę, zdzisława Purchałę, zofię roj ‑mrozicką – 
za zestawy, marka Szewczyka za Sonatę karpacką oraz Do-
natę Witkowską ‑Kowal również za zestaw.

Jury przyznało także nagrodę specjalną Urszuli 
Krajewskiej ‑Szeligowskiej za wiersz Lutnia i śpiewak po
święcony patronowi konkursu.

Laureatkami I nagrody w dziedzinie prozy zostały: ewelina 
Kuśka za zestaw oraz zofia Przeliorz za opowiadanie Najle-
piej z rana, z rosą... II nagrodę za zestaw przyznano Walerii 
Prochownik. Nagrody III przypadły: agnieszce Demarczyk 
za opowiadanie Kroczycie bajania o Skrzypku Czerwonym, 
Patrycji Pelicy za opowiadanie W starym piecu diabeł pali 
oraz Danucie ewie Skalskiej za opowiadanie na tle wierze
niowym pt. Mamuna. Wyróżnienia w prozie otrzymali: Anna 
Błachucka za opowiadanie Plenum, elżbieta maria grymel 
za tekst Jak my ostatni raz żniwowali, ewa jowik za utwór 
Przypowieść o ptakach, Barbara mida za zestaw, Anna Pa-
terek za opowiadanie Babka Anastazja, Stanisław Ptaszek za 
utwory Wymiatanie sąsieków i Młocka, zofia roj mrozicka 
za opowieści Połącenie i Trudno pyrć, mirela rubin ‑lorek 
z utwór O dziewczynie Meluzynie – śląska powiastka, Kazi-
mierz Surzyn za teksty Karczma na Kamiennej Górze i Mod-
litwa czyni cuda, elżbieta Wójtowicz za zestaw oraz Andrzej 
Zawadzki za opowieść z życia wsi pt. Werko.

Poziom literacki utworów poetyckich i prozatorskich nade
słanych na tegoroczny konkurs był wyrównany. Nie odnoto
wano w zasadzie tekstów jaskrawo odbiegających od przyję
tych w naszym kręgu kulturowym kanonów estetycznych. Za
równo w poezji, jak i w prozie, funkcjonalnie posługiwano się 
autentyczną na ogół gwarą. Poza wyjątkami, nie raziły jedno
stronne wizerunki wsi. Z ubolewaniem odnotowano natomiast 
przypadki plagiatów w prozie, ponieważ jako własne przedsta
wiono na przykład przekazy Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
a ponadto sięgano do prezentowanych w Internecie bajek pol
skich. Utwory takie wyłączono oczywiście z konkursu.

Oceniane wiersze cechowała zazwyczaj zwięzłość kompo
zycyjna, nie zabrakło też oryginalnej metaforyki i innych środ
ków stylistycznych, np. porównań. Wielokrotnie zaznaczyła 
się osobista perspektywa wypowiedzi i głębia refleksyjna. 
Odnotowano sporo liryków rodzinnych, pejzażowych (opisy 
wiejskiej natury) i religijnych, zwłaszcza modlitewnych. Po
dejmowano próby wskrzeszania dawnego świata rodzinno‑
‑wiejskiego przez słowo. Jak zwykle pojawiły się wiersze 
o przemijaniu i starości. Mniej było tekstów nawiązujących do 
poetyki pieśni ludowej. Wśród liryków poświęconych patro
nowi konkursu nie zaobserwowano szczególnych rewelacji.

W prozie literackość przeważała nad realizmem, chociaż 
zauważono także przekazy przedstawiające autentyczne życie 
i problemy wsi, m.in. ukazujące próby kolektywizacji w latach 
wczesnego PRL ‑u bądź wysiedlenia miejscowości pod socjali
styczne inwestycje. Ciekawie wypadły opowiadania na tle wie
rzeniowym, wzbogacone niekiedy ujęciami anegdotycznymi. 
Pozytywne wrażenie wywarły też niektóre opowiadania utrzy
mane w konwencji baśniowej. W stosunku do poprzednich 
lat zdecydowanie mniej było opowieści wierzeniowych. Zda
rzały się literackie opracowania znanych w poszczególnych 
regionach motywów folklorystycznych. Pewnym przekazom 
właściwe okazały się intencje moralizatorskie. Dość sprawnie 
posługiwano się dialogami. W wielu utworach prozatorskich 
zabrakło natomiast rozwinięcia fabuł i zarysowanych sytuacji, 
co sprawiło, że przybrały one raczej charakter konspektów lub 
pozostały na poziomie wstępnego pomysłu. 

Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostały ufundowa
ne przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za 
co organizatorzy składają szczególne podziękowania. 

(red.)
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Z niewiast najsławniejsza... – druga edycja 

konkursu Narracje i interpretacje ludowe

W 2022 roku Stowarzyszenia Twórców Ludowych zorga
nizowało druga edycję konkursu pt. Narracje i interpretacje 
w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludo-
wej, którego tematem przewodnim było malarstwo skupione 
wokół hasła: Z niewiast naj-
sławniejsza. Tematy maryj-
ne w malarstwie ludowym. 
Konkurs miał charakter ot
warty, adresowany był do 
malarzy nieprofesjonalnych 
z całej Polski. Jego celem 
była popularyzacja i doku
mentacja malarstwa ludo
wego (w tym malarstwa na 
szkle, płótnie, płycie, desce) 
jako ważnej dziedziny twór
czości ludowej.

W tegorocznej edycji 
konkursu wzięło udział 28 
twórców. Jury, obradujące 
w składzie: Łukasz Cie
miński (Muzeum im. ks. 
Władysława Łęgi w Gru
dziądzu) – przewodniczący, 
Alicja Mironiuk ‑Nikolska 
(Państwowe Muzeum Et
nograficzne w Warszawie), 
Katarzyna Kraczoń (Stowa
rzyszenie Twórców Ludo
wych) – sekretarz konkursu, 
postanowiło nie przyznać 
I nagrody.

nagrody II (równorzęd
ne) otrzymali: Włodzimierz 
Ostoja ‑Lniski za obraz na szkle z podłożonym pod taflę szkła 
drzeworytem – Matka Boska Roztwórna, Rozalia Szypuła za 
obraz na szkle – Matka Boska Zielna i Marta Walczak‑Sta
siowska – za rozbudowaną kompozycję obrazów na szkle – 
Życie i wizerunki najsławniejszej Matki.

nagroda III przypadła Piotrowi Czapce za obraz olejny na 
płycie pt. Królowa Podlasia.

Wyróżnienia przyznano: Eugeniuszowi Węgiełkowi za 
obraz Matka Boża błogosławi młodej parze i Marlenie Zieliń
skiej za obraz Majowa Pani, módl się za nami!

Tematyka nadesłanych prac podejmowała ważny dla religij
ności typu ludowego motyw Marii jako Matki Boskiej oraz 
opiekunki i orędowniczki wiernych. Mimo rangi tematu jury 
z ubolewaniem przyjęło fakt małego zainteresowania tematem 
konkursu wśród członków Stowarzyszenia Twórców Ludo
wych. Nadesłane prace w umiarkowanym stopniu podejmo

wały zarówno wątki narracyjne osnute wokół żywota Marii, 
jak i te odnoszące się do obrzędowości i kultu maryjnego. 
Zdumiewająca była także nikła obecność twórczych parafraz 
czczonych lokalnie wizerunków maryjnych.

Równorzędnie przyznano 
trzy II nagrody, głównie za 
autorskie podjęcie dialo
gu z dawnym malarstwem 
ludowym o silnie regional
nym charakterze (kaszub
skie i podhalańskie malar
stwo na szkle). Praca Wło
dzimierza Ostoi ‑Lniskiego 
wykorzystywała spotykaną 
między innymi w praktyce 
kaszubskiego malarstwa na 
szkle tradycję podkładania 
pod taflę szklaną grafik. Na 
okoliczność konkursu twór
ca przygotował drzeworyt 
ukazujący Matkę Boską 
Roztwórną, który uzupeł
nił właściwym regionowi 
ornamentem malarskim. 
Na szczególną uwagę za
sługuje także praca Marty 
Walczak ‑Stasiowskiej, któ
ra w rozbudowanej formie 
przedstawiła sceny z życia 
Marii – od jej poczęcia po 
szczególnie ważne dla au
torki wizerunki o charak
terze dewocyjnym. Całość 
została umiejętnie zharmo
nizowana pod względem or

namentacyjnym i kolorystycznym. Wizerunek Matki Boskiej 
Zielnej autorstwa Rozalii Szypułowej w twórczy sposób wy
korzystuje schematy obrazowania właściwe malarstwu cecho
wemu, w którym motyw apoteozy Marii połączono z narracją 
dotyczącą sierpniowego święta. Wyróżnione w konkursie pra
ce umiejętnie komponowały sceny pejzażowe z przedstawie
niem maryjnym.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co 
organizatorzy składają szczególne podziękowania. Wybrane 
prace zaprezentujemy w katalogu oraz na wystawie pokonkur
sowej w Galerii Sztuki Ludowej STL, której otwarcie przewi
dujemy w 2023 roku. 

(red.)

Obraz Włodzimierza Ostoi ‑Lniskiego, Matka Boska Roztwórna, 
fot. mateusz Borny
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Katarzyna Kraczoń

Galeria pełna sztuki i tradycji

Galeria Sztuki Ludowej w Lublinie to miejsce, w którym nie
mal każdego dnia można obcować z autentyczną sztuką ludo
wą. Przestrzeń miejskiej kamienicy wypełniają dzieła twórców 
ludowych z różnych zakątków kraju – od Kaszub aż po Podha
le. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, ale też miło spędzi czas, bo 
nie jest to tylko miejsce sprzedaży ludowych artefaktów...

Rok 2022 w Galerii przy Grodzkiej 14 obfitował w wiele wy
darzeń i ciekawych inicjatyw. 

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, powró
ciły warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży realizowa
ne w ramach projektu edukacyjnego Akademia Sztuki Ludowej. 
Zgodnie z kalendarzem obrzędowym uczestnicy pod okiem 
twórców ludowych wykonywali tradycyjne palmy, pisanki oraz 
ozdoby choinkowe. Zajęcia prowadzili: Iwona Barecka, Michał 
Kowalik, Małgorzata i Tomasz Krajewscy, Wiesława Kucha
rzyk, Elżbieta Pokora ‑Domańska oraz Krystyna Zagrabska. 

W maju zorganizowano dodatkowy cykl zajęć pod hasłem 
„Zwierzęta w sztuce ludowej”. 

Łukasz Ciemiński, etnograf i historyk sztuki z grudziądz
kiego Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, podczas zajęć Ze 
świętymi pośród zwierząt, opowiadał o wspaniałych przygo
dach świętych żyjących ze zwierzętami za pan brat. Pokazał, 
w jaki sposób ludzka wyobraźnia tworzyła ich wizerunki. Na 
zakończenie uczestnicy wspólnie wykonali karty supermocy 
bohaterów z wiejskiego podwórka, na którym pies, świnia 
i wiele innych zwierząt korzystało z ich pomocy.

W świecie ptaków – tak zatytułowano spotkanie z twórcą 
ludowym Piotrem Mentlem ze Stryszawy. Artysta przybliżył 
proces powstawania ludowych zabawek. Podczas zajęć dzie
ci nauczyły się rozpoznawać i nazywać ptaki występujące 
w przyrodzie, a następnie same pomalowały gotowe modele.

Ostatnie zajęcia tego cyklu poświęcone były twórczości 
Heleny Szczypawki ‑Ptaszyńskiej. Najmłodsi mogli poznać 
barwne życie jednej z najbardziej oryginalnych artystek nie
profesjonalnych. Dowiedzieli się między innymi, dlaczego 
świnie lubią landrynki, jak można mówić po angielsku bez 
znajomości obcego języka i wreszcie dlaczego serce kobiety 
jest jaśniejsze. Sami wykonali z drewna zwierzęta, które nie 
tylko zamieszkiwały wiejskie podwórko, ale przede wszyst
kim bogaty świat wyobraźni tej utalentowanej artystki.

Z kolei od czerwca do końca września zwiedzający mogli 
oglądać efekty zorganizowanego w 2021 roku przez Stowarzy
szenie Twórców Ludowych konkursu Narracje i interpretacje 
ludowe. Przegląd sztuki ludowej. Była to pierwsza edycja tego 
przeglądu. Na wystawie zatytułowanej Pradzieje zbawienia. 
Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie lu-
dowej zaprezentowano prace wszystkich laureatów i uczestni
ków konkursu. Ich tematyka oscylowała wokół podejmowa
nych już wcześniej w rzeźbie ludowej motywów zaczerpnię
tych ze Starego Testamentu: wizerunków Adama i Ewy, ofiary 
Abrahama, postaci Mojżesza oraz historii Noego i Jonasza. 

Na tym tle szczególnie wyróżniały się postacie proroków Zbi
gniewa Łabudy, a także sceny narracyjne z cyklu Przymierze, 
wykonane przez Tadeusza Tykockiego i jego wnuka Jana. Nie 
zabrakło też autorskich realizacji niektórych motywów biblij
nych. Uwagę oglądających przykuwały: rzeźba Adama Lipy 
przedstawiająca siedzącego Mojżesza oraz niepozbawiona 
poczucia humoru realizacja Antoniego Kamińskiego ukazują
ca narracyjne ujęcie scen z ogrodu rajskiego, pełne licznych 
szczegółów i ornamentów, a także przedstawienia mniej popu
larne, jak chociażby tryptyk Lewiatan i Behemot w interpreta
cji Magdaleny Wojtczak czy kompozycja Zbigniewa Burego 
ukazująca Noego z metalową klatką i z psem przy boku. Nie
które prace swoją oryginalną formą znacznie wykraczały poza 
kanon rzeźby ludowej.

Warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych 
prowadzi Elżbieta Pokora ‑Domańska z Bielowic, 

fot. K. Butryn

Fragment ekspozycji Pradzieje zbawienia. 
Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka  

w rzeźbie ludowej, fot. K. Kraczoń
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Na początku grudnia, z inicjatywy Narodowego Instytutu 
Kultury i Dziedzictwa Wsi, odbyły się warsztaty szkoleniowe 
i konsultacje dla twórców ludowych i pracowników instytucji 
kultury z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewnego jako 
kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. Przygo
towane przez ekspertów szkolenia prawne, podejmujące temat 
prawa autorskiego oraz praw mu pokrewnych, pokazały aktu
alną i rzetelną wiedzę dotyczącą regulacji prawnych stosowa
nych m.in. do ochrony własności intelektualnej.

W listopadzie i grudniu odbyły się spotkania ze sztuką ludo
wą, tym razem skierowane do dorosłych. W sobotnie popołu
dnia uczestniczki wykonywały pająki tarczowe i krystaliczne, 
wianki świąteczne, ozdoby ze słomy oraz światy z opłatków. 
Warsztaty prowadzili: Iwona Barecka, Michał Kowalik, Mał
gorzata Trepiak i Janina Wadowska. Zajęcia cieszyły się du
żym zainteresowaniem.

Cykl tegorocznych spotkań z tradycją zakończyło wydarze
nie poświęcone historii piernikarstwa w Polsce, która liczy so
bie już ponad siedemset lat. Okazuje się, że dzieje korzennego 

ciasteczka są fascynujące! I choć za piernikową stolicę uwa
żany jest Toruń, to warto zaznaczyć, że w innych regionach 
w Polsce także istniały i istnieją tradycje piernikarskie. Fascy
nujące są również tajniki ich wypieku i sposoby dekorowania. 
Spotkanie ze słynnym smakołykiem przygotowała i poprowa
dziła Anna Kornelia Jędrzejewska, muzealniczka, stypendyst
ka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizująca 
projekt badawczy Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego 
rzemiosła. W trakcie spotkania nie zabrakło opowieści, cieka
wostek, a także korzennych wypieków. Uczestnicy mogli sa
modzielnie przygotować przyprawę korzenną, wycisnąć różne 
piernikowe kształty na drewnianych formach oraz ozdobić lu
krem piernikowe serca. 

Wszystkie wspomniane inicjatywy i wydarzenia nie byłyby 
możliwe, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzi
ctwa Narodowego, Urzędu Miasta Lublin oraz Narodowego 
Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, za które organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania.

Tkactwo dwuosnowowe, zwane też podwójnym, należy 
do najciekawszych zjawisk w polskiej sztuce ludowej. Od 
początku lat 50. XX wieku opiekę nad twórczością tkaczek 
janowskich roztoczyły białostockie spółdzielnie Cepelii – 
Spółdzielcze Zrzeszenie Wytwórców Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Sztuka Ludowa” i „Białostockie Rękodzie
ło Ludowe”. Cepelia zaopatrywała tkaczki w wełnę, zama
wiała u nich tkaniny i prowadziła sprzedaż. Sprawowała też 
nadzór etnograficzny, dbający o wzornictwo i wysoki poziom 
artystyczny i techniczny janowskich dywanów. Duże zainte
resowanie nowego miejskiego odbiorcy tymi tkaninami spo
wodowało w latach 60. i 70. XX w. ożywienie w środowisku 
tkaczek. Do współpracy z Cepelią przystąpiły zarówno tkaczki 
pracujące dotychczas z profesor Eleonorą Plutyńską, jak i licz
ne nowe tkaczki wywodzące się z okolic Janowa. Do zawodu 
trafiały kobiety obdarzone cierpliwością i wyobraźnią. W Ja
nowie i okolicy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w. tworzyło około 50 tkaczek. 

Zmiany rynkowe zachodzące w Polsce na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku spowodowały upadek wielu janowskich 
pracowni tkackich. Białostocka Cepelia straciła dotychczaso
wych, miejskich odbiorów i zaniechała sprzedaży janowskich 
dywanów. Janowskie tkaczki zaprzestały tkać, większość prze
szła na twórcze emerytury.

W 1993 r. z inicjatywy Stanisławy Kowalczuk – dyrektor
ki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie 
w porozumieniu z Działem Etnografii Muzeum Podlaskiego 
ogłoszony został w Janowie konkurs „Codzienność przędzą 
malowana” dla nielicznej grupki janowskich tkaczek, któ
re nie zaniechały tkania dywanów. Założenia merytoryczne 
przygotowała Halina Jakubowska, wieloletnia kierowniczka 
Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, autor
ka badań nad tkaniną dwuosnowową, organizatorka w latach 
1979–1986 wielu konkursów tkackich. Od pierwszego kon
kursu janowską imprezę wspierała Fundacja Cepelia „Polska 
Sztuka i Rękodzieło” w Warszawie i Urząd Gminy w Janowie. 
Na pierwszy konkurs zgłoszono tylko 5 prac. Pierwsze miej
sce zajęły dywany Teresy Pryzmont i Jadwigi Hniedziejko. 
W pierwszych konkursach brały udział tkaniny o tematyce 
dowolnej. Były to często jedyne wytkane w ciągu roku tkani
ny, czasami wcześniej wytkane i wyjęte z kufra. W 1996 roku 
w regulaminie konkursów pojawił się warunek sygnowania 
prac inicjałami i datą wykonania. W kolejnych latach, przez 
długi okres, w konkursach uczestniczyło grono 7–9 tkaczek: 
Teresa Pryzmont, Ludgarda Sieńko, Danuta Radulska, Alicja 
Kochanowska, Helena Gołko, Helena Malewicka, Bernarda 
Rość, Kazimiera Borodziuk (Makowska) z Lipska, Małgorzata 
Pepłowska z Ruchni k. Węgrowa. Konkurs jednoczył tkaczki, 
zachęcał do dalszej pracy. Tkaczki pozbawione opieki Cepelii 

Wojciech Kowalczuk

30 lat Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową  

w Janowie (1993–2022)
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uczyły się samodzielności w pozyskiwaniu odbiorców swoich 
tkanin. Uczestniczyły systematyczne w największych impre
zach etnograficznych, na których promowały swoje tkaniny.

Pracownie tkaczek Teresy Pryzmont, Heleny Malewickiej, 
Filomenty Krupowicz, Ludgardy Sieńko, Alicji Kochanow
skiej, Danuty Radulskiej 
i Bernardy Rość w 1994 r. 
włączone zostały do po
wstałego wówczas Szlaku 
Rękodzieła Ludowego Pod
lasia, obejmującego najcen
niejsze pracownie i ośrodki 
rękodzieła ludowego Pod
lasia1. Dział Etnografii bia
łostockiego muzeum spra
wował nadzór etnograficzny 
mający na celu utrzymanie 
wysokiego poziomu etno
graficznego wytwarzanych 
w pracowniach produktów. 
Jego utrzymaniu służyły co
roczne janowskie konkursy 
na tkaninę dwuosnowową. 

Ważną rolę w życiu ja
nowskich tkaczek odgry
wała Izba Tkactwa Dwu
osnowowego w Janowie. 
Zmodernizowana w 2014 r. 
stała się miejscem prezen
tacji wyników dorocznych 
konkursów. Przez cały rok 
prezentowane są w niej na 
stałej wystawie, zgromadzone przez Gminny Ośrodek Kultu
ry w Janowie, tkaniny janowskich tkaczek. Odbywają się tam 
także warsztaty prowadzone przez janowskie tkaczki. Na co 
dzień Izbę odwiedzają turyści zwiedzający szlak rękodzieła 
ludowego. 

Od 2001 roku założenia konkursu przygotowywał Wojciech 
Kowalczuk, kierownik Działu Etnografii Muzeum Podlaskie
go w Białymstoku we współpracy z Anną Filipowicz ‑Mróz 
z Fundacji Cepelia w Warszawie. Organizowaniem konkursów 
po przejściu Stanisławy Kowalczuk na emeryturę zajmuje się 
od 2004 r. Justyna Grabowicz, dyrektorka Gminnego Ośrod
ka Kultury. W regulaminach konkursów pojawiają się tematy 
wiodące, m.in. „Drzewo życia”, „Zwierza”, „Podlaska wieś”, 
„Wzór tradycyjny”, „Korowód weselny” „Pory roku”, „Za
jęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu”, „Obrzędy i zwyczaje 
doroczne”, „Pasieka”, „Motyw bukietów w tkaninie dwuo
snowowej”, „Droga przez wieś”, „W kręgu tradycji – tkanina 
inspirowana dywanem mazurskim z XVIII w.”, „Wiejska za
bawa”, „Sad”. Tematy nawiązywały do dorobku wzorniczego 
ośrodka janowskiego. Każdy konkurs poprzedzały spotkania 
z tkaczami w celu omówienia warunków konkursu, wspólnego 
przeglądu dorobku wzorniczego w oparciu o zbiory Działu Et
nografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Konkursy przy
pominały tkaczkom o tematach, często od lat nietkanych, a bu
dzących zainteresowanie zamawiających. Dawne kompozycje 
tkaczki na nowo interpretowały, tworząc unikatowe autorskie 
prace. Rywalizacja artystyczna tkaczek miała też wpływ na 

wysoki poziom techniczny i kompozycyjny wykonywanych 
tkanin. 

W ostatnich dziesięciu latach zainteresowanie tkaniną dwu
osnowową znów wzrosło. Tkaczki przyjmują zamówienia, 
na realizację których zamawiający oczekiwać muszą w kil

kumiesięcznych kolejkach. 
Zainteresowanie tkaniną 
podwójną sprawiło, że tka
ctwem zaczęły się zajmo
wać młode tkaczki z okolic 
Janowa kultywujące ro
dzinne tradycje. W 2008 r. 
rozpoczęła tkać wnuczka 
Teresy Pryzmont – Marta 
Wysocka (Błachuszewska), 
w 2011 r., po kilkuletniej 
przerwie, do krosna wróciła 
Lucyna Kędzierska, córka 
Romualdy Puzanowskiej, 
w 2013 r. do grona tkaczek 
dołączyła Karolina Radul
ska wnuczka Aurelii Ma
jewskiej i synowa Danuty 
Radulskiej, w 2017 r. Mo
nika Burak – córka Anny 
Bałdygi z Mazuchówki, 
a także Jadwiga Możejko, 
Małgorzata Iwanicka – cór
ka Bernardy Rość i Helena 
Pryzmont – krewna Teresy 
Pryzmont. W 30. jubileu
szowym konkursie zadebiu

towały nowe tkaczki – Iwona Herbuś ‑Iwaniuk i Karina Zabo
rowska. Pierwszymi pracami stypendialnymi pochwaliły się 
też w tym roku Bogusława Depkun – córka Bernardy Rość 
i Justyna Majewska – siostra Karoliny Radulskiej.

Wbrew pesymistycznym prognozom z przełomu XX 
i XXI w. wieszczącym całkowity zanik tkactwa dwuosno
wowego, młode pokolenie twórczyń janowskich, pragnące 
odnosić sukcesy artystyczne, zapewnia kontynuację tej uni
kalnej dziedziny tkactwa wiejskiego. Niewątpliwie duża rolę 
w przetrwaniu kryzysu lat 90. XX w. spełniał konkurs na tka
ninę dwuosnowową w Janowie, który w 2022 r. obchodzi swój 
jubileusz trzydziestolecia.

Po 30 latach trwania konkursu okazało się, że zajął on wy
jątkowe miejsce w prawie dziewięćdziesięcioletniej historii 
janowskiej tkaniny. Utrwalił dorobek janowskiego ośrodka 
tkackiego, który stał się źródłem inspiracji dla nowych, autor
skich prac współcześnie tworzących artystek. Zintegrował śro
dowisko tkaczek w działaniach promocyjnych, sprzyjających 
pozyskiwaniu nowych odbiorców tej dziedziny sztuki ludo
wej. Powracająca moda na tkaniny dwuosnowowe sprawiła, 
że tkactwem zaczęły się zajmować młode tkaczki kultywujące 
rodzinne tradycje z okolic Janowa.

Przypisy

1 Pomysł i koncepcja szlaku – W. Kowalczuk, realizacja H. Jaku
bowska i W. Kowalczuk.

Tkaczki tkanin dwuosnowowych, od lewej: Sabina Knoch, 
Bernarda Rość, Justyna Grabowicz (dyr. GOKSiT w Janowie), 

Agnieszka Iwanicka, Lucyna Kędzierska, Ludgarda Sieńko, 
Helena Gołko, Teresa Pryzmont, Helena Pryzmont, Danuta 

Radulska, Karolina Radulska, Alicja Kochanowska, Wojciech 
Kowalczuk (PMKL w Wasilkowie), Jadwiga Możejko, 2021, 

fot. archiwum goKSiT w janowie
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alicja Baczyńska ‑Hryhorowicz

Konferencja naukowa „Niematerialne dziedzictwo 

kulturowe – znaczenie i rola w kontekście 

krajobrazu kulturowego” – relacja z wydarzenia

W dniach 16–17 listopada 2022 r. w Uniejowie (woj. łódz
kie) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola 
w kontekście krajobrazu kulturowego”. Jej głównym organi
zatorem była Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kultu
rowego przy Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii 
Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie, zaś współorganizatorami 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Towarzystwo Kul
turoznawcze, Gmina Uniejów oraz Parafialne Stowarzyszenie 
„Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu. Patronat honoro
wy nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Kultury i Dzie
dzictwa Wsi oraz Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji 
Sztuki Ludowej IOV. 

Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczyła 
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, zaś wśród członków 
znaleźli się: Prof. D.Sc. Mila Santova (Bulgarian Academy of 
Sciences), mgr Tomasz Wójcik (Rada Miejska w Uniejowie), 
dr hab. Katarzyna Zalasińska (Uniwersytet Warszawski, Naro
dowy Instytut Dziedzictwa), doc. PhDr. Daniel Drápala (Uni
wersytet Masaryka w Brnie), dr hab. Anna Weronika Brze
zińska, prof. UAM, dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, dr hab. 
Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ, dr Arkadiusz Jełowicki (Mu
zeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno ‑Spożywczego 
w Szreniawie), dr Karolina Dziubata (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu).

Komitet Organizacyjny Konferencji, pod przewodnictwem 
Andrzeja Szoszkiewicza (koordynatora ds. niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w Gminie Uniejów), współtworzy
li: Maria Pełka (pierwsza prezes Parafialnego Stowarzysze
nia Spycimierskie Boże Ciało), Beata Szymczak (dyrektor 
Miejsko ‑Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie), dr Ję
drzej Kałużny (Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”), dr 
Beata Krakowiak (Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoi
nformacji Uniwersytetu Łódzkiego) oraz reprezentujące Ko
misję Młodych Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji 
Sztuki Ludowej mgr Karolina Anna Pawłowska (Uniwersytet 
Wrocławski) i mgr Magdalena Górska (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu). Sekretarzem Naukowym Konferencji 
była mgr Alicja Baczyńska ‑Hryhorowicz (Uniwersytet Marii 
Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie).

Inspiracją do organizacji konferencji była przypadająca 
w 2022 r. pierwsza rocznica wpisu tradycji kwiatowych dywa
nów na procesje Bożego Ciała na Listę reprezentatywną nie
materialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. 
Pomysłodawcy pragnęli, by dla środowiska lokalnych działa

czy oraz mieszkańców gminy konferencja była okazją do na
mysłu nad perspektywami zarządzania własną tradycją, zaś dla 
środowiska naukowego stała się przestrzenią debaty nad prob
lematyką narodowego i regionalnego dziedzictwa. Wychodząc 
z założenia, że dziedzictwo zawsze istnieje w kulturowym kon
tekście, organizatorzy wiodącym tematem konferencji uczynili 
krajobraz kulturowy, obejmujący zarówno materialne zasoby 
i dobra kultury, jak i dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, 
obyczajowe i duchowe. Tak szeroko zarysowana problematyka 
zagwarantowała różnorodność poruszanych w wystąpieniach 
wątków. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali 
również członkowie Komisji Młodych Polskiej Sekcji Mię
dzynarodowej Sztuki Ludowej (IOV). Organizatorzy chcieli, 
by młodzi badacze wprowadzili do konferencyjnej dysku
sji zagadnienia dotyczące szczególnie istotnych problemów 
współczesności takich, jak dziedzictwo cyfrowe, kryzys kli
matyczny, migracje i uchodźstwo.

Otwarcie konferencji – przemawia Alicja Własny  
(Rada Miejska w Uniejowie), obok dr hab. Katarzyna  

Smyk, fot. Urząd miasta w Uniejowie

Obrady pierwszego dnia konferencji odbyły się w Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Po uroczystym 
otwarciu, w którym udział wzięli przedstawiciele organizato
rów, rozpoczęła się sesja panelowa, w czasie której wykłady 
otwierające wygłosili Prof. D. Sci. Mila Santova (Bułgarska 
Akademia Nauk), doc. Ph Dr. Daniel Drápala (Uniwersytet 
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Masaryka w Brnie) oraz dr hab. prof. UŚ Marek Pacukiewicz 
(Uniwersytet Śląski). Po południu odbyły się cztery kolejne 
sesje, z czego dwie, prowadzone przez Komisję Młodych 
Polskiej Sekcji IOV, miały formę zdalną. Wiodącymi tema
tami poruszanymi przez referentów było wspólnotowe do
świadczanie dziedzictwa, wykorzystanie go w działaniach 
turystycznych oraz dobre praktyki w zarządzaniu kulturowy
mi zasobami. Nie zabrakło również referatów bezpośrednio 
omawiających fenomen spycimierskich dywanów kwietnych, 
a także związanych z tą tradycją szans i zagrożeń dla rozwo
ju lokalnej społeczności. Po zakończeniu części prelekcyjnej 
uczestnicy wzięli udział w spacerze miejskim, prowadzonym 
przez historyka i regionalistę Tomasza Wójcika. Spacer umoż
liwił zapoznanie się zarówno z zabytkowymi i historycznymi 
miejscami Uniejowa, jak i niedawnymi inwestycjami, na czele 
z kompleksem termalnym i lokalną winnicą. Pierwszy dzień 
konferencji zwieńczyła uroczysta kolacja, która była nie tyl
ko okazją do kontynuacji rozpoczętych wcześniej dyskusji, 
ale również do nawiązania znajomości między uczestnikami 
wydarzenia.

Obrady drugiego dnia konferencji prowadzone były w unie
jowskim Domu Pracy Twórczej. Rano odbyły się równolegle 
dwie sesje poświęcone wyzwaniom i trudnościom z jakimi 
wiąże się ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
zwłaszcza w obliczu współczesnych przemian kulturowych. 

Po przewie uczestnicy wzięli udział w kolejnych dwóch se
sjach – jedna z nich dotyczyła narzędzi instytucjonalizacji 
dziedzictwa, druga problematyki dziedzictwa w kontekście 
lokalności. Ostatnia sesja panelowa miała charakter wykładów 
zamykających. Wygłosiły je prof. PhDr CSc. Martina Pavlico
va oraz dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska. Kon
ferencję zakończyła wspólna dyskusja poświęcona perspekty
wom badawczym niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W konferencji „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – 
znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego” wzię
ło udział 50 uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych 
w całej Polsce i z kilku ośrodków zagranicznych. Przeprowa
dzono 10 sesji, z których każda kończyła się kilkunastomi
nutową dyskusją nad problemami poruszanymi w referatach. 
Obradom przysłuchiwali się mieszkańcy gminy Uniejów, 
miejscowi działacze społeczni i polityczni, a także lokalne me
dia. Wydarzenie stało się okazją nie tylko do zaprezentowania 
prowadzonych przez referentów badań, ale również przestrze
nią do polemik, dyskusji, wymiany pomysłów i doświadczeń. 
Organizatorzy wyrazili gotowość do ponowienia inicjatywy 
w przyszłym roku i stworzenia w ten sposób konferencji cy
klicznej. Miałaby ona szansę stać się wiodącym w kraju wyda
rzeniem poświęconym problematyce niematerialnego dziedzi
ctwa kulturowego.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2022 r. odbyła się w Wi
lamowicach konferencja „Strój w pamięci – pamięć o stroju. 
Badania nad ubiorem z perspektywy memory studies” Sekcji 
Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
organizowana również przez Stowarzyszenie „Wilamowianie” 
oraz Oddział Warszawski PTL. W komitecie organizacyjnym 
zasiadali Justyna Majerska ‑Sznajder, Mariola Tymochowicz, 
Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot ‑Wielopolska, 
Katarzyna Waszczyńska oraz Tymoteusz Król.

Wybór miejsca na konferencję nie był przypadkowy. Wila
mowice to miejsce niezwykłe. Zostało ono założone w XIII 
wieku przez osadników z zachodu. Według miejscowej legen
dy przodkowie współczesnych Wilamowian byli Flamandami 
lub Holendrami. To małe miasteczko posiada własny język, 
kulturę, a przede wszystkim strój, który powstał co prawda 
znacznie później, ale jest jednym z ważniejszych identyfikato

rów wilamowskiej odrębności kulturowej i tożsamości etnicz
nej. W 1945 r. wilamowska odrębność kulturowa, a szczegól
nie strój i język zostały zakazane, w wyniku czego zaczęły 
gwałtownie zanikać. W XXI wieku dzięki działalności mło
dych aktywistów związanych ze Stowarzyszeniem „Wilamo
wianie” i Zespołem Regionalnym „Wilamowice” wilamowska 
tożsamość, język i strój zaczęły odżywać. Działania te wsparł 
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 
a Wilamowice stały się laboratorium rewitalizacji językowej, 
znanym na całym świecie i odwiedzanym przez licznych na
ukowców i dziennikarzy.

Na konferencję, poświęconą roli stroju w pamięci zbioro
wej przybyło ponad 30 badaczek i badaczy z całej Polski oraz 
goście zagraniczni. Przedstawiono 20 referatów w których 
podjęto szeroką problematykę związaną z pamięcią i polityką 
historyczną: strój w narracji o przeszłości, rekonstrukcje stro

Tymoteusz Król

Konferencja „Strój w pamięci – pamięć o stroju. 

Badania nad ubiorem z perspektywy memory 

studies” w Wilamowicach
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ju, kolekcje stroju, upamiętnienie stroju. Referaty dotyczyły 
głównie strojów z terenu Polski, jak i tych z Ukrainy, Biało
rusi i Moraw. Oczywiście nie zabrakło również referatów lo
kalnych działaczy i współorganizatorów konferencji – Justyny 
Majerskiej ‑Sznajder i Tymoteusza Króla, dotyczących stroju 
wilamowskiego. 

Uczestnicy konferencji, fot. Tymoteusz Król 

Konferencji towarzyszyły również inne wydarzenia. Obec
ne prezeska PTL, prof. Anna Weronika Brzezińska oraz preze
ska Sekcji Stroju Ludowego PTL, prof. Mariola Tymochowicz 
zadbały o upamiętnienie 10 ‑lecia istnienia Sekcji. W trakcie 
uroczystości można było spróbować tortu z wzorami ze stro
jów wilamowskich oraz powspominać niezwykle owocne lata 
działalności tej organizacji. Ostatnim takim dużym przedsię
wzięciem, oprócz corocznych konferencji jest projekt „Słow
nik terminologiczny polskich strojów ludowych. Publikacja 
książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na plat
formie strojeludowe.net” finansowany ze środków Narodowe
go Programu Rozwoju Humanistyki, kierowany przez dr hab. 
Mariolę Tymochowicz. 

Obrady odbywały się w Gminnym Centrum Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach. Poza wykładami, 
goście mogli poznać historię Wilamowic podczas zwiedzania 
miasta. Szczególne zainteresowanie wzbudził cmentarz, gdzie 
zobaczyć można wiele zdjęć Wilamowianek w ich strojach. 
Była też okazja do skosztowania potraw regionalnych, np. „pra
żonych”, znanych w okolicy również pod nazwą „duszonki”

Osoby uczestniczące w konferencji spotkały się również 
z lokalnymi muzykami i działaczami z Zespołu Regionalne
go „Wilamowice”, a także Wilamowskiej Szkoły Tradycji, 
która tego dnia miała spotkanie dotyczące melodii weselnych. 
Po spotkaniu uczestnicy i uczestniczki miały również okazję 
porozmawiać z twórczyniami i twórcami stroju. Danuta Ku
bica (przydomek Ćiöe) i Rozalia Stawowczyk (Miler) prezen
towały uszyte przez siebie elementy stroju, Eryka Klimeczek 
(Fröst) i Krystyna Nycz (Milerka) – hafty na koszule i „dry
mły” (związki), Helena Drobisz (Stȧńćü) usztrykowane, czyli 
zrobione na drutach pasiaste pończochy, charakterystyczne dla 
stroju wilamowskiego. Maria Tatoń (Kȧźła) i Bolesław Zdro
wak (Zagriöeda) pokazali natomiast tajniki techniki koronki 

klockowej, dzięki której powstają zarówno tradycyjne zdobie
nia wilamowskich spódnic – galony, ale również inspirowane 
tradycyjnym wzornictwem bransoletki i naszyjniki. Nie zabra
kło również okazji do tańca i wspólnego śpiewu. 

Gwiazdą wieczoru była pani Anna Fox (Lüft ‑Nüśka), któ
ra nie tylko opowiadała o opanowanej przez nią do perfekcji 
technice wykonywania niemal wszystkich elementów stroju, 
ale także o swojej wieloletniej działalności społecznej w Wi
lamowicach. Po jej występie odśpiewano 95 ‑letniej jubilat
ce „Sto lat”. Spotkanie to było przykładem dobrej praktyki 
włączania lokalnej społeczności w działalność naukowców. 
Celem zorganizowania konferencji w Wilamowicach było 
spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli nauki, organi
zacji pozarządowych oraz mieszkańców Wilamowic. Dzięki 
wzajemnym rozmowom i aktywnością wszyscy wyszli bogat
si o nowe doświadczenia, a lokalna społeczność, szczególnie 
twórczynie strojów, poczuły się docenione przez przybyłych 
gości. Takie spotkania mogą być również ważną motywacją do 
dalszej działalności dla osób, które na co dzień oprócz ciężkiej 
pracy zajmują się jeszcze aktywizmem czy rękodzielnictwem.

Warsztaty towarzyszące konferencji,  
fot. Tymoteusz Król

Ostatniego dnia odbyła się wycieczka, podczas której Bar
tłomiej Jurzak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ko
zach, oprowadził po tamtejszej Izbie Historycznej im. Adolfa 
Zubera. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. stroje laskie no
szone w kilkudziesięciu miejscowościach na wschód od rzeki 
Białej. W koziańskiej instytucji natomiast znajduje się jego 
największa kolekcja licząca około 130 elementów.

Następnie historyk Piotr Kenig oprowadził po Bielsku‑
‑Białej, zwracając uwagę na wielonarodowość, wielokultu
rowość i wielowyznaniowość dwóch miast: Białej i Bielska, 
które dziś tworzą jeden organizm. Punktem kulminacyjnym 
zwiedzania była Stara Fabryka, oddział Muzeum Historycz
nego w Bielsku ‑Białej, której kustoszem i kierownikiem od 
lat jest pan Piotr Kenig. Zaprezentował on historię bielskiego 
tkactwa a także historię tego ważnego ośrodka włókienniczego 
po rewolucji przemysłowej.
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Karolina a. Pawłowska z zespołem Komisji młodych PS IoV

Pierwszy rok Komisji Młodych  

Polskiej Sekcji IOV

Kiedy 10 lutego 2022 r. spotkaliśmy się po raz pierwszy 
w formie on ‑line, my, Młodzi Badacze zrzeszeni w Polskiej 
Sekcji IOV czuliśmy (nawet wirtualnie) podniosłe emocje. 
Wszyscy mieliśmy poczucie, że zaczynamy tworzyć coś no
wego, coś ważnego. Dzięki zaangażowaniu prof. dr hab. Kata
rzyny Smyk zostaliśmy połączeni pod skrzydłami Międzyna
rodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV) Sekcji Polskiej. To 
ona organizowała nasze pierwsze spotkania, doprowadziła do 
ustalenia prezydium i przede wszystkim sprawiła, że mieliśmy 
okazję się zobaczyć, poznać, wymienić doświadczeniami, na
ukowymi spostrzeżeniami i pomysłami na przyszłość. 

Nie traciliśmy czasu. Na drugim spotkaniu dokonaliśmy 
wyboru prezydium. Ukonstytuowała się grupa zadaniowa do 
formalnego powołania Polskiej Komisji Młodych IOV i zare
jestrowaniem jej w strukturach Komisji światowej, w której 
skład wchodzą: Karolina A. Pawłowska – przewodnicząca, 
Karolina Dziubata, Anna Zalewska, Magdalena Górska oraz 
Dawid Kobylański. Nasi członkowie to przede wszystkim 
duża grupa z Uniwersytetu Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lub
linie oraz osoby z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Uniwersytetu Poznańskiego czy Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O zainteresowaniach i pro
wadzonych badaniach można by pisać długo. Są wśród nas 
m.in.: absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalisty
ki na Uniwersytecie Warszawskim, który w swojej pracy na
ukowej zajmuje się sztuką łemkowską, ukraińską i białoruską 
oraz szeroko rozumianą tematyką Rusińską; absolwentka et
nologii i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humani
stycznych UMCS w Lublinie, której zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół antropologii koloru oraz zjawisk kultury 
mieszczących się na styku tradycji i nowoczesności, takich jak 
etnodizajnu; doktorantka w szkole doktorskiej Academia Ar
tium Humaniorum w dyscyplinie nauki o sztuce, której zainte
resowania oscylują wokół edukacji artystycznej w dobie pop
kultury. Namiastka różnorodności, mnogości zainteresowań 
i indywidualnych historii. Każdy z nas od lat związany jest 
z kulturą ludową, dziedzictwem, a swoimi działaniami świado
mie dbamy o dokumentowanie ciągłości tradycji.

Nasze zebrania w formie on ‑line odbyły się kilkukrotnie. 
Zawsze były pełne planów, relacji z wydarzeń i wymiany 
konstruktywnych opinii. W spotkaniach tych brali też udział 
goście z Białorusi i Ukrainy. Mieliśmy dzięki temu okazję do 
szerszej perspektywy i pogłębionej dyskusji na wiele tematów. 
Pierwszy rok działalności minął nam niezmiernie szybko, a to 
dzięki mnogości przedsięwzięć, które nasi członkowie podej
mowali.

W dniach 22–24 kwietnia 2022 roku trzy członkinie Komisji 
Młodych przy Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji 
Sztuki Ludowej (IOV) – dr Karolina Dziubata z Instytutu An
tropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu, Alicja Baczyńska ‑Hryhorowicz ze Szkoły 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych na UMCS w Lublinie 
oraz Anna Zalewska ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humani
stycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium 
Humanorium” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru
niu – prowadziły badania terenowe podczas 47. Międzywoje
wódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tar
nogrodzie. Wydarzenie odbywa się w Tarnogrodzie od 1975 
roku, a w 2018 roku jako pierwsze otrzymało wpis do Kra
jowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. W tegorocznej edycji wydarzenia 
wzięło udział dziesięć grup teatralnych z województw lubel
skiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Na scenie po
jawili się zarówno doświadczeni uczestnicy, jak i młode adept
ki i adepci sztuki aktorskiej, do których należało Szkolne Koło 
Teatralne KORALE z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Korolówce ‑Osadzie. Przedmiotem prowadzonej 
przez badaczki obserwacji były wszystkie etapy wydarzenia: 
przygotowywanie się grupy do występu, prezentacja spekta
klu, zachowanie zespołów po zejściu ze sceny oraz spotkanie 
warsztatowe.

Na etapie prezentacji spektaklu uwagę badaczek zwróciła 
niewielka liczba osób na widowni. Jak się okazało, podobne 
spostrzeżenia mieli organizatorzy Sejmiku, którzy podzielili 
się obserwacją, że frekwencja widzów znacznie zmniejszyła 
się po przerwie spowodowanej pandemią COVID ‑19. To samo 
dotyczyło zespołów – dwuletnie obostrzenia wprowadzane 
przez Główny Inspektorat Sanitarny, przede wszystkim zaś 
zakaz zgromadzeń, uniemożliwiło zespołom organizację prób 
i przygotowanie się do Sejmiku. Refleksja nad tym jak przy
wrócić popularność wydarzenia i nakłonić do uczestnictwa 
w nim lokalnych mieszkańców jest więc istotnym zadaniem 
na najbliższą przyszłość.

Dwie osoby z Sekcji Młodych IOV – Alicja Baczyńska‑
‑Hryhorowicz i Tymoteusz Król wzięli udział w Etnofestiwalu 
w Niemodlinie, który odbył się 15 sierpnia 2022 na Zamku 
Książęcym w Niemodlinie. Oprócz własnych obserwacji ba
dawczych skorzystali oni również z bogatej oferty kulturalnej 
zapewnionej przez organizatorów, w tym zwiedzanie zamku, 
warsztaty kulinarne, a także prezentacja twórców ludowych 
i muzyki ludowej. Prezentowano dziedzictwo kulturowe, na 
przykład słynną technikę wytwarzania kroszonek, układanie 
kwietnych dywanów, malowanie wzoru opolskiego na porce
lanie, skubanie pierza. 
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Istotnym elementem wydarzenia były obchody 60 ‑lecia 
misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach których 
przemawiało wielu zaproszonych gości, w tym także prof. 
Katarzyna Smyk, przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Organizatorami imprezy byli Fundacja 
na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313, Narodowy In
stytut Dziedzictwa oraz gmina Niemodlin. Partnerami wyda
rzenia byli m.in.: Lasy Państwowe, Państwowy Fundusz Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, Opolska Grupa Rybacka, 
Kwiaciarnia „Zielona Gęś”, Fundacja „Opolskie Dziouchy”, 
Tułowicki Ośrodek Kultury, Instytut Śląski w Opolu. W im
prezie wzięło udział około siedmiu tysięcy osób.

W październiku nasi członkowie zorganizowali semina
rium on ‑line zatytułowane „Spotkanie z członkiniami Polskiej 
Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV”, 
które odbyło się w ramach 39. Ogólnopolskiego Sejmiku Tea
trów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. W spotkaniu wzięły udział 
trzy członkinie – dr Karolina Dziubata ‑Smykowska, Alicja 
Baczyńska ‑Hrychorowicz i Anna Zalewska. Uczestniczki 
przedstawiły wnioski z obserwacji wykonanych podczas 47. 
Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatral
nych w kwietniu 2022 roku. 

Mieliśmy też swój wkład w konferencję naukową „Niema
terialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontek
ście krajobrazu kulturowego”, która odbyła się w Uniejowie, 
w dniach 16–17 listopada 2022. W ramach konferencji odby
ła się sesja, której obrady organizowane i prowadzone były 
przez Komisję Młodych Polskiej Sekcji IOV Międzynarodo
wej Sztuki Ludowej. Jej ideą było rozszerzenie o nowe wątki 
badawcze problematyki związanej z niematerialnym dziedzi
ctwem kulturowym i światowym systemem jego ochrony re
alizowanym przez UNESCO. Zagadnienia, które pragnęliśmy 
poruszyć, skupiły się przede wszystkim wokół najbardziej 
aktualnych i zdawałoby się szczególnie palących problemów 
współczesności. Analizowane w kontekście tzw. nowego 
dziedzictwa niematerialnego mogą okazać się punktem wyj
ścia do interesujących wniosków i dalszych badań w zakresie 
ustawicznie przekształcającego się krajobrazu kulturowego. 
Proponowany zakres tematyczny dotyczył m.in.: dziedzictwa 
cyfrowego (e ‑folklor, polska sztuka internetowa) i jego poten
cjału kulturotwórczego, niematerialnego dziedzictwa kultu
rowego w kontekście kryzysu klimatycznego i ekologii kul
turowej (jak obserwowane zmiany klimatyczne wpływają na 
nasze myślenie o krajobrazie kulturowym?), niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w kontekście migracji i uchodźstwa 
(w jaki sposób zmienia się lub będzie zmieniać się nasz kra
jobraz kulturowy), niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w świetle gender studies. 

Rok 2022 dla naszego zespołu, to również wiele indywidu
alnych osiągnięć i sukcesów. Kilkoro z nas zakończyło stu
dia doktorskie, zdało pracę i uzyskało tytuł doktora. Karolina 
Dziubata z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pod tytu
łem „Folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dzie
dzictwa kulturowego. Studium przypadku wybranych wesel
nych widowisk obrzędowych z Wielkopolski z perspektywy 
antropologii folkloru”. Tymoteusz Król obronił w Instytucie 
Slawistyki PAN rozprawę doktorską zatytułowaną Góry, pa-
górki, przykryjcie nas – analiza opowieści wspomnieniowych 

Wilamowian o Volksliście i powojennych prześladowaniach”. 
Karolina A. Pawłowska przygotowuje się do obrony pracy 
pod tytułem „Wytwórstwo ludowych instrumentów muzycz
nych w Polsce. Tradycja a innowacje”. Mamy również suk
cesy na arenie międzynarodowej. Anna Zalewska otrzymała 
stypendium rządu francuskiego na pobyt naukowy we Fran
cji (program stypendialny SSHN) i tym samym staż naukowy 
w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu, 
w ramach którego realizować będzie projekt „Guides, Char
mers, Anthropophagites. Women with Demonic Connotations 
in Polish and East Slavic Folk Magic Fairy Tale”. 

Pierwszy rok naszej działalności był okazją do poznania 
siebie nawzajem, swoich zainteresowań, zasięgów działalno
ści i możliwości. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. 
Działania, dzięki którym przybliżamy kulturę ludową szersze
mu gronu odbiorcy, są bowiem naszym stylem bycia. Popu
laryzujemy ją na co dzień, z natury, wśród bliskich, obcych, 
młodszych i starszych. Chcemy uświadamiać i przybliżać war
tości, o które dbamy od lat i które miały wpływ na to, co jako 
Komisja Młodych Polskiej Sekcji IOV sobą reprezentujemy. 
Trzymajcie za nas kciuki, odwiedzajcie naszego Facebooka 
i bądźcie na bieżąco z naszymi działaniami. Zawsze możecie 
też liczyć na naszą pomoc. Jeśli więc na horyzoncie maluje się 
Wam wydarzenie, konferencja, festiwal czy konkurs związa
ny z kulturą ludową, my chętnie podejmiemy się współpracy. 
Chcielibyśmy zapisać się w Państwa świadomości jako gru
pa młodych, gotowych do działania, których połączyła polska 
kultura ludowa. 

DonaTa WITKoWSKa‑KoWal
Szczawnickie malarki

to nie mróz szyby ozdabia
tylko Anna sięga po pędzel
maluje strzeliste smreki
a między nimi stroskaną
Matkę Boską Gromniczną
co wilki wyprowadza
gdzieś pod Radziejową
niech gazdom nie szkodzą

halny wygina jabłonki
przytulone do stoku
Irena kitką pędzelka
otwiera trąbki szafranów
a z kropek farby wysiewa
ostróżki malwy dzielżany
letnim słoneczkiem wygrzane

tak noc bezsenna zeszła
po szkle mizianiem
teraz do rąk biorą miotły
na śnieg nadmuchany
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magdalena Trzaska

Działania Narodowego Instytutu Kultury 

i Dziedzictwa Wsi na rzecz wspierania  

kultury ludowej – 2022 rok

Od kilku już lat przewodnim hasłem, wokół którego sku
piona jest większość inicjatyw realizowanych przez Naro
dowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest Kultura na 
Ludowo#wspieram. Od początku istnienia Instytut stara się 
przywracać twórczości ludowej odpowiedni status – wypro
wadzać ją spod strzech, wprowadzać i popularyzować w wiel
kich miastach jako tę część kultury narodowej, która najgłębiej 
sięga do korzeni i pozwala zachować tożsamość w zunifiko
wanym świecie. Nie inaczej było przez cały rok 2022.

Zespół Regionalny Nowe Lotko z Bukówca Górnego 
podczas Dnia kultury wielkopolskiej, fot. Danuta matłoch

Kultura ludowa nie mogłaby istnieć bez twórców ludowych. 
To dzięki nim tradycja jest kultywowana, wciąż żyje i się roz
wija. Przez wiele lat sztuka, muzyka i rzemiosło ludowe były 
w zaniku, walczyły o przetrwanie. Ten trend wydaje się dziś 
odwracać, ale wciąż twórcom nie jest łatwo walczyć o uwa
gę odbiorców. Przez ostatnie dwanaście miesięcy NIKiDW 
wspierało ich w tej walce na wielu różnych frontach.

Aby twórca mógł zainteresować swoją twórczością jakieś 
grono odbiorców, musi posiadać odpowiednie umiejętności. 
Dawniej zdobywało się je w sposób całkowicie naturalny – 
obserwując rodziców, rodzinę albo sąsiadów przy pracy. Dziś 
przekazywanie umiejętności z pokolenia na pokolenie jest 
trudne, młodzi rzadko garną się do tego typu działalności lub 
są zmuszeni wybierać między pasją a bardziej dochodowym 
zajęciem. Zapewnienie bezpośredniego przekazu tradycyjnych 
umiejętności było głównym celem Programu Stypendialne
go NIKiDW „Mistrz – Uczeń”. Jego adresatami byli zarów
no mistrzowie z wyróżniającym się dorobkiem, jak i adepci 
chcący doskonalić swoje umiejętności lub dopiero je posiąść. 
O Stypendium wnioskowało kilkadziesiąt par Mistrz – Uczeń. 

Wsparcie na realizację swoich projektów otrzymało 15 par 
Stypendystów. Uczniowie uczyli się budowania instrumentów, 
śpiewania czy grania tradycyjnych pieśni i melodii, haftowania 
strojów ludowych, wykonywania koronek czy kroszonek, ale 
także zdobywali wiedzę o tradycyjnym młynarstwie, kowal
stwie czy bartnictwie. Dzięki wielopokoleniowej współpracy 
powstały wspaniałe dzieła, jak chociażby szopka krakowska, 
wykonana przez Marka Markowskiego juniora pod okiem 
Marka Markowskiego seniora, która na 80. Konkursie Szopek 
Krakowskich zajęła I miejsce w kategorii szopek średnich oraz 
zdobyła nagrodę im. Jerzego Dobrzyckiego. 

Wsparciem dla twórców jest także umożliwienie im za
prezentowania swoich umiejętności i wyrobów przed szerszą 
publicznością. Służyły temu wielokrotnie organizowane przez 
Instytut spotkania z kulturą ludową w centrum Warszawy. Pod
czas wydarzeń z cyklu „Scena Letnia” i innych imprez Insty
tutu na Krakowskim Przedmieściu zaprezentowali się najlepsi, 
szeroko nagradzani twórcy, reprezentujący przeróżne dziedzi
ny twórczości. Nie tylko sprzedawali swoje wyroby, ale często 
wytwarzali je na miejscu i opowiadali o swojej pracy. Bardzo 
chętnie dzielili się również umiejętnościami. Podczas każdego 
wydarzenia odbywały się warsztaty, w trakcie których chętni 
mogli na chwilę sami zostać artystami lub rękodzielnikami. 
Pod okiem fachowców uczyli się kurpiowskiej obróbki bur
sztynu, robienia wielkopolskich ryczek, drewnianych zabawek 
beskidzkich czy lalek motanek. Było to zajęcie prawdziwie łą
czące pokolenia, bo w warsztatach brały udział zarówno dzieci 
jak i ich rodzice i dziadkowie. Dla niektórych było to jak po
wrót do dzieciństwa, dla innych – pierwsze zetknięcie z tego 
typu działalnością, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnie. 

Okazją do popularyzacji twórczości ludowej i poszerzenia 
grona jej odbiorców były jarmarki bożonarodzeniowe. Odbyły 
się one w Poczesnej (gmina Częstochowa), Szczyrku, Warsza
wie, Pułtusku i Golubiu – Dobrzyniu. Poza innymi wytwora
mi rękodzielników nie zabrakło na nich także ozdób choin
kowych, nieco innych niż te, które wszyscy mamy w swoich 
domach. Zainteresowani mogli kupić bombki malowane wzo
rami z różnych regionów, ozdoby ze słomy i bibuły i wiele 
innych rzeczy, które nie tylko cieszyły oczy, ale pokazywały 
także jak przed świętami ozdabiali swoje domy nasi przodko
wie. Swoje prace na jarmarkach prezentowali między innymi, 
niektórzy stypendyści biorący udział w Programie Stypendial
nym Instytutu – Mistrz i Uczeń.

Ważnym elementem podczas wszystkich wydarzeń była 
muzyka ludowa, która niosła się szeroko po Starym Mieście, 
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przyciągając swoimi dźwiękami coraz większe rzesze słu
chaczy. Zainteresowanie było duże, bo nic z tego, co można 
było usłyszeć przy siedzibie NIKiDW nie brzmiało jak mu
zyka, która króluje w najczęściej słuchanych mediach. Przed 
Warszawiakami występowali Górale Beskidzcy, Kurpie, Wiel
kopolanie, ale także Łemkowie, Wilamowanie czy Kaszubi. 
Tradycyjnej muzyki można było posłuchać również podczas 
koncertu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga. 

Nic lepiej niż muzyka ludowa nie porywa do tańca, dlate
go do szerokiego wachlarza inicjatyw proponowanych przez 
NIKiDW doszły potańcówki. Swoich sił w tańcu ludowym 
można było spróbować po koncercie laureatów Nagrody im. 
Oskara Kolberga oraz na potańcówkach andrzejkowych. Te 
ostatnie odbyły się nie tylko w Warszawie, ale także w Pułtu
sku, Jeleśni czy Brześciu Kujawskim. Wszystkich zgromadzo
nych w świat muzyki ludowej wprowadzali specjaliści, ucząc 
chętnych tradycyjnych tańców kurpiowskich, góralskich czy 
kujawskich. 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi nie tylko sam 
był twórcą wielu inicjatyw propagujących kulturę ludową, 
ale wspierał także ważne wydarzenia w całej Polsce, którym 
przyświecał ten sam cel. Liczne inicjatywy otrzymały patronat 
honorowy Instytutu. Jedną z nich był na przykład skierowa
ny do twórców i artystów ludowych konkurs „Jawor u źródeł 
kultury”. NIKiDW był również partnerem tak liczących się 
festiwali jak choćby 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
Ziem Górskich w Zakopanem czy Tydzień Kultury Beskidz
kiej. Po raz kolejny partnerowaliśmy także Ogólnopolskiemu 
Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym oraz towarzyszącym mu Targom Sztuki Ludowej. 
Nie zabrakło nas też na XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej 
w Częstochowie i Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Pol
skiej w Tarnogrodzie.

Starając się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby środowi
ska, Instytut nie stronił od działalności szkoleniowej. Przy
kładem mogą tu być szkolenia zorganizowane dla twórców 
zgromadzanych na Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu. 
Pod koniec roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w podwar
szawskich Otrębusach odbyło się szkolenie dla kierowników 
i instruktorów zespołów ludowych. Było ono skierowane do 
nauczycieli szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolni
ctwa i Rozwoju Wsi a jego realizatorem, na zlecenie NIKiDW, 
było Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady 
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej 
(CIOFF®). Zajęcia poprowadzili instruktorzy artystyczni Ze
społu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warsza
wianka”. W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zarów
no czynnie zaangażowanych w zarządzanie zespołem jak i do
piero zdobywających kompetencje w tej branży.

Patrząc na całokształt działalności Instytutu zmierzającej do 
rozpowszechnienia wiedzy o kulturze ludowej, trzeba wspo
mnieć o filmach realizowanych we współpracy z TVP „Kra
ków”. W 2022 roku widzowie mieli szanse zobaczyć sześć 
filmów dokumentalnych przybliżających wartościowe i czę
sto już zanikające aspekty dziedzictwa kultury i sztuki ludo
wej w Polsce. Prezentowały one m.in. kulturę Lubelszczyzny, 
Wielkopolski czy Opolszczyzny. Bardzo ważną inicjatywą 
służącą krzewieniu mody na wszystko co tradycyjne są tak

że wydawnictwa NIKiDW – kwartalnik popularnonaukowy 
„Kultura Wsi”, książka „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludo
we. Podkarpacie” oraz gra „Tradycyjne zabawki”. Dwie ostat
nie pozycje powstały z myślą o dzieciach, aby dać im szansę 
od najmłodszych lat zaznajamiać się z twórczością i tradycją 
ludową, także w formie zabawy.

zDzISłaW DrzeWIecKI
ocal nas Panie

za nasze grzechy małe i duże
za wiarę naszą i zwątpienie
ocal nas Panie – podnieś z kolan
spraw byśmy już nie byli cieniem

za nasze śmieszne uwikłanie
w splot zdarzeń szarych i codziennych
ocal nas Panie – spraw abyśmy
więcej nie byli bezimienni

i za ucieczkę w błysk marzenia
co choć przez chwilę pozwoli śnić
ocal nas Panie przed ironią
nikomu z nas nie pozwól drwić

za nasze ścieżki poplątane
gdy tyle różnych dróg do sedna
ocal nas Panie przed zatratą
i słowem dobrym nas pojednaj

KrySTyna F. HenDzel
Krajobraz

Za oknem pole
za polem łąki 
w stokrotkach i dzwonkach

dalej 
lśnią lustra stawów
w koronie trzcin
i tataraku

wstęga strumienia
kąpie olszynom
bujne warkocze

widnokrąg zamyka
ciemna ściana lasu
której oko zgłębić nie zdoła

pozostaje podziw
nad boskim
pięknem przyrody  



Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022), fot. archiwum rodzinne 
J. Bartmińskiego i S. Niebrzegowskiej‑Bartmińskiej




