
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok  Polskiego  Teatru 

 

 W 250 rocznicę powołania Teatru Narodowego, a tym samym 

ustanowienia teatru publicznego w naszym kraju, Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd ludziom teatru i 

instytucjom tworzącym polski teatr, który jest jednym z 

najważniejszych obszarów życia kulturalnego i społecznego. 

 

     Z uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XXXII Sejmik Teatrów Wsi Polskiej  jest dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr 

2015/Priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEJMIKI  2015 

 

 Nie jest to wprawdzie epokowa koncepcja losów świata, nie poraża 

odkrywczością, ale każdy z nas pewnie z nią się zetknął – to koncepcja 

falowania, przemienności. Wedle niej po okresie rozwoju nadchodzi stagnacja, 

po latach tłustych – chude, po wznoszeniu – spadanie. Mówi się o dialektyce 

rzeczywistości, widzi się w niej metodę poznawania świata. Nie mamy zamiaru 

wgłębiać się w sferę idei, a jeśli tę właśnie przywołujemy, to dlatego że wydaje 

się poręczna dla opisu sytuacji Sejmików. Poprzednie dwa lata były czasem 

sukcesów i rozbudzonych przez nie nadziei – jubileusz ogólnopolskiego 

sejmikowania, kolejna książka o wiejskich teatrach, druga edycja festiwalu 

ZWYKI… To był rok 2013, a następny, „Kolbergowski”, dawał nowe powody 

do optymizmu – najlepszy od 6 lat wynik w zakresie uczestnictwa, bardzo 

piękne przedstawienia, jubileusz sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej, zapowiedź 

wsparcia naszych inicjatyw – przede wszystkim planu filmowej rejestracji 

najbardziej wartościowych widowisk – przez nowych partnerów, czyli Krajowy 

Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Fundację PLON.  

Przyszedł rok 2015 i okazało się, że wznosząca się fala – opada. Potwierdzałoby 

to kilka przypadków „z życia”; warto je zanotować. 

 Uczestnictwo. Zapisujemy  (patrz statystyczne tabele) najniższy od 20 lat 

wynik liczbowy:  45 zespołów. Zapiszmy też od razu – bo to są sprawy 

sprzężone – że nie odbył się jeden sejmik międzywojewódzki. Trzeba było 

odwołać przegląd w Bukowinie Tatrzańskiej, a takie zdarzenie miało miejsce w 

sejmikowej historii tylko raz – w 1993 roku, w Świdwinie. Identyczna sytuacja, 

wcale nie identyczne przyczyny. Wtedy nie było  z a   c o zorganizować 

spotkania, teraz nie było  d l a   k o g o. Z regionalnych przeglądów 

małopolskich wytypowano trzy zespoły, z woj. podkarpackiego zgłosił się 

jeden, woj. opolskie faktycznie w sejmikach przestało brać udział. Do rejonu 

należy również woj. śląskie i tu pojawił się kłopot: trzy zainteresowane teatry 

daremnie szukały pomocy finansowej na koszty przejazdu, znikąd nie dostały 

wsparcia, musiały zrezygnować. Sejmik był już przygotowany, ale jego 

gospodarze z Nowego Sącza i Bukowiny uznali (a Zarząd Główny TKT 

przyznał im rację), że bezsensem byłoby przeprowadzenie imprezy dla już 

ocenionych własnych grup  i jednej spoza małopolskiego. Jak wybrnęliśmy z tej 

sytuacji – opisujemy w dalszej części biuletynu. W każdym razie tegoroczna 

pula uczestnictwa zmniejszyła się o cztery teatry. Dla pełni obrazu dodajmy, że 

dwa teatry wycofały się z udziału w sejmiku w Stoczku Łukowskim. 

Oczywiście, nie ma powodów do tragizowania. W dziejach Sejmików bywało 

gorzej – w latach 1990 – 95 liczba zespołów spadła najpierw do 40, potem do 

34. Tyle, że wówczas wszyscy otwarcie mówili o kryzysie finansowym nie 

tylko kultury. Dzisiaj wróciła propaganda sukcesu, wedle której wszystko 



rozkwita, a tymczasem okazuje się, coraz to nowe obszary pustynnieją.  

 Plany, nadzieje. I tu nie było dobrze, i tu zaważyły problemy finansowe. Z 

zapowiedzi partnerskiej współpracy z Fundacją PLON i Krajowym Związkiem 

Rolników ostały się tylko dobre chęci. Kolejną edycję ZWYKÓW – jak zawsze 

wspólnie z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana - planowaliśmy połączyć z 

konferencją naukową poświęconą kulturze ludowej; TKT przygotowało 

program, pozyskało przychylność poważnych badaczy, dobrało odpowiednie do 

tematyki i koncepcji zespoły. Ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego sprawa nie zainteresowała, w konkursie na dofinansowanie w 

ramach ministerialnych programów zebraliśmy za mało punktów. Inny 

potencjalny sponsor zaoferował wsparcie, którego wysokość przypomniała nam 

odwieczne porzekadło „śmiać się, czy płakać”. Generalnie jednak wcale nam nie 

do śmiechu, gdy słyszymy jak rośnie budżet Ministerstwa, gdy widzimy na jakie 

„projekty” pieniądze są przyznawane, a my – walczący o zachowanie rdzennej, 

polskiej kultury – bijemy głową w mur. 

 Co zrobiliśmy, jakie były sejmiki. Radosnym momentem był jubileusz 

rejonowego sejmiku w Tarnogrodzie – odbył się po raz 40. Świetna atmosfera, 

dużo dobrych przedstawień, kolejna pozycja książkowa: Lecha Śliwonika 

Skarby zanikającego piękna – kontynuacja. To są  zdarzenia przywracające wolę 

trwania. Umacniają ją artystyczne rezultaty przeglądów, Rada Programowa 

zaprosiła na Sejmik Teatrów Wsi Polskiej czternaście widowisk, a mogłaby te 

liczbę powiększyć. Przede wszystkim z grupy spektakli obrzędowych, które 

stanowiły prawie 50% całości repertuaru (dramatyczne 38%, inne formy 13%). 

Długa praca daje owoce, trzeba wierzyć w nadejście lepszych dni. 

 

Tabela 1 – Sejmiki 2015 – udział zespołów i województw  

 zespoły województwa 

Tarnogród 13 4 

Kaczory  9 4 

Stoczek Łukowski 12 4 

Ożarów 8 4 

Orawa/Łużna 3 1** 

Razem 45 14* 

 

* Regulamin pozwala zespołowi wybrać przegląd bliżej położony;  teatry z 3 województw 

(lubelskie, mazowieckie, wielkopolskie) wystąpiły w dwóch sejmikach. 

** Patrz – wyjaśnienie w części zawierającej Komunikaty z sejmików rejonowych.  

 

 



Tabela 2 – Udział zespołów i województw w latach 2008-2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

zespoły 57 49 49 51 53 50 55 45 

wojewódzwa 12 15 13 14 16 15 15 14 

 

Tabela 3 – Sejmiki 2015 – formy teatralne 

 

 Tarnogród  Kaczory Stoczek 

Łukowski 

Ożarów Orawa/Łużna Razem 

Obrzędowe 7 5 5 2 3 22 

Dramatyczne 5 3 5 4 - 17 

Małe formy - 1 1 - - 2 

Kabaret - 1 - - - 1 

Inne 1 - 1 1 - 3 

 13 10 12 7 3 45 

 

 



Komunikat 

Komisji Artystycznej 

40. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych 

w Tarnogrodzie 

30 stycznia – 1 lutego 2015 r 

 

 W ramach sejmiku rejonowego pokazano 13  widowisk  (zgłoszony 

Zespół z Kowali w woj. świętokrzyskim nie mógł dojechać ze względów 

losowych). Uczestniczyły wiejskie teatry z województw:  lubelskiego (6), 

mazowieckiego (2), podkarpackiego (3)  oraz świętokrzyskiego (2). Komisja 

Artystyczna pracowała w składzie: 

 - Bożena Suchocka  - reżyser 

 - Katarzyna  Smyk   -  folklorysta, kulturoznawca 

 - Lech  Śliwonik   - teatrolog  (przewodniczący) 

 - Edward  Wojtaszek   - reżyser 

Syntetyczny opis obejrzanych przedstawień wraz z uwagami, przekazanymi 

zespołom w trakcie  spotkań warsztatowych, zawiera niniejszy komunikat. 

 Zespół Obrzędowy z Zagorzyc (pow. ropczycko-sędziszowski, woj. 

podkarpackie) przedstawił obrazek dramatyczny W Józkowej izbie. Zgodnie z 

tytułem, akcja rozgrywa się w chłopskiej chacie, gdzie toczyło się niegdyś życie 

zarówno rodzinne jej mieszkańców, jak i towarzyskie wiejskiej społeczności. 

Pretekstem do spotkań, najczęściej w długie zimowe wieczory, była sąsiedzka 

pomoc przy gospodarskich pracach. W tym wypadku, kobiety przychodzą, by 

pomóc gospodyni w darciu pierza, co jest wspaniałą okazją do plotek, wymiany 

najnowszych wiadomości z życia wsi i okolicy, wspominek, obgadywania 

nieobecnych, ale też śpiewu, a nawet tańca.  

Najpierw jesteśmy świadkami przygotowań gospodyni do przyjęcia kum: 

sprząta izbę i odpowiada na pytania męża. Ten zachodzi w głowę, po co żonie 

tyle puchu – zajęty męskimi sprawami, nie zauważył, że córki dorosły i trzeba 

im szykować wyprawę. Przed oczekiwanymi kobietami zjawia się sąsiad. Wpadł 

podziękować za pomoc, jakiej Józek mu udzielił, kiedy krowa się cieliła. 

Zasiadają więc do kieliszka  i zaczyna się rozmowa o ważnych sprawach 

gospodarskich, np. o tym, jak to trzeba studni pilnować, bo czarownica wody 

nabierze i mleka nie będzie. 

W pewnej chwili wchodzi do izby sześć kobiet naraz; siadają do stołu, by 

pomóc gospodyni w darciu pierza. Oczywiście, na pierwszy ogień idą plotki z 

życia towarzyskiego wsi. Wszyscy się dziwią, że pewna leciwa, nie bogata i nie 

najatrakcyjniejsza niewiasta zauroczyła jakiegoś kawalera. Gospodarz 

stwierdza, że musiała go pewnie „omamić”. To daje okazję do dowcipnych 

opowieści i pieśni na temat różnych afrodyzjaków i skutków ich stosowania, np. 

opowieść o capie, co się zakochał, gdy zjadł zaczarowane jabłko. Następnie 

słyszymy historie o czarownicach, o paktach z diabłem i sposobach na 



odczynianie uroków. Mowa o złym mleku, bolących brzuchach, skrzypkach, co 

same grają itd. Aż gęsto od tych opowieści i sposobów radzenia sobie z tymi 

nieszczęściami. A wszystko przeplatane wspólnym śpiewaniem lub 

żartobliwymi opowieściami dwóch obecnych w izbie mężczyzn. Jesteśmy też 

świadkami skutecznych działań jednej z kobiet, która potrafi odczynianiem 

leczyć: najpierw pomaga obolałej kumie, następnie akordeoniście, który przybył 

wraz z innymi mężczyznami, ale nie chce grać, bo postrzał mu się na palcu 

zrobił. Przybycie grupy mężczyzn powoduje, że darcie pierza zamienia się w 

zabawę taneczną, a wieczór przeciąga się – chyba aż do nocy, skoro wracają 

przejęte dwie kobiety wysłane dla żartu przez Józka o północy do kapliczki. Nic 

o sobie wzajemnie nie wiedziały,  a nastraszone opowieściami o czarownicach, 

o mały włos się nie pozabijały. 

Przedstawienie powstało na podstawie ciekawego scenariusza obficie 

wykorzystującego dawne wierzenia w siły nieczyste, odczynianie uroków i 

naturalne, ludowe sposoby leczenia. Chwilami bywa dowcipne, dobrze 

dopasowane i wykonane pieśni i tańce są jego mocną stroną. A jednak w widzu 

powstaje wrażenie monotonii, jednostajnej rytmiczności, braku momentów 

zwrotnych w akcji. Należałoby się zastanowić nad dwiema rzeczami: strukturą 

samego scenariusza oraz grą aktorską. Jeśli chodzi o to pierwsze,  to 

prawdopodobnie ciekawsze by było, gdyby sześć kobiet nie weszło 

jednocześnie, zasiadając natychmiast karnie do zaprogramowanej roboty. Może 

też wątek szybko dojrzewających córek mógłby się jakoś wyraźniej 

sfinalizować, bo trochę się rozpływa. Brak jest też wyraźnego zakończenia, 

puenty całego widowiska. Co do gry aktorskiej, to jej słabością jest  brak 

umiejętności słuchania i reagowania niektórych obecnych na scenie w 

momencie, gdy nie mają tekstu do powiedzenia. Dotyczy to w pierwszym 

rzędzie córek, ale w pewnej mierze i dwóch mężczyzn, a nawet niektórych 

kobiet – w czasie, gdy sąsiadki coś opowiadają. Jeżeli widz widzi „wyłączające 

się” postaci, sam też ma tendencję do „wyłączania się”. Warto ponadto zwrócić 

uwagę na skrzynię postawioną z prawej strony na pierwszym planie, która 

bardzo skutecznie zasłaniała dużej części publiczności widok niektórych 

bohaterek. 

 Zespół Folklorystyczny KGW z Rozkopaczewa (pow. lubartowski, woj. 

lubelskie) – obchodzący w 2014 roku 50-lecie istnienia i nieprzerwanej pracy – 

na deskach TOK pokazał Wesele Rozkopaczewskie. Jest to nowa odsłona 

spektaklu przygotowanego  w 1984 roku, odświeżonego po 30 latach. Jak na 

uhonorowanych najwyższymi tytułami i nagrodami twórców przystało, 

otrzymaliśmy szczegółową, pieczołowitą, niezwykle wartościową rekonstrukcję 

dawnego dnia ślubu – od porannej krzątaniny w domu młodej, poprzez przyjazd 

starostów, błogosławieństwa, odjazd i powrót z kościoła, gościnę, tańce, 

zbieranie na czepek, dzielenie korowala, oczepiny i odejście młodej do domu 

męża. Cenne oracje, prastare pieśni, wróżby i wierzenia ślubne dla młodej pary i 

panien z całej wsi, uszczypliwe przyśpiewki, wystrój ściany za parą młodą z 



obrazem Matki Boskiej i rozkopaczewskimi haftowanymi serwetkami, 

zróżnicowane tańce, przebieg oczepin, skład wiana – to zachowała pamięć 

rozkopaczewian. Za to i za przeniesienie w przyszłość dzięki przedstawieniu, 

jesteśmy winni Zespołowi najniższe ukłony. Nie można wszakże nie udzielić 

kilku ważkich rad. Drobniejsze tyczą zmiany lub objaśnienia stroju gospodarza 

wesela oraz ograniczenia swawolnych gestów pary młodej. Najistotniejsza 

podpowiedź dotyczy jednak gospodarowania czasem. Zobaczyliśmy bowiem 

odtworzony niemal w skali 1:1 przebieg wybranych części wesela, a tymczasem 

teatr wymaga skrótu i przyśpieszenia, by zbudować i utrzymać dynamikę 

widowiska i nie stracić tym samym uwagi widzów. Temu też służyłoby 

niezasłanianie się aktorów nawzajem, a także wyprowadzenie akcji z głębi 

sceny bliżej rampy, do publiczności, która chłonie prezentowany obrzęd i 

wszystkie płynące ze sceny bezcenne słowa i obrazy świata, którego już nie ma.  

 Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy JARZĘBINA z Bukowej (pow. 

biłgorajski, woj. lubelskie) wystąpił z widowiskiem weselnym A jak to dawniej 

z wianuszkami bywało. Jesteśmy w wiejskiej izbie, skromnie i gustownie 

zakomponowanej. Tylna ściana to (jak w dawnym teatrze amatorskim) malunek 

na płótnie: kredens, okno, święte obrazy. Centralne miejsce zajmuje stół, przy 

którym siedzą trzy kobiety i trzech mężczyzn. Z lewej strony długa ława, na niej 

pięć kobiet. Po prawej – dwaj mężczyźni; za chwilę okaże się, że to ojciec i 

dziadek. Jest dzień przed ślubem Marysi. Matka pochlipuje, bo jutro już córka 

wyjdzie za mąż. Przy stole toczy się rozmowa – Marysia, jej druhny, Jasiek 

czyli pan młody i drużbowie. Panie szykują tytułowe wianuszki; wedle 

lokalnego zwyczaju otrzymają je jutro weselni goście. Toczą się rozmowy, ale 

tak naprawdę są one tylko krótkimi wtrętami w bogatym zestawie pieśni – z 

wielką trafnością dobranych i znakomicie wykonywanych. Wśród nich ujmują 

melodyjnością i delikatnym liryzmem – „Poszła Marysia do ogrodu”, „Oj, 

zakukała nam kukułeczka”, pieśni o rozmarynie (już cię więcej siać nie będę), o 

wianku… Ojciec sięga po butelkę, by wznieść toast za powodzenie młodych, a 

to jest też znakiem dla sąsiadek, by zbierać się do domów, bo pora robi się 

późna. Do tej części zgłosić trzeba jedną uwagę - za mało słowa, dialogu, 

rozmów. Bierzemy udział w wieczorze śpiewaczym – miłym, pełnym wdzięku i 

zadumy - ale bardzo przez to statycznym, unieruchamiającym wykonawców. No 

i nie dowiadujemy się o bohaterach właściwie niczego. 

Część druga rozgrywa się tym samym miejscu, tyle że stół znalazł się z boku, a 

centralne miejsce zajmuje krzesło – grono starszych kobiet upina na głowie 

Marysi wianek, układa welon. Przy sposobności wypowiadane są rady, jak 

powinna zachować się panna młoda, jakie symboliczne gest zapewnią szczęście. 

Wyglądający od pewnego czasu przez okno dziadek powiadamia – wesele 

przyjechało. Panna młoda zostaje wyprowadzona, do izby wchodzą, ze 

śpiewem, weselnicy. Zaczynają się przyśpiewki, rzec można – śpiewany dialog 

dwóch stron: panny młodej i pana młodego: Marysieńka jak róża… Jasieńko jak 

malowanie. Wczoraj przygotowane wianki, teraz zostają uroczyście przypięte 



gościom. Młody musi wykupić wianek – parokrotnie sięga do kieszeni, czemu 

towarzyszą zachęty, ale i złośliwe komentarze.  

Dołączają dwaj muzykanci i przy wzniosłej melodii („Serdeczna matko…”)  

młodzi dokonują uroczystego podziękowania i przeprosin rodziców. Drużba 

prosi o błogosławieństwa dla wszystkich i w marszowym rytmie orszak 

weselników opuszcza izbę. Niewątpliwym walorem widowiska jest dokładne 

odtworzenie dawnego obyczaju oraz  bogactwo i uroda pieśni. Słabością – brak 

dynamiki, dziania się. O tym już wspomniano, druga odsłona jest nieco żywsza, 

ale i tutaj wykonawcy pozostają bezosobowi, są jakby pionkami w weselnej 

układance. A mówiąc po prostu – zabrakło trochę scenicznego życia… 

„Jarzębina” jest zespołem obrzędowo-śpiewaczym, zatem z jednej strony 

wszystko  w porządku: jest obrzęd i jest śpiewanie.  Ale jest i druga strona – 

sejmik to spotkanie zespołów teatralnych, zatem poczyniona uwaga wydaje się 

całkiem na miejscu.  

 Fabuła spektaklu Worożycha Zespołu Obrzędowego z Hańska (pow. 

włodawski, woj. lubelskie) osnuta jest wokół przypadków z życia dobrze znanej 

publiczności tarnogrodzkiej bohaterki – Pietuchowej. Podobnie jak w 

poprzednich realizacjach dekoracje przedstawiają fronty wiejskich chałup 

krytych strzechą, z kolorowymi malwami przysłaniającymi biel ścian oraz 

ziołami wokół obejścia. Miejsce przed chałupami jest wypełnione sporą grupą 

młodzieży i dzieci, a ławki przed domami  zajęte przez dorosłych. Saga 

Pietuchowej trwa. Nasza bohaterka właśnie pochowała Franka. Skarży się 

sąsiadkom na swój los. Wszyscy dochodzą do wniosku, że świetnym sposobem 

na smutki Pietuchowej będzie wizyta u Worożychy, która umie przepowiadać 

przyszłość i zna tajemnice ziół. Worożycha cieszy się dobrą sławą we wsi, bo 

kiedyś odgadła miejsce ukrycia skradzionych koni – miały stać według 

Worożychy w wodzie – i rzeczywiście – znaleziono je w zakolu Bugu. 

Popołudniowe rozmowy przerywają przebijające się przez muczenie krów 

odgłosy nadchodzącej burzy. Ludzie biegną do chat wystawić świece w oknach, 

żeby ochronić chałupy przed piorunami. W tej tajemniczej scenerii, okraszonej 

błyskawicami i odgłosami piorunów, pojawia się Worożycha. Trzyma w ręku 

łopatę do wkładania chleba do pieca. Wykonuje kilka tajemniczych gestów, 

rzuca kilka zaklęć i na oczach całej wsi dokonuje się cud – burza "pęka na pół". 

Oczywiście zebrani przypisają autorstwo tych "dziwów niesłychanych" 

Worożysze. Przestraszona Pietuchowa – kobieta porywcza i skłonna do 

przesady – w pierwszym odruchu chce wygonić Worożychę ze wsi, ale szybko 

zmienia zdanie widząc, jak wielu ludziom Worożycha pomaga. 

Historia przebiega w dwóch równoległych planach: po prawej stronie sceny 

toczy się wątek Pietuchowej, w po lewej obserwujemy Worożychę udzielającą 

pomocy potrzebującym. Odwiedzają ją dwie młode dziewczyny; jedna 

przychodzi z poważnym problem – straciła wzrok. Worożycha stwierdza, że 

powodem ślepoty dziewczyny są jej liczne grzechy – jak na przykład to, że 

pracowała w niedzielę. Worożycha radzi dziewczynie kłaść na oczy okład z ziół. 



Na odchodne zaopatruje ją w ziółka dla chorej matki. Worożycha pomaga też 

młodemu chłopakowi, który najadł się zielonych gruszek i ma kłopoty z 

żołądkiem. Pietuchowa zachęcona tym, że ludzie chętnie korzystają z pomocy 

Worożychy, kieruje swe kroki do jej domu. Siada na ławce pod domem i 

wyjaśnia cel swojej wizyty. Sąsiedzi z planu drugiego podsłuchują rozmowę 

obu kobiet. Worożycha wybiera z osmolonego sagana ziemniaki i wylicza – ku 

uciesze sąsiadów – grzechy Pietuchowej: że kłamliwa, że zrzęda... Przepowiada 

młodej wdowie przyjazd swata – latem – od owdowiałego mężczyzny 

szukającego żony. Worożycha przestrzega Pietuchową przed nowymi grzechami 

mówiąc, że każdy grzech będzie skutkował jedną kurzajką na jej twarzy. Pointą 

przedstawienia – jak się można domyślić – jest Pietuchowa cała w kurzajkach. 

Tyle o fabule... 

Niewątpliwą zaletą przedstawienia Zespołu z Hańska jest skonstruowanie 

przedstawienia w dwóch równoległych planach. Na pochwałę zasługują też 

ręcznie malowane dekoracje – prospekty. Fantastycznym pomysłem jest też 

utrzymanie ciągłości fabularnej opartej na przypadkach z życia Pietuchowej. 

Zespół tworzy mitologię własnej wioski – pełną atrakcyjnych zdarzeń, humoru i 

ciekawych wątków, które są świetnym pretekstem do zobrazowania zwyczajów 

i obrzędów. Nie można jednak nie wspomnieć o słabszych stronach. Nie 

odbierają one siły i uroku spektaklowi, ale warto byłoby pokusić się o ich 

skorygowanie. Malowane prospekty – choć piękne i estetyczne – swoim 

ustawieniem ograniczają swobodę wykonawców. Liczny zespół tłoczy się przed 

prospektami i z trudem mieści na podwórku chaty sceny tańca i zabawy. Spora 

grupka starszych i dzieci obserwujących tańczącą młodzież czeka bezczynnie i 

niemo na dalszy bieg wypadków – jest martwym tłem, a nie uczestnikami 

zdarzenia. Przedstawienie nie ma też wyrazistego zakończenia. Pietuchowa 

pojawia się cała w kurzajkach – widz, znając charakter bohaterki może się 

domyślić, jakie grzechy były jej udziałem, ale zakończenie jest tylko zaznaczone 

i sprawia wrażenie niedopracowanego. 

 Zespół „Pasjonaci” z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie (pow. 

biłgorajski, woj. lubelskie) wystąpił z jasełkowym widowiskiem Wesołą 

Nowinę Bracia Słuchajcie. Imponujący rozmach, z jakim był obecny na scenie 

niemal czterdziestoosobowy zespół młodzieży gimnazjalnej, potrafi przykuć 

uwagę publiczności. Świetny śpiew, zarówno zbiorowy, jak indywidualny, 

zaangażowanie każdego z występujących, kibicowanie kolegom, to atuty godne 

pozazdroszczenia i polecenia innym. Zwraca uwagę bogactwo scenariuszowe 

blisko czterdziestopięciominutowego przedstawienia. Mamy pełny zestaw 

tradycyjnych postaci i sytuacji jasełkowych: Anioły, Pasterze, Żyd z Capem, 

Herod, jego dwór i wojsko, Śmierć, Trzej Królowie, uczony Żyd, Święta 

Rodzina. Towarzyszy im dorosły akompaniator na instrumencie klawiszowym 

oraz trębacz i saksofonista w wieku pozostałych wykonawców. Zwraca uwagę 

wysoka kultura mowy i świadomość operowania tekstem, co nie zawsze jest 

oczywiste w wypadku młodych aktorów. Można również z satysfakcją 



obserwować, jak zadania aktorskie dopasowane zostały do możliwości 

wykonawczych poszczególnych osób, co jest niewątpliwą zasługą 

prowadzących grupę. Również im należałoby podziękować za tak liczny i udany 

udział chłopców, co, jak wiadomo, jest o wiele trudniejsze niż w wypadku 

dziewcząt. Co do samej inscenizacji, dobrze się stało, że realizatorzy umiejętnie 

wykorzystali możliwości przestrzeni teatralnej (trzy głębokości sceny, 

stopniowo odsłaniające się przed widzami czy schody prowadzące ze sceny). 

Jednym słowem – brawo za tak duże przedsięwzięcie teatralne, przepiękny 

udział licznego zespołu złożonego z młodych ludzi i olbrzymią pracę ich 

opiekunów. 

Warto jednak zanotować także kilka uwag, wynikających z zaobserwowanych 

sytuacji, które nie pasowały do języka scenicznego użytego w całości 

przedstawienia. Pastuszkowie śpią na słomie… niby wszystko w porządku. Ale 

oni śpią na kostkach sprasowanej słomy, jakie wypadają zza współczesnego 

kombajnu! No to może zamiast pasterzy, wprowadzić pastucha elektrycznego? 

Pasterze występują (wpierw niektórzy, potem wszyscy) w samych skarpetkach. 

Dlaczego? A kiedy dotarli już do Stajenki i hołd składają Dzieciątku, to 

śpiewając piękną kolędę „Oj, Maluśki…” biorą się za ramiona i kiwają dziwnie 

w lewo i prawo. Niby drobiazgi, ale właśnie te drobiazgi „biją w oczy” i warto 

nad nimi popracować. I jeszcze jedna refleksja: tak znakomity udział młodzieży 

powoduje, że chciałoby się w przyszłości zobaczyć przedstawienie będące 

wynikiem ich własnych poszukiwań, potrzeby wyrażenia swoich pytań i 

problemów. A przy tak świadomych opiekunach na pewno otrzymają w tej 

materii należyte wsparcie. 

 Kusoki świetokrzyskie to kolejny sejmikowy spektakl Zespołu Pieśni i 

Tańca "Leśnianie" – Leśna  (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) w  reż.: 

Jadwigi Wrony i zespołu. Scenografia jest prosta: stół z ławą, piec, kilka krzeseł. 

W izbie kilka krzątających się kobiet i babka przy kołysce. Do izby wchodzi 

Frankowa. Jak się okazuje, to ona jest tutaj gospodynią, a nie kobieta zajmująca 

się pieczeniem pączków przy piecu. Frankowa przynosi groch, córki zabierają 

się do łuskania. Trwają przygotowania do zapustów. W dzień kusoków w 

karczmie hulają na urodzaj owsa, to też nic dziwnego, że w chałupie pojawia się 

zamroczony alkoholem chłop. Pijany Kuba przetacza się przez izbę w tę i nazad. 

Potem wpada do izby sąsiadka w poszukiwaniu męża. Chętnie zostaje w domu 

Frankowej, by pomóc łuskać groch. Robi się wieczór i przychodzą oczekiwane 

przez domowników kusoki. Grupa jest barwna: pielęgniarka, milicjant, cyganka, 

żyd, turoń i kapela. Gospodyni częstuje wszystkich pączkami: „Ta, która 

znajdzie migdała, ta będzie chłopaka miała." Każda z masek kusoków ma swój 

oddzielny występ. W izbie panuje gwar i atmosfera zabawy. Główną atrakcją 

jest turoń: „Gdzie turoń chodzi, tam się żytko rodzi". Tur pada na ziemię, a 

dziewczyny go wachlują fartuszkami. Gospodyni rozlewa zebranym wódkę. 

Janek – stary kawaler – swoją piosenką zachęca wszystkich do tańca. Kusoki 

sprzyjają nie tylko zabawie – dzięki nim zwaśnieni gospodarze się godzą, a 



córki gospodyni zostają „sprzedane". Zabawa we Frankowej izbie trwa. 

„Kusoki, kusoki..." śpiewają rozbawieni zebrani i „do północka hulają, bo z rana 

trzeba iść na popiół". 

Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie" jest niezwykle doświadczonym zespołem. Do 

dzisiaj mamy w pamięci wspaniałe Wesele świętokrzyskie i inne prezentowane 

przez nich spektakle.  Ich umiejętności taneczne, aktorskie, a przede wszystkim 

śpiewacze są naprawdę niezwykłe. Tegoroczne Kusoki są przedstawieniem 

mniej udanym od poprzednich. Wykonawcy nie ustrzegli się przed błędami. Ich 

temperament i radość tworzenia widać jedynie w części II – śpiewanej i 

tańczonej – to ich prawdziwy żywioł, ukochany środek wyrazu. W tym  są 

pewni i radośni; zarażają swoją energią i entuzjazmem. Część I rozwija się 

powoli i na ogół poprawnie, chociaż na początku spektaklu nie ma pełnej 

jasności, kto kim jest (na przykład: kto jest gospodynią). Grupa kusoków jest 

barwna i ciekawa, ale w momencie ich nadejścia pojawia się pytanie o związek 

między kusakami, a domownikami. Kto zachęca do tańca? Gospodarze, czy 

kusoki? Ci którzy przyszli, czy ci, którzy oczekują zabawy? Jaka była rola 

gospodarzy w kusokach? Należy też wspomnieć, że maski w kusokach 

zazwyczaj były bardziej znakami, niż postaciami, z rozbudowanym życiem 

wewnętrznym i psychologią. Żyd w interpretacji „Leśnian” wzbudza raczej 

współczucie niż rozśmiesza. Co jest z tzw. „czwartą ścianą"? Przecież grupa 

kusoków daje przedstawienie zebranym w izbie, a nie ludziom na widowni, 

dlaczego więc monolog Żyda i inne prezentacje masek są skierowane wyłącznie 

do publiczności? Widza ciekawi  interakcja zachodząca między obydwoma 

grupami na scenie, zatem  równie interesujący musi być występ kusoków, jak 

zachowanie i odbiór tego zdarzenia przez  domowników.  

Piękne pieśni i żywiołowy taniec ratują spektakl. Zespół „Leśnianie" jest 

mistrzem w tworzeniu dobrej atmosfery. 

 Zespół Folklorystyczny „Łukawianie” z Łukawej (pow. rzeszowski, 

woj. podkarpackie) przyjechał do Tarnogrodu z dwuczęściowym widowiskiem 

Łukawskie herody. Część pierwsza, czyli przybycie herodów do oczekującej ich 

rodziny, jest dobrym rozwiązaniem, odwołującym do naturalnego kontekstu 

kolędowania, zwłaszcza że Zespół dobrze zaprojektował proporcje: kolędnicy 

występują raczej dla widzów spektaklu niż dla scenicznej rodziny. Z drugiej 

strony polecić by należało zwiększenie zainteresowania rodziny działaniami 

herodów, by nawiązały się między dwiema grupami wyrazistsze relacje. Można 

by się także zastanowić, czy grupa kolędnicza w większej części spektaklu nie 

mogłaby pozostać na scenie. Są w jej składzie osoby obdarzone talentami 

aktorskimi i muzycznymi, a obsadę ocenić należy pozytywnie. Jednakże wariant 

herodów łukawskich wyraźnie faworyzuje postaci najbardziej 

charakterystyczne: diabła, żyda czy Kurdybansa zwanego Kurdysiem, łączącego 

obrzędowe cechy prastarej kozy i dziada. Wskazaniem dla Zespołu byłoby więc 

zachowanie proporcji i nieuleganie pokusie eksponowania zgrywy, humoru, 

zabawy kosztem szacunku dla wszystkich postaci kolędników. Druga uwaga 



odnosi się do utrzymania dynamiki herodów, której może posłużyć zamknięcie 

kolędowania w 10-15 minutach, unikanie dłużyzn psychologicznych i pauz w 

warstwie słownej, a bardziej dbała rekonstrukcja skonwencjonalizowanego 

wygłaszania kwestii, którego wzorem pozostaje ordynans. Wszystkie te 

niedociągnięcia wynikają z uwspółcześnienia obrzędu, za którym idzie na 

przykład konieczność wprowadzenia kobiet do grona tradycyjnie kawalerskich 

herodów. Zauważmy, że w sumie niedociągnięcia to drobne, łatwe do korekty, 

zwłaszcza że mamy do czynienia z zespołem twórców utalentowanych, 

obdarzonych pasją, poważaniem dla swoich korzeni – obrzędów, pieśni i gwary. 

Ich tarnogrodzki debiut zapowiada dalsze, doskonałe spektakle, na które 

oczywiście będziemy czekali, zachęceni  udanym początkiem przygody 

łukawian z teatrem.  

 Zespół Folklorystyczny „Siedlecczanie” z Siedlec (pow. kielecki, woj. 

świętokrzyskie) przedstawił widowisko Kłosiorze, abło wyzwłolyny wilcka 

(reżyseria: Stanisława Żądecka) – spektakl związany z pasowaniem młodego 

chłopaka na kosiarza.“Wyzwłolyny", czyli najprościej rzecz ujmując – przejście 

ze stanu  dziecięcego w dorosłość (albo inicjacja) – jako temat pojawiały się na 

sejmikach dość często, ale nie w ostatnim dziesięcioleciu. Próbę zobrazowania 

tego zwyczaju w wykonaniu "Siedlecczan" należy uznać za bardzo udaną. 

Scenografia Kłosiorzy...  jest bardzo prosta i pomysłowa: zielony wysoki 

kwiatek w doniczce na środku sceny zastępuje wysoką trawę, porozrzucane po 

scenie źdźbła siana swoim zapachem i kolorem przypominają łąkę, na przodzie 

leży stara sfatygowana brona. Spektakl rozpoczyna wejście dziewczyny z 

wiankiem na głowie. Jest rano. Kaśka okrąża scenę cicho śpiewając  (może 

nawet zbyt cicho!). Pojawia się na łące pięciu kosiarzy. Przygotowują się do 

pracy. Ostrzą osełkami kosy, żegnają się  przed pracą, a potem w równym 

rytmie koszą trawę, idąc szpalerem wokół kwiatka w doniczce. Taki jest 

przedtakt głównego wydarzenia. Pracę kosiarzy przerywa nadejście Janka 

Pieczkowego. Nasz bohater ma już 17 lat i chce uczestniczyć w sianokosach; 

„zostać parobkiem i móc zarabiać”. Prosi kosiarzy o przyjęcie go w ich szeregi. 

Po chwili biała chorągiewka zostaje zatknięta na kosisku, a kosiarze odstawiają 

swoje kosy na bok. Rozpoczynają się „wyzwłolyny wilcka". Jakimś dziwnym 

zrządzeniem losu pojawia się na polu kapela: skrzypce i bębny; zjawia się także 

dość liczna grupa kobiet. Wszyscy chcą towarzyszyć wyzwłolynom wilcka. 

Marszałek kosiarzy przejmuje przewodnictwo nad zebranymi: każe kosiarzom 

upleść z sitowia koronę i bat (pytę), potem każe włożyć tę koronę Jaśkowi na 

głowę, odwrócić bronę do góry kolcami i chłopaka na niej położyć, zakazując 

przy tym babom wtrącania się do przygotowań. Kosiarze postronkiem 

przywiązują chłopaka do brony; wiążą mu nogi i ręce; nakrywają płachtą, żeby 

nie podglądał i batożą trzcinową pytą. Potem sokiem mlecza wysmarowują mu 

twarz, pokrzywą i ostem sieką nogi, „żeby porosły proste”, kosiskiem dźgają, 

cierniem głaszczą, głowę brzytwą drewnianą golą. W trakcie wyzwolin na polu 

pojawia się gospodyni z  posiłkiem dla kosiarzy, a wraz z nią  rodzice Jaśka. 



Dziewczyna z wiankiem na głowie – którą poznaliśmy na samym początku 

spektaklu – okazuje się być narzeczoną Jaśka. Kaśka odgrywa  w wyzwłolynach  

ważną rolę – wykupuje wilcka z rąk kosiarzy, przykrywając go – leżącego na 

ziemi – chustką. Nakłada mu na głowę swój wieniec z kwiatów i Janek staje się 

kosiarzem. Nad jego głową kosiarze tworzą baldachim z czterech kos. Gromada 

skoszoną trawą obsypuje kosiarzy, a ci prowadzą Jaśka do ojców. Kobiety 

szykują poczęstunek, muzykanci przygrywają, rodzice częstują zebranych 

wódką. Zaczyna sie zbiorowy  śpiew: „Kosiarze stoją, trawki się go boją” i 

wiele innych pieśni bezpośrednio związanych z prezentowanym zwyczajem, jak 

na przykład „Siedmiu kosiarzy”. Nie zabrakło też na wyzwłolinach  Pana z 

gościńcem. Chętnie wypija kolejkę za nowego parobka. Janek jest pasowany 

kosą na kosiarza. Kłania się rodzicom i całuje ich ręce. Marszałek uroczyście 

ogłasza „wyzwłolyny wilcka Pieczkowego w portkach maglowanych” na 

parobka.  

Przedstawienie wyróżnia się prostotą i pomysłowością. Zwracają uwagę 

pieczołowicie dobrane rekwizyty oraz dopracowane szczegóły kostiumu – na 

specjalne wyróżnienie zasługuje strój marszałka kosiarzy. W pamięci na długo 

pozostają przepiękne sceny z tego przedstawienia – na przykład: „łąki 

oblubienie”, wykupienie Jaśka przez pannę  i  „kosisko” w centrum, czy też 

bajeczny w swym kształcie baldachim z kos. Należy również wspomnieć o 

wspaniale dobranych pieśniach z oryginalnymi, świetnie tematycznie dobranymi 

tekstami. Spektakl działa niemalże na wszystkie zmysły – najsilniej na węch – 

czego zasługą jest świeże siano rozsypane na scenie.   

 Zespół GRABOWIANKI z Grabowa (pow. zwoleński, woj. 

mazowieckie) przywiózł obrazek z początku XX wieku (informacja w 

programie) Dożynki przed dworem dziedzica. Akcję podzielono na dwie części i 

jest to dobry zabieg konstrukcyjny, wsparty udanym rozwiązaniem scenicznym. 

Najpierw jesteśmy na polu – raczej „symbolicznym”, bo zrezygnowano z 

dekoracji, a jedynie rodzaj zajęć bohaterów pozwala zlokalizować zdarzenia. W 

środku grupa kobiet przygotowuje wieniec dożynkowy – piękny, piramidalnego 

kształtu, uwity z kłosów zboża, kwiatów i ziół. Pracy towarzyszy pieśń 

(„Zachodźże słoneczko…), czasami rozmowy o właściwościach ziół. Z boku 

mają swoje zajęcie dwaj chłopcy, za kobietami stoją dwaj mężczyźni: z kosą i 

grabiami. I tu jest pewien teatralny kłopot, bo żaden z nich nie dostał 

konkretnego zadania. Wyglądają trochę tak, jakby pilnowali czy praca 

właściwie wykonywana. Gdy wieniec gotowy, bierze je w ręce dziewczyna w 

odświętnym stroju i ze śpiewem na ustach, grupa opuszcza scenę. 

Odsłania się wewnętrzna kurtyna i oto mamy obraz (malowany na płótnie) 

dworu przed nim  oczekujący dziedzic z żona i dwójką dzieci. Z tą samą, co na 

polu, pieśnią  (bardzo dobre rozwiązanie), wchodzi znana już grupa „polna” – 

wita dziedzica, który odwzajemnia podziękowaniem za pracę. Z pieśnią „Plon 

niesiemy, plon…” wieniec zostaje wręczony. Wieśniacy wręczają też bochen 

chleba, który zostaje uroczyście pocałowany przez gospodarzy dworu. 



Ochmistrzyni przynosi poczęstunek. Dziedzic zachęca do zabaw. Najpierw – 

który żniwiarz jest najsprawniejszy; konkurs polega na biegu w workach. Potem 

– która niewiasta jest najsilniejsza: wygrywa ta, która  potrafi w dłoniach 

zgnieść   orzechy.  Teraz pora na tańce, ale – zauważa dziedzic – nie przyszli 

muzykanci. Okazuje się, że jest Jasia ze skrzypkami i jakoś musi wystarczyć za 

„muzykę”. Jeszcze tylko intonują „Uciekła mi przepióreczka” i zaczynają się 

tańce. Tańczą wszyscy – kobiety, mężczyźni, chłopcy, para dziedziców, ich 

dzieci. Trochę za długo to trwa, bo układ ogranicza się do dwóch figur, a 

przestrzeń jest niewielka. Podziękowania z obu stron i życzenia pomyślności 

kończą zdarzenie. Grupa wieśniaków odchodzi z pieśnią.   

W tej części wyraźnym błędem jest ustawienie wykonawców. Dziedzice stoją w 

głębi sceny, frontem do widowni. Grupa musi stanąć obok nich, by nie być 

tyłem do publiczności. W rezultacie wszyscy ustawieni są „estradowo”, 

ściśnięci w jednym szeregu. A przecież wystarczyłoby przenieść gospodarzy na 

prawą stronę, uzyskana przestrzeń pozwoliłaby wyeksponować wieniec, dała 

swobodę ruchu. Warto także podpowiedzieć poszperanie w śpiewnikach, by 

pieśni nie były tak oczywiste przez powszechność ich wykonywania. Te dwa 

zabiegi bardzo ulepszą ciekawe widowisko. 

 Zespół „Piganeczki” z Pigan (pow. przeworski, woj. podkarpackie) 

pokazał spektakl Dawne jarmarki – sprzedaż krowy. Jest to pełen humoru i 

znakomicie zagrany obrazek w dwóch odsłonach na temat sprzedaży krowy. 

Zaczyna się od sceny  w chałupie, w przeddzień jarmarku. Mocno przejęta 

gospodyni nerwowo reaguje na wszystko, co ją tego dnia spotyka. Mąż miał 

strugać nowe stylisko, bo nie ma czym gnoju wyrzucić, ale robi to zbyt wolno, 

bo dopiero z knajpy wrócił. Teściowa staje w jego obronie, co skutkuje ostrą, ale 

z humorem zagraną sprzeczką między kobietami. Na dodatek, wpada sąsiadka i 

zabiera jej cenny czas, a ona ma przecież przygotować się na jutrzejszy jarmark 

w Tarnogrodzie, gdzie musi krowę sprzedać, żeby uzyskać pieniądze, bo córka 

zaszła w ciążę i trzeba szybko wesele wyprawić, a kawaler zgadza się na ślub 

tylko pod warunkiem, że dostanie wraz z panną młodą odpowiedni posag! 

Druga odsłona, to scena samego jarmarku. Udało się stworzyć pełen życia obraz 

targu i ludzi na nim handlujących. Kilkuminutowa kolorowa odsłona, ukazująca 

na wielu planach równoległe działania, jest świadectwem możliwości zespołu 

we wspólnej pracy scenicznej. Wreszcie przybywa nasza bohaterka prowadząc 

wspomnianą krowę. Brawa, które ją przywitały były całkowicie zasłużone: dwie 

aktorki grające pełne wigoru zwierzę przykryte dowcipnie pomyślaną narzutą 

uzupełnioną rogami i wielkim wymionem, stworzyły sympatyczny i dowcipny 

wizerunek Krasuli. Do końca przedstawienia jesteśmy świadkami targu między 

właścicielką krowy, a jej potencjalnymi nabywcami. Aktywnie bierze w tym 

udział zakontraktowany faktor, który umiejętnie podbija cenę. Dawne 

Jarmarki… to dynamiczne przedstawienie, brawurowo zagrane, oparte na 

świetnym scenariuszu. Aktorstwo, zwłaszcza wykonawczyni głównej roli, 



tętniące życiem, wiarygodne. Dialogi, pisane kwiecistym językiem, pełne są 

ciętych ripost,  z którymi aktorzy dobrze sobie radzą. 

Oprócz tych zasłużonych pochwał, należałoby zwrócić uwagę na dwie sytuacje, 

w których realizatorzy zapominają o widzach: dialog Gospodyni z Sąsiadką w 

pierwszej oraz  targowanie krowy w drugiej części. Obie  grane są z boku, są źle 

ustawione i nie dają możliwości obserwacji twarzy uczestników tych zdarzeń. 

Lekka korekta sytuacji przyniosłaby satysfakcję. 

 Noc świętojańska jest trudnym tematem dla grup teatralnych, gdyż w 

większości wypadków nie ma możliwości odnieść się do pamięci społecznej – 

obrzęd bowiem w najlepszym wypadku zaniknął co najmniej 2 pokolenia temu. 

Zarazem jest on ważny w słowiańskim i polskim roku obrzędowym jako 

przesilenie letnie, otwierające czas pełni wegetacji i życia. A zaliczyć go należy 

również do bardziej widowiskowych. Zapewne temu urokowi uległa Grupa 

Teatralna „Przymierze Pokoleń” z Lipin (pow. Zwoleń, woj. mazowieckie), 

na początku zaledwie kilkumiesięcznej drogi scenicznej i  przygotowała 

spektakl Wianki – noc świętojańska. Przyznać należy, że doskonale wybrano 

temat. W skład zespołu bowiem wchodzi spore grono gimnazjalistek i 

gimnazjalistów, a więc młodzieży, która ongiś rzeczywiście spotykała się – tak 

jak widzimy na scenie – nad wodą, przy ognisku, pieśniach, skokach, tańcach 

itd. Towarzyszą jej przedstawiciele starszych pokoleń, by razem zbudować 

prawdopodobny obraz świętojański, w którym przewijają się równomiernie 

rozłożone i ciekawie przeplecione wątki zalotne, zielarskie, gospodarskie, 

magiczne. Jest więc czas, by popatrzeć na urodę aktorów oraz ich kostiumów i 

by posłuchać gwary i śpiewu, zwłaszcza Kasi i Franka. Także by dowiedzieć się 

o leczniczej mocy roślin czy sobótkowego ogniska, przez które kiedyś dobrze 

było przepędzić krowy, a wreszcie – przyswoić sobie lipińskie wróżby z 

wyglądu i zachowania słońca w janowy wieczór... Bogactwo to nieprzebrane, 

konsekwentnie zaprezentowane z myślą o widzu i dla widza. Temu 

wartościowemu przedsięwzięciu dobrze przysłużyłyby się zajęcia ośmielające 

młodzież do śpiewu i tańca oraz budzące niezbędne aktorowi poczucie ciała i 

rytmu. A że w tę młodzież warto zainwestować, to każdy przyzna po obejrzeniu 

debiutanckich Wianków.  

 Przedstawienie Zespołu SENIORZY z Urszulina (pow. włodawski, woj. 

lubelskie) ma obiecujący i pachnący skandalem tytuł: Rapt. Rzecz związana jest 

z przymuszeniem młodej dziewczyny do wyjścia za mąż. Antosia jest młoda, a 

kandydat stary, ale za to bogaty. Rodzice akceptują zamożnego zięcia, a panna 

jest zrozpaczona i woli pójść do klasztoru niż całe życie spędzić u boku 

Ambrożego. Wolałaby wziąć ślub z Olesiem od Szymonów, którego kocha nad 

życie, ale o tym kawalerze nie chcą słyszeć rodzice. Widzimy skromną izbę, a w 

niej kobietę zwijającą kłębek nici, druga  łuska fasolę, mężczyzna jest 

pochylony nad gałązkami, z których powstaje miotła. Antosia wraca z kurnika: 

zebrała jajka i nakarmiła kury. Dowiaduje się od rodziców, że lada moment 



mogą przyjść do niej swaty od starego Ambrożego;  próbuje przekonać matkę i 

ojca, by odmówili wydania jej za mąż, ale jej zabiegi nie przynoszą efektu. 

Zrozpaczona ucieka do alkowy. 

Zanim zjawi się zapowiadana swatka, mamy okazję przyjrzeć się życiu 

codziennemu mieszkańców chałupy: przychodzi kuma po igłę groszówkę, 

potem ciotka z oparzoną nogą po poradę  (tu poznajemy sposoby opatrzenia ran 

po oparzeniu – gospodyni radzi przykładać grochowiny), następnie kobieta z 

zaproszeniem do kiszenia kapusty, jeszcze inna oddaje sól, a sąsiadka Petronela 

prosi o pomoc przy narodzinach źrebaka 

Wreszcie pojawia się w domu Antosi swatka z Ambrożym. Na stole staje 

butelka wódki. Rodzice „układają się” z kawalerem i po krótkiej naradzie 

wyrażają zgodę na ślub. Teraz zostaje im tylko powiadomić córkę o decyzji, 

jaką podjęli. Matka idzie do Antosi i wraca z alkowy z wiadomością, że 

dziewczyna uciekła. Jest krótki moment zamieszania i ekscytacji – matka 

rozpacza, a swatka zabiera ze stołu butelkę wódki od Ambrożego. Goście chcą 

opuścić nieprzyjazny im dom, ale oto pojawia się w izbie kum, któremu 

narodziło się źrebię i przynosi „pępkowe”. Wszyscy natychmiast zapominają o 

ucieczce Antosi i siadają za stołem. Wesela nie będzie, ale wódkę dokończą. I tu 

rodzi się problem – rapt, nie – rapt. 

Przedstawienie jest szlachetne i uczciwie zagrane, jednak historia dość 

oczywista, z przewidywalnym zakończeniem. Należałoby poważnie zastanowić 

się nad scenariuszem – kiedy zebrani w izbie dowiadują się, że Antośka uciekła, 

nie wywiera to na nich specjalnego wrażenia – dalej sobie jedzą i piją, jak gdyby 

nigdy nic. I choć to może nawet zabawne,  jednak ten brak reakcji i brak pointy 

nieco osłabia spektakl. 

 Żniwna broda to spektakl przygotowany przez Zespół Folklorystyczny 

JUTRZENKA  z Dołhobrodów (woj. lubelskie, pow. włodawski). Najpierw 

uwagę zwraca tytuł przedstawienia, ale  już początek scenicznej akcji wyjaśnia, 

że to   lokalna  nazwa obyczaju  znanego w różnych regionach  Polski i 

rozmaicie nazywanego. Na tarnogrodzkim sejmiku mieliśmy ongiś widowisko 

Przepiórka, a całkiem niedawno z Podlasia przywieziono Perepylicę. Mówiąc  

wprost – chodzi o żniwny zwyczaj pozostawianiu na skoszonym polu kępki 

zboża, co ma gwarantować, że  na cały rok go wystarczy i że będzie co zasiać, 

gdy nadejdzie pora. Widowisko z Dołhobrodów bardzo jednak jest inne, niż 

wcześniej wspomniane. Jest bardziej skrótowe, skromne – nie ma tu 

realistycznego pola, nie pokazuje się pracy;  na pustej scenie stoi   samotna 

„broda”, wokół niej skupiają się wykonawcy. Aktorami są osoby bardzo 

dojrzałe, przeto działania ich mają charakter spokojny, niemal dostojny. Ale jest 

też – znakomity pomysł – dwoje dzieciaków: swobodnych, rozbieganych, 

ciekawskich. To im babcia opowiada o istocie obyczaju, one biegną po 

jarzębinę, która posłuży do zdobienia. Opowieść przeplatana jest pieśniami – 

bezbłędnie dobranymi i po mistrzowsku śpiewanymi. Pojawia się, naturalnie, 

kosz z jedzeniem (tu znowu wspaniała pieśń). Pada wezwanie – do chaty, na 



wieczerzę – i cała gromadka, śpiewając opuszcza scenę. Nic ująć i nic dodać. 

Nie ma wielkich słów, nie ma teatralnej dekoracji, nie ma rozbudowanej akcji, a 

przecież wiemy, że w życiu wiejskiej zbiorowości stało się coś naprawdę 

ważnego. 

      * 

 Sejmik 2015 był wydarzeniem szczególnym – impreza święciła jubileusz, 

odbywała się po raz 40. W sposób naturalny ten fakt sprowokował do 

wspomnień, podziękowań, wyrazów uznania. Te ostatnie stały się udziałem 

przede wszystkim Władysława Dubaja, bo on czterdzieści lat temu zrealizował 

ideę stałych spotkań, potem przez dziesięciolecia był ich organizatorem, jest w 

nich aktywnie obecny do dzisiaj. Ukłony odebrali także ci, którzy z 

tarnogrodzkim sejmikiem są związani od dawna i serdecznie. Bogaty dorobek 

został opisany w świeżo wydanej jubileuszowej publikacji – książce Lecha 

Śliwonika „Skarby zanikającego piękna- kontynuacja”, będącej niejako dalszym 

ciągiem opracowania sprzed 10 lat. Nie ma powodu powtarzania zawartych w 

niej ustaleń, ale jedno z nich godzi się przytoczyć: w ciągu 40 lat w 

międzywojewódzkim sejmiku w Tarnogrodzie zaprezentowano 525 widowisk, 

wystawionych przez około 400 zespołów. Żadne słowa nie są w stanie oddać 

ogromu włożonej pracy, ale też satysfakcji z dokonań, radości płynącej z 

obejrzanych przedstawień, z kontaktów ze wspaniałymi wiejskimi artystami. 

 Cóż można jeszcze dodać? Dla włodarzy Tarnogrodu – podziękowania za 

opiekę i niezłomne sprzyjanie. Dla dyrekcji i pracowników Tarnogrodzkiego 

Ośrodka Kultury – gratulacje i życzenia dobrych przyszłych lat. Dla wiejskich 

teatrów – wytrwałości i wiary, że to, co robią jest bardzo ważne i potrzebne. 

 

Tarnogród, dnia 1 lutego 2015 roku.     
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 Komisja Artystyczna w składzie 

Krystyna Adamczyk 

Katarzyna Smyk 

Jan Zdziarski 

obejrzała 9 przedstawień przygotowanych przez zespoły z czterech 

województw: 3 z wielopolskiego, 3 z kujawsko-pomorskiego, 2 z pomorskiego i 

1 z zachodniopomorskiego oraz przerpowadziła warsztaty, dokonając krytycznej 

oceny spektakli, uwagi umieszczając w poniższych opisach. 

 Młodzieżowy Zespół Teatralny ARTGIM z Kaczor (woj. 

wielkopolskie, pow. pilski), z miejscowego gimnazjum, pokazał Balladynę 

autorstwa kierowniczki grupy, jednocześnie inscenizatorki spektaklu. 

Oczywiście – rzecz jest oparta na dramacie Juliusza Slowackiego, w dodatku 

wierszowana.  Przedstawienie otwiera wygłoszony wstęp, wprowadzający nas w 

oryginalne zdarzenia dramatu Słowackiego. Następnie przenosimy się w czasy 

mniej więcej współczesne – do fabryki czekolady, której właścicielką jest 

Goplana. Będąc trochę znużona swą pracą – ogłasza konkurs na dyrektora. 

Zgłaszają swe kandydatury Alina i Balladyna. Pierwsza – uczciwa, skromna i 

pracowita. Druga – przebojowa, bezwzględna i bezlitosna w działaniach 

prowadzących do wyznaczonego celu. Otrzymują równorzędne stanowiska. 

Pojawia się Kirkor, atrakcyjny biznesmenem, chcący nawiązać współpracę z 

fabryką. Podoba się obydwu dziewczynom. I tu jest początek ostrego konfliktu, 

prowadzącego do oszustwa, próby zamordowania przez Balladynę Grabca 

(księgowego w fabryce)... I tak się rzecz plecie aż do pointy – ślubu Aliny z 

Kirkorem. O samej realizacji niewiele można powiedzieć. Aktorzy na scenie 

czuli się źle, nie bardzo wiedzieli co ze sobą zrobić. Nie słuchali partnerów, 

swoje kwestie wygłaszali do nikogo. Stało się nudno i smutno. A mogło być 

wesoło, bo tekst potoczysty, pełen komicznych sytuacji wynikających z dobrej 

obserwacji współczesnego świata biznesu. No i podejmujący odwieczny 

problem walki dobrego ze złem. Szkoda, bowiem włożona praca, poswięcony 

czas mogłyby zaowocować czymś radosnym, jakimś przekornie absurdalnym 

teatralnym zdarzeniem. Występ jest ukoronowaniem długiej pracy, nie 

popśpiesznym popisem. 

 Seniorski Teatr POGODNA JESIEŃ z Szamocina (woj. wielkopolskie, 

powiat chodzieski) to zespół złożony z ludzi złotego wieku, którzy nie poddają 

się szarzyźnie dnia codziennego i chcą dawać innym radość. Tegoroczny 

spektakl Odwiedziny, czyli... w reżyserii Marii Zdunek traktuje o dwulicowości i 



chciwości. Scenariusz napisany wspólnie przez zespół jest wynikiem obserwacji 

codzienności z wyraźnym akcentem na ludzkie przywary. Prosta i funkcjonalna 

scenografia przedstawia pokój a w nim stół, kilka krzeseł. Pani domu, Grażyna, 

czyta gazetę. Odpoczynek przerwa głośne pukanie do drzwi. Goście – cztery 

sąsiadki, w oczekiwaniu na zaproszenie do środka,  śpiewają piosenkę „ Jak 

dobrze mieć sąsiada”. Gospodyni z wyrażnym niezadowoleniem w końcu 

wychodzi do nich i z udawanym uśmiechem wita. Z udawaną życzliwością 

proponuje kawę. W czasie długiego oczekiwaniu na jej powrót z obiecaną kawą 

sąsiadki toczą rozmowy. Z początku o problemach codzienności, zdrowiu, 

potrzebach, z czasem wkrada się irytacja z powodu niegościnności gospodyni i 

zaczyna się tęgie plotkowanie. Wytykają  brak porządku i lenistwo. Sytuacja – 

podobna do tej z  kawą – powtarza się kilka razy. Zawsze staje coś na 

przeszkodzie. Wizyta kończy się wyjściem sąsiadek w atmosferze wzburzenia, z 

czego rada ogromnie jest gospodyni. W końcu znów na czymś zaoszczędziła. 

Bardzo z siebie zadowolona sięga po cukierek leżący od dawna na podłodze i 

delektuje się nim z wyraźną lubością.. 

Znakomita główna rola Grażyny (niegościnnej gospodyni) i równie dobra gra 

pozostałych aktorek stworzyły obyczajowy obrazek pełen humoru. Lekkość, 

wyrazistość słowa, gestu to z pewnością nie jedyne atuty tego zespołu.  

Spektaklowi z dobrymi dialogami z dobrą grą aktorską zabrakło jednak czegoś 

ważnego – dobrej pointy.  

 Ciekawy sposób na inscenizację dziecięcych wierszy Juliana Tuwima 

znalazł Teatr Obrzędu Ludowego ZABORACY z Brus (woj. pomorskie, pow. 

chojnicki) w przedstawieniu Tuwim na stacji Brusy. Na scenie zabudowania 

stacji BRUŜË i oczekujący na pociąg podróżni. Na widowni koduktor sprawdza 

i sprzedaje bilety. Pada zapowiedź, że pociąg ma duże opóźnienie, więc coś 

trzeba zrobić z czasem. Zaczynają się więc opowieści – wierszami Tuwima, 

tłumaczonymi na język kaszubski: „O Grzesiu kłamczuchu”, „Zosia samosia”, 

„Okulary” – (fŝandze ŝuko sfoji brele...). Teksty brzmią  znajomo, ale jakoś 

niecodziennie. Zwraca uwagę wypracowane słowo i interesująca momentami 

interpretacja. W wielu wypadkach wzbogacona inscenizacją, jak w przypadku 

„Abecadła”, gdy dzieci układają sobą kolejne literki. Oczekiwanie na pociąg 

przedłuża się, nadciąga zmierzch. Handlarka zarzeka się układając do snu: „iak 

bana nie poiedze, jo stymi kurami piechtu ne pude...” Trzeba coś zrobić – z 

widowni „wyciągają” zażywną kobietę - „jo mom byt' lokomot'ivo... i wraz z 

wierszem „Lokomotywa” powstaje pociąg: „vei ŝerpna vogone...” i oto 

jedziemy przez widownię do stacji BRUŜË. Włącza się kapela z diabelskimi 

skrzypcami, rytmizując słowo. Na początku przedstawienia dzieci były trochę 

nieśmiałe, ale im dalej tym było radośniej i  ciekawiej. Wspólna zabawa 

wielopokoleniowego zespołu stworzyła dynamiczne, roześmiane 

przedstawienie.  Słowo pochwały należy się za dobrze dobrane rekwizyty, 

elementy scenograficzne i estetyczny, ładny kostium.  



 Województwo kujawsko-pomorskie, reprezentowały na tegorocznym 

Sejmiku  trzy zespoły; jako pierwszy z nich wystąpił Zespół Obrzędowy 

„Witkowiacy” z Witkowa (pow. sępólno-krajeńskie) z przedstawieniem Cierp 

ciało kiej ci się chciało. Oto tydzień temu urodziła młoda Andzia, a to świetna 

okazja do odwiedzin, na które przygotowują się wszyscy domownicy. 

Codzienność – chyba zaraz  po wojnie – w domu wiejskiego w okolicach 

Sępolna: pranie, prasowanie, budzenie dzieci, modlitewny poranny śpiew Kiedy 

ranne wstają zorze…, robienie masła, kołyska (może nieco za nowoczesna), 

stare taborety, stoliki grające role dawnych stołów (słusznie, że zespół je ze sobą 

wozi, nie licząc na rekwizyty organizatorów przeglądów), odchodzące w 

niepamięć ubrania robione na drutach, staranny język, dziecięcy śpiew dla 

niemowlęcia Przyszły liski do kołyski, mężczyźni, znajdujący okazję do wypitki 

– ot, życie kujawskie w każdym kątku izby. Goście rzeczywiście niebawem się 

schodzą i przynoszą dary dla maleństwa, wypowiadane są oracje życzeniowe i 

rady dla młodej matki, jak utrzymać choroby i uroki z dala od gzuba czyli 

dziecka, nieco plotek przy herbatce, pitej ze starodawnych filiżanek, a nalewanej 

z blaszanego też starodawnego dzbanka. No i porady, co zrobić, by następna 

urodziła się parka. Widz, oglądając wielopokoleniowy zespół, z dobrze 

obsadzonymi rolami, nabiera przekonania, że właśnie w ciągłości tego typu 

wiedzy, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jest sens naszego 

współczesnego bytowania. „Witkowiacy” ze sceny głoszą, żeby „słuchać 

rodziców, ale robić po swojemu”. Niemniej może warto zastanowić się nad 

usunięciem zbyt współczesnych elementów np. kostiumu, co pozwoli bardziej 

jednoznacznie usytuować  akcję widowiska w czasie. Może też należałoby 

zmienić tytuł, by wyraźniej odnosił się do tematyki okołonarodzinowej.  

 Każdy wiejski zespół teatralny wcześniej czy później mierzy się z 

inscenizacją darcia pierza. Przyszła pora i na Zespół Folklorystyczny 

„ŚMIŁOWIÓNKI” ze Śmiłowic (woj. kujawsko-pomorskie, pow. 

włocławski). Zobaczyliśmy więc Zakończenie pierzaka na Kujawach. Rzecz 

dzieje się u młynarza, w bardzo bogatej scenerii (piec, balia z pierzem, stół w 

pełni nakryty, obrazki na ścianach, lampa naftowa). Pojawiające się kolejne 

postaci wprowadzają do rozmowy kolejne wątki: plotki o ciąży sąsiadki, 

cielenie się krowy u sąsiada, przebierańcy – zwłaszcza babka w kostiumie 

cyganki – idący razem z muzykantami (trójka utalentowanej śmiłowickiej 

młodzieży), zewnętrzna perspektywa Zofii Kociubińskiej – gościa spoza wsi i 

regionu, problemy władzy gminnej i jej relacje z mieszkańcami oraz pozytywny 

stosunek do folkloru, zapowiedzi zakazów i nakazów weselnych, wszak odbywa 

się darcie pierza na wyprawę dla Kaśki młynarzowej. Żarty (np. definicja 

dziecka jako głośnej reklamy cichej roboty), rozmowy, poczęstunek, taniec, 

śpiew (w tym może zbyt popularnych piosenek, jak Gorzałka zawsze dobra jest) 

– działania podporządkowane są zasadzie „wszystko robimy wspólnie i potem 

wspólnie się bawimy”. I ta idea jest wyraźnie artykulowana przez aktorów, 

dobrze wcielających się w dobrze zaplanowane role,  słuchających się 



wzajemnie i dbających, by każda z postaci w pełni wybrzmiała, a więc – by 

każdy z aktorów pokazał w pełni swoje możliwości. Z porad służących  

wzmocnieniu tego dobrego widowiska, a przekazanych przez Komisję.  warto 

niektóre silnie podkreślić: trzeba zlikwidować uporczywe  wychodzenie  

wykonawców zza stołu w celu wygłoszenia swoich  kwestii czy podjęcia  

dialogu, przemyśleć ustawienia i przemieszczanie się aktorów w warunkach 

ciasnoty na scenie oraz dopracować kostiumy, zaś w zakresie scenariusza – 

dokładniej przemyśleć ostatnie sceny, by  finał nie dłużył się i nie tracił na 

wyrazistości.  

 Ścinanie kani – zwyczaj o niejasnej dla etnologów proweniencji i 

znaczeniu, odbywający się niegdyś między innymi na Kaszubach, w różnych 

terminach wiosennych lub letnich i w różnorodnych formach, stał się inspiracją 

dla Zespołu Teatralnego „ZBIERAŃCE” z Gościcina (woj. pomorskie, pow. 

wejherowski). Zawiązana niecały rok wcześniej grupa, składająca się z 

kilkunastu niezwykle uzdolnionych nauczycieli, zaprezentowała rekonstrukcję 

ścinania kani i zarazem swoją wizję zwyczaju, czyli rozprawy nad ptaszyskiem 

– w tej wersji zagranym przez aktora, a nie w postaci kukły ani, broń Boże, 

żywego ptaka, jak to się tradycyjnie należało – uosabiającym wszelkie zło i 

bieżące nieszczęścia dotykające społeczność. Rozprawianie się z fatum staje się 

więc zaczątkiem nowego czasu – od momentu zgładzenia kani ma zapanować 

ład, pomyślność i szczęście. Zobaczyliśmy kostiumy stylizowane na historyczne 

(np. adwokat), ale też współczesne (np. krawat, sędziowska toga) i ludowe 

kaszubskie; usłyszeliśmy (niekoniecznie zawsze zrozumiałą dla niekaszubów) 

gwarę; pośmialiśmy się z żartobliwych, pełnych dystansu scenek iście 

kabaretowych; zamyśliliśmy się nad kondycją na przykład dzisiejszego fachu 

adwokackiego itd. Ale przede wszystkim na uwagę zasługuje świetny śpiew i 

ruch sceniczny, dobre tempo akcji, teatralnie zaprojektowane i brawurowo 

zrealizowane sceny zbiorowe oraz malarsko prezentujące się stroje. Wynikają te 

pochwały nie tylko z ze spotkania z ludźmi utalentowanymi, ale przede 

wszystkim z dostrzeżenia ogromnej pracy, którą  wkładają, by w swoich 

przedstawieniach pozostać zespołem, dobrze czującym się razem, 

współdziałającym, dającym świadectwo temu, że w robocie teatralnej 

zespołowość jest zadaniem, ale i walorem nie do przecenienia. I zespołowy 

finałowy taniec, i śpiew pozostawiają widzów z poczuciem współuczestnictwa 

w przedstawianym zwyczaju, jak to i tradycyjnie miało miejsce w karczmie. Po 

dobrym zakończeniu i symbolicznym ścięciu kani nastają oklaski, a także 

oczekiwanie na następne widowiska „Zbierańców”.  

 Folklorystyczny Zespół Obrzędowy „LUBOMINIANKI” z Boniewa 

(woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski) to niewielki zespół 

wielopokoleniowy. Reżyserem, a zarazem kierownikiem jest Marianna 

Dzięgielewska. Czerpiąc pomysły z dzieciństwa i z opowiadań przodków, z 

właściwym sobie dowcipem i humorem pisze, zachowując rodzimą gwarę. 



barwne scenariusze. Tak stało się i teraz. Wnętrze izby kujawskiej, w niej  stół, 

piec, ołtarz z obrazem Matki Boskiej, w tle słychać pieśń „ Królowa niebieska”. 

Gospodyni modli się przed obrazem o rychły ożenek swego 34-letniego Franka. 

Monolog wprowadza widzów w rozterki matki. Opowiada o historii i tradycjach 

swojego domu rodzinnego. Przede wszystkim jednak głośna rozmowa z sobą 

samą jest szukaniem kandydatek na żonę dla swego jedynaka. W desperacji 

skłonna zaakceptować każdą kobietę, oby tylko potrafiła ona uwieść Franka. 

Pierwszą Marysię – młodą, pełną chęci - namawia przedstawiając konkretne, 

korzystne  rozwiązania. Zabawne, dowcipne dialogi i dobra gra aktorska 

stworzyły scenki pełne rubasznego humoru i lekkości. W końcowej scenie 

zrezygnowana matka zmęczona wysiłkami, aby ożenić syna, godzi się z faktem, 

że trzeba jeszcze poczekać, a klęcząc przed obrazem pociesza się sentencją „jak 

świat istnieje, każdy ma nadzieję.” Przedstawienie Najświętsza Panienko w 

tobie nadzieja jest bardzo dobre aktorsko, dynamiczne, nasycone humorem. 

Trudno w nim szukać możliwości wprowadzenia jakichś ulepszeń.  Można tylko 

życzyć – więcej takich spektakli. 

 Teatr „POD GÓRKĄ”  z  Mirosławca (woj. zachodniopomorskie, 

powiat wałecki) to grupa w skład której wchodzą panie z KGW i zespołu 

ludowego „Jarzębina”. Reżyserem spektaklu Darcie pierza jest Barbara 

Antochowska. – scenariusz został oparty na starym wiejskim zwyczaju, 

wypełniającym długie zimowe wieczory. Był to rodzaj wzajemnej pomocy i 

jedna z form życia towarzyskiego. 

Wieczór przed świętem Trzech Króli. Izba wypełniona domowymi sprzętami. 

Trwają rodzinne przygotowania do pirzoka . Matka krząta się przy kuchni 

matki. Siedzący w rogu ojciec wyplata z wikliny miotły. Córki sprzątają i 

przygotowują ciasto. Przychodzą ubrane w codzienny strój kobiety, na głowie 

mają chustki wiązane do tyłu. Siadają za stołem, biorą przetaki i rozpoczynają 

darcie pierza. Rozmwiają o życiu sąsiedzkim, problemach z mężczyznami. 

Żartobliwe dialogi o wadach męskich kończą konkluzją „że bez chłopa to nic 

dobrego”. Słychać dźwięki harmonii; wchodzi muzykant  i podrywa kobiety do 

wspólnego śpiewania. Atmosferę dobrej zabawy przerywa informacja, że piorun 

zabił krowę. Biesiadnicy na tę wieść nie reagują, bawią się dalej. To zderzenie 

nastrojów i brak prawdy w reakcjach aktorów, stanowi przxykry zgrzyt: można 

odnieść wrażenie, że aktorzy się nie słuchają. Powoli darcie pierza dobiega 

końca. Po sprzątaniu, na stół podany jest suty poczęstunek z nieodzownym 

kieliszkiem gorzałki. Wspólna zabawa i tańce kończą przedstawienie. 

Spektaklowi zabrakło dbałości o szczegóły (np. wierność strojów). Trzeba 

jednak docenić starania, że pomimo braku tradycji obrzędowej w swojej 

miejscowości, zespół szuka inspiracji z innych regionów.  

 Zespół Regionalny im Anny Markiewicz z Bukówca Górnego (woj 

wielkopolskie, pow. leszczyński) przedstawił widowisko zatytułowane 

Purtelam. Po odsłonięciu kurtyny znajdujemy się na podwórku wiejskiego 



obejścia. Kobiety wiją z ziela kraniec, czyli obramowanie drzwi wejściowych do 

domu. Ogólny przedweselny rozgardiasz, nad którym usiłuje zapanować 

gospodyni. Nikt nie może stać bezczynnie. Nawet gospodarz i dziadek zostają 

zapędzeni do roboty. Ten ostatni czyści buty. Pojawiają się sąsiedzi., każdy z 

jakąś radą, bądź przestrogą. Przychodzi i Kubalina, miejscowa szeptucha. 

Otrzymuje wcześniej przygotowany poczęstunek, bowiem wszyscy wiedzą, że 

nie ugoszczona – może zaszkodzić. Prowadzone rozmowy dotyczą minionych 

wesel, jak one przebiegały, ale najwięcej jest opowieści o purtelamie i szkodach 

jakie może spowodować. Bywało na przykład, że pan młody rano znajdowal 

stertę śmieci i złomu na podwórku. Purtelam to taki przedweselny obyczaj, 

polegający na tłuczeniu szkła na szczęście w przeddzień wesela w obejściu pana 

młodego. Aby uchronić się przed złośliwościami, musi on być przygotowany na 

poczęstunek, którego podstawą jest wódka. Tak też i było w przypadku 

purtelamowego przedstawienia. Przyszli koledzy, potłukli przyniesione butelki, 

złożyli życzenia. Zaaferowany pan młody, prosił ich, by pomogli dopilnować 

porzadku, by nikt ponad miarę nie nabroił. Zgodzili się, ale  wytargowawszy 

dodatkową butelkę. I tak się zaczęło. Bo nie bardzo byli zainteresowani tym co 

działo się wokół, skupiali zaś uwagę na kolejnych toastach.  Przyszła „muzyka” 

– zamówona na jutrzejszą uroczystość, także kolejni chłopacy, którzy ukradli 

weselną kiełbasę. A w końcu zagniewany na pannę mlodą chłopak 

wykrzyczawszy swoje żale wywalił na podwórko stertę smieci. Spektakl 

przygotowany został bardzo starannie. Nie ma w nim fałszu, udawania, gry na 

pokaz.  Odnosi się wrażenie, że wszystko dzieje się naprawdę. Na podkreślenie 

zasługuje kultura słowa. A do zbioru zalet dopisać jeszcze trzeba  wspaniałą 

dudziarską kapelę... 

       * 

 Sejmik w Kaczorach, jak co roku, skłania do wypowiedzenia słów 

uznania za bardzo dobrą organizację i sprawne przeprowadzenie. I gościnność. 

Podziękowania kierujemy w stronę gospodarzy – Dyrekcji i pracowników 

Gmninnego Ośrodka Kultury, dziękujemy także włodarzom gminy Kaczory za 

stałe już wspieranie naszej imprezy. Z należnym szacunkiem kłaniamy się  

zespołom, bowiem ich prezentacje zasługują na wyrazy szczerego uznania. 

Liczymy na kolejne, nie mniej udane spotkanie w przyszłym roku. 

 

Kaczory, 28 czerwca 2015 r. 
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 Komisja Artystyczna w składzie 

Iwona Niewczas 

Katarzyna Smyk 

Edward Wojtaszek 

obejrzała w dniach 20 – 21 czerwca br  12 – z 14 zgłoszonych przedstawień 

(dwa nie dojechały z powodów osobistych aktorów) w wykonaniu zespołów z 4 

województw: 7 z woj. lubelskiego, 2 z woj. podlaskiego, 2 z woj. 

mazowieckiego i 1 z woj. warmińsko-mazurskiego. W trakcie przeglądu 

odbywały się warsztaty, podczas których zostały omówione prezentowane 

spektakle. Niniejszy komunikat zawiera opisy przedstawień w kolejności ich 

prezentowania, wraz z uwagami formułowanymi podczas warsztatów. 

 

 Zespół  „Lewkowanie” z  Dokudowa (Gminny Ośrodek Kultury w Białej 

Podlaskiej, woj. lubelskie) przedstawił widowisko U Marcinowej na wiosnę 

przenoszące widza do wnętrza chłopskiej izby, bogato, tradycyjnie urządzonej.  

Przedstawienie rozpoczyna się od sceny porannego krzątania: matka już po 

obrządkach, ojciec ze złamaną ręką idzie spotkać się z pomocnikiem, babka 

zdążyła przygotować na śniadanie placki z mlekiem. Matka budzi trzy córki i 

syna. Przy śpiewie Kiedy ranne wstają zorze dzieci ubierają się, czeszą, ścielą 

łóżko.  Przed śniadaniem poranna modlitwa. Matka zawiadamia córki, że dwie 

pośród nich pójdą na naukę szycia. Dziewczyny mają nadzieję, że zdążą 

wieczorem na umówione wiośnianki, czyli wspólne śpiewanie młodzieży. Dzień 

jest szczególny, bo to pierwsze wygnanie krów na pastwisko w tym roku. 

Trzeba pamiętać o przygotowaniu wody święconej i przechowanej palmy 

wielkanocnej. Po odprawieniu dzieci i męża, gospodyni nie ma chwili spokoju. 

Co chwila wpada któraś z sąsiadek, każda z ważną sprawą: a to wodę święconą 

pożyczyć, a to wyrazić pretensje, bo krowy gospodyni zjadły groch, a to po 

koszyk ziemniaków do zasadzenia, a to pożyczyć jakiś sprzęt domowy. Kolejna 

kobieta zjawia się, żeby oddać chleb, bo kiedyś pożyczyła. Każda z tych wizyt 

jest okazją do zaznajomienia widza z przepisami medycyny ludowej (np. sól 

i szałwia na ból gardła), wierzeniami, a nawet sposobami bezgotówkowego 

rozliczania się między sąsiadami: za ziemniaki kobieta proponuje odpracowanie 

albo nasiona kwiatów nadających się do maści dobrej na wszystko. Można też 

dowiedzieć się od starszych, jaki jest odpowiedni czas na sadzenie soczewicy 

itd. Ruch jest tak wielki, że wreszcie wpada sąsiadka sprawdzić, „co to za spęd”. 

W tym momencie zasiada przy stole siedem kobiet. Rozmawiają, bardzo pięknie 



śpiewają, cieszą się wiosną. Wracają dziewczyny po pierwszej lekcji szycia. Są 

bardzo zadowolone, ale trzeba będzie kupić maszynę. Matka stwierdza, że 

sprzeda świnię, żeby mieć pieniądze na zakup. Przepytuje też dzieci, jak to się 

stało, że krowy zjadły groch sąsiadki, za co trzeba było oddać własny na 

ponowne zasadzenie. Okazuje się, że pierwszy wypas był okazją do 

towarzyskich gier, które przeszkodziły w pilnowaniu. Spektakl kończy się 

wyjściem młodzieży na wiośnianki. Poza sceną spotyka się pokaźna grupa 

chłopców i dziewcząt, żeby razem pośpiewać. 

Przedstawienie jest ciekawe poznawczo, daje wiarogodny obraz życia w 

chłopskiej izbie. Należałoby zwrócić uwagę na parę usterek teatralnych, których 

usunięcie podniosłoby walor wykonawczy. Przy całej dbałości o szczegół w 

dekoracjach i kostiumach, niezrozumiała jest zgoda na wystąpienie młodych 

wykonawczyń we współczesnym, sportowym obuwiu. Należałoby również 

podnieść świadomość przestrzenną niektórych członków zespołu, zdarzały się 

bowiem sytuacje, w których aktorka stawała plecami do widowni i rozmawiała z 

partnerką w sposób nie całkiem zrozumiały dla publiczności. Parę sytuacji nie 

wypełnionych dialogami (normalnymi przecież przy takich czynnościach, jak 

np. zawijanie chleba dla dziewczyn na drogę) obniżało tempo widowiska.  

Piękny pomysł zgromadzenia grupy młodzieży, która spotyka się, by razem 

pośpiewać zyskałby, gdyby nie wtłoczenie gromadki w kąt sali. Całość 

przedstawienia domaga się puenty, pomysłu na zakończenie.  

 Poranek nazajutrz po weselu. Dwie kumy, którym pozwolono spać w 
izbie – reszta gości musiała zadowolić się noclegiem w stodole – witają 
widzów rozmową o swoich chłopach. Ich gwara przestaje być barierą, 
zwłaszcza że ze sceny płynie prawda dialogu, dzięki której widz zaczyna w 
pełni uczestniczyć w świecie, jaki zrekonstruował Zespół „Rumenok” z 
Hołowna  (woj. lubelskie, pow. parczewski) w widowisku Przenosiny.  Oto 
bowiem na pierwszym planie stoi przepiękny rekwizyt – wianna skrzynia 
Mani, panny młodej. Wykonała ona sobie całą tradycyjną wyprawę, z którą 
niebawem przeniesie się do domu męża Janka, a którą oglądają wścibskie 
kumy, przyłapane na tej niedyskrecji przez gospodynię i zarazem matkę 
Mani: wiejska etykieta zabrania zaglądania w te przestrzenie, jak i zabrania 
matce, by wiedziała zbyt wiele o nocy poślubnej córki. Tak się zaczyna 
spektakl, w którym za chwilę – w dobrym tempie, w dobranych strojach, z 
dobrym zaplanowaniem scenografii i ruchu sporego zespołu – pokazany 
nam będzie orszak, idący ze śpiewem (z widowni) po Manię, 
zaprezentowana będzie gościom i wychwalona pod niebiosa zawartość 
skrzyni, wyrecytowana mądra oracja matki chrzestnej, przedstawiony 
zwyczaj „kłaniania się” Mani, czyli podziękowania i zarazem pożegnania 
kolejnych domowników: matki, ojca, siostry, bratyńka, chrzestnej oraz… 
progów rodzinnych i drzwi. I podarowanie młodym na odchodne – prócz 
lustra czy obrazu – bochna chleba ustrojonego w zwoje zielonego 



asparagusa, by nigdy chleba nie zabrakło na ich wspólnym stole. 
Wzruszenie, godność, skupienie, łzy - w ułamku sekundy przełamane są 
rwetesem kolejnego weselnego zwyczaju – targowania się drużbów z 
gospodarzami o kufer, zakończonego porwaniem kufra, sprzętów, napitku i 
kiełbasy oraz dziewczyn. I nagle niespodziewane zakończenie – ukazujące 
zdolności dramaturgiczne i odwagę „Rumenoka”: obca dziewczyna z 
brzuchem przychodzi domagać się swego, a więc obiecanego przez Janka 
zamęścia. Nagła zmiana nastrojów; miny zebranym rzedną, bo jak się 
znaleźć w takiej sytuacji! Zanim wszyscy ochłoną i podejmą jakieś kroki, 
Mania zarządza kryzysem po swojemu, a mianowicie wali Janka przez łeb. 
Poznane na początku widowiska kumy, niczym starożytny chór, wygłaszają 
ponadczasową mądrość: „W każdym chłopie się licho znajdzie”. Prawda, 
nieprawda, ale widz temu wierzy, czując zarazem niedosyt po tej udanej 
inscenizacji fragmentu wschodniego wesela.  

 Pozostając w tematyce okołozaślubinowej, obejrzeliśmy Wesele 
Pawliny i Janka w wykonaniu Zespołu Ludowego „Zielawa” z Rossosza 
(woj. lubelskie, pow. bialski). Chodzi dokładniej o część od powrotu 
młodych z kościoła po biesiadę po oczepinach. Zaprezentowano więc 
orszak weselny, witanie młodych chlebem, solą i wódką, wspólny 
modlitewny śpiew Pod Twą obronę znany ze współczesnych wesel, ale i 
mniej powszechne w Polsce realizacje błogosławieństwa: zakrapiane 
okowitą życzenia składane młodym przez rodziców i rodzeństwo; słodzenie 
nie tylko wódki, ale i kaszy przez rytualny pocałunek na oczach wszystkich 
uczestników uczty weselnej, którą urozmaicają naprzemiennie pieśni 
zapowiadające smutny los czekający młodą oraz frywolne prześpiewywanie 
się grup gości. I nagle słychać Oj, świeć miesiącu w raju naszemu korowaju – 
to znak, że pora uczcić i podzielić korowaj, wniesiony uroczyście przez 
swaszkę (i za bardzo przez nią zasłonięty, ale to drobna usterka do łatwego 
usunięcia, jak w innych sytuacjach, gdy aktorzy zasłaniają się wzajemnie), a 
także darować datek za poczęstunek tym symbolicznym, magicznym 
pieczywem. Życzeniom i kolejnym cennym oracjom nie byłoby końca, gdyby 
nie sygnał, że czas zacząć oczepiny. Na środku sceny, blisko widza, zasiada 
szczerze wzruszona młoda, otoczona – jak nakazuje zwyczaj w 
południowopodlaskich stronach – druhnami i gospodyniami, pospołu 
dokonującymi przeistoczenia panny w kobietę, przy wtórze wariantu 
„modelowej”  pieśni Oj, chmielu, chmielu. Gdy po oczepieniu i chwili 
skupienia wraca żywioł zabawy, słyszymy wezwanie na szturmę – to 
nieproszeni na wesele goście mają prawo zatańczyć przy weselnej muzyce.  
Podkreślmy, że ten nieduży zespół wykreował bardzo gęsty, a zarazem 
nieprzeładowany spektakl. Może bowiem zadziwiać, że w tak krótkim 
czasie da się  zmieścić naprawdę spory i bogaty w treści i rytuały fragment 
wesela. Możliwe więc, że z powodu zbyt dużego tempa oczepiny 



przemknęły nieco za szybko i mało ceremonialnie, dialogi czy śpiew 
niekiedy nie były dość płynne, a mężczyźni zbyt często stali do widzów 
plecami. Te niedostatki są w zupełności zbilansowane przez odtworzenie 
całego repertuaru pieśniowego wesela i roli starosty – mistrza ceremonii, 
zaznaczenie strojem statusu społecznego gości, skromność młodych, 
dbałość o regionalny rekwizyt. Życzymy zatem zespołowi wielu dalszych 
sukcesów, a najpierw – pomysłu na wyraźne zakończenie tego w sumie 
dobrego widowiska.  

 Zespół „Orlanie z Orli (Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie, 

pow. bielski) pokazał obrazek Rekruty.  „Orlanie” to zespół, który już 

niejednokrotnie dał się poznać, jako świetnie czująca się ze sobą grupa, 

potrafiąca pięknie śpiewać i dobrze tańczyć. Tym razem tematem 

przedstawienia jest pożegnanie syna, który dostał wezwanie do wojska. 

Dowiadujemy się o tym poprzez lament matki rozpaczającej nad listem, w 

którym przyszła wiadomość. Pocieszają  ją – z marnym skutkiem – mąż i 

bezpośrednio zainteresowany. Wreszcie mobilizują ją do przygotowania stołu, 

bo przecież niedługo zjawią się goście, żeby pożegnać rekruta. 

Stół szybko zostaje nakryty i zastawiony. Zjawiają się krewni i sąsiedzi. Syn 

wybierający się do wojska przedstawia rodzicom narzeczoną. Wieczór upływa 

na opowieściach o tych, którzy też byli w wojsku i dobrze na tym wyszli. Nawet 

akordeonista dobrze wspomina swój pobyt w armii, wszystko  po to , by 

podtrzymać na duchu bohatera wieczoru i pocieszyć rozpaczającą matkę. 

Kilkanaście osób zajada, popija, śpiewa i tańczy. Wreszcie matka szykuje 

woreczek z zapasami, żegna syna z ikoną w ręku, babcia wspomaga wnuka 

zaoszczędzonym groszem. Rekrut siada na środku izby, wszyscy modlą się w 

jego intencji, następuje przeżegnanie chłopaka po plecach. Rodzice wycinają na 

jego głowie krzyż, a włosy pochodzące z tego zabiegu poczekają na jego powrót 

pod ikoną. 

Wspomniane na wstępie zalety zespołu nie są w stanie przykryć niedostatków 

widowiska. Naturalność dialogu przegrywa z podstawowymi prawami sceny: 

kiedy aktorzy zapominają o widzu, czyli o kierunku mówienia, kiedy mówią 

wszyscy jednocześnie i często pod nosem, publiczność nie ma szans na 

zrozumienie tekstu. Ustawienie z tyłu za stołem tak ważnych scen, jak 

prezentacja narzeczonej  czy przywitanie gości, odbiera tym scenom wagę i nie 

daje widzowi możliwości  ich dokładnego obejrzenia. Spektakl kończy się bez 

wyraźnego zakończenia, znienacka. Strona dramaturgiczna pozostawia niedosyt: 

oglądany wieczór przypomina sympatyczną atmosferę  przy stole, jaką już kilka 

razy mieliśmy okazję obejrzeć w wykonaniu „Orlan”.  

Powstaje wrażenie, że ten zgrany i dobry zespół kolejny raz znalazł pretekst do 

pokazania, jak cudownie potrafi biesiadować, śpiewać i tańczyć. 

 Grupa Kolędnicza „Bartuś” z Czarni (woj. mazowieckie, pow. 

ostrołęcki) to 5 młodych chłopaków, którzy pokazali widowisko Chodzenie z 



krzyżem. Publiczność traktują jak domowników, których proszą o możliwość 

wejścia do chaty i wystąpienia. Opowiadają – w języku gwarowym – o tym co, 

się działo w Wielkim Tygodniu. Wykorzystują przy tym charakterystyczne 

kołatki, które rozbrzmiewają jako element zapowiadający kolejną część 

wystąpienia. Oczywiście całości towarzyszy też krzyż trzymany przez aktora w 

komży oraz koszyczek, bo przecież będą zbierali  datki. Kończą składaniem 

życzeń gospodarzom.  Nieodzownym elementem jest  śpiew a capella, równy i 

czysty. Na pochwałę zasługuje dobra emisja głosu aktorów, wspólna, 

wyrównana dynamika przekazu oraz zminimalizowane gesty.  

 Zespół „Mazurska Kosaczewina” z Koczarek (woj. warmińsko-

mazurskie, pow. kętrzyński) przedstawił widowisko Plon czyli Dożynki na 

Mazurach. Niezaprzeczalnym atutem prezentacji jest język gwarowy, którym 

operują aktorzy, mocny i czysty śpiew, barwny taniec w strojach ludowych, 

różnorodna aranżacja  przestrzeni,  przytoczenie ciekawych przysłów ludowych, 

np. o pogodzie. Grupa – mimo, że zróżnicowana wiekowo i dosyć liczna - 

doskonale się rozumiała i czuła ze sobą na scenie. Niestety nie ustrzeżono się 

kilku błędów. Wierne trzymanie się tekstu Karola Małłka sprawiło, że dynamika 

przedstawienia   nieco traciła na wyrazistości;  ustawienie stołów spowodowało, 

że  obraz, ale też przekaz były mało czytelne i pewien sposób zamknięte na 

widza: nie widzieliśmy twarzy aktorów co skutkowało tym, że  również  nie 

słyszeliśmy ich dokładnie. 

 Na sejmikowej scenie powtórnie zagościły Przenosiny – tym razem 
Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni (woj. 
mazowieckie, pow. ostrołęcki). Ogromy zespół; donośny, pełny i 
wyrównany śpiew z akompaniamentem harmonii pedałowej, bębenka i 
skrzypiec; kolor odświętnych strojów; minimalizm i celność rekwizytów; 
precyzyjny i żywy ruch w tańcu i poza nim; repertuar pieśniowy 
obejmujący całe przenosiny; tradycyjne oracje wygłaszane w 
skonwencjonalizowany sposób; przemyślane nakładanie się planów 
wizualnych i fonicznych – to atuty, do których „Carniacy” nas już 
przyzwyczaili przez lata pamiętnych występów. A jednak i tak potrafią 
zaskoczyć!  
Wszystko zaczyna się nazajutrz po weselu od pożegnania w domu młodej - 
kiedy wybrzmi oracja rajka, młodzi żegnają po kolei swoich bliskich przy 
gromkim śpiewie acz w atmosferze powagi, bardzo naturalnie 
prezentowanej przez Zespół. Zapraszają wszystkich z przenosinami do 
korowodowego archaicznego tańca, z kurpiowskim przytrampywaniem i ze 
smakowaniem kurpiowskiego miodu z tradycyjnych tamtejszych wielkich 
kubków. Rozlega się pieśń (tu zapisana nie po kurpiowsku, by nie kaleczyć 
gwary): Nie stój, Marysiu, jak drążek, padnij matuli do nóżek. Niech ci matula 
szykuje, poduszki w płachtę związuje – i rzeczywiście na drągu są zbierane 
kolejne elementy dobytku młodych: kapa, spódnica, serweta, kaftan, dzieża, 



bursztyny, poduszki, a każdy godnie prezentowany widzom i następnie 
kładziony do skrzyni. Drużbowie przystępują do zwyczajowego rabunku 
dalszych sprzętów dla młodych: lustra, obrazu, półki, firanki. Dopełnia tej 
kolekcji przebieraniec, wnoszący zawiniątko, które przysporzy młodym 
rychłego potomstwa. Kufer pozostaje w centrum akcji – jest obtańczony na 
wiele sposobów. Śpiew druhny, że oto Koniki w wozie zaprzęgane, wzrusza 
młodą. Nadchodzi czas ostatecznego pożegnania z matką i ojcem i 
podziękowania im za wszystko. Rusza orszak, a my pozostajemy poruszeni i 
zachwyceni solowym śpiewem druhny, doskonałą robotą reżyserską 
Witolda Kuczyńskiego, zespołowością wielopokoleniowej grupy, która ma – 
jak niegdyś w wielopokoleniowej tradycyjnej rodzinie – wspólny język, 
wspólny śpiew, wspólny taniec. 

 Z inspiracji zapisami (a nie „według tekstów”, jak mylnie podano w 
programie i zapowiedzi sejmikowej) Jędrzeja Cierniaka – ikony polskiego 
teatru obrzędowego, powstał spektakl Na św. Jana Zespołu 
„Szczuczyniacy” ze Szczuczyna (woj. podlaskie, pow. grajewski). 
Obejmował tradycyjne elementy świętojańskie, jak palenie ognia, taniec 
przy nim i skoki, puszczanie wianków, opowieści starszych o poszukiwaniu 
kwiatu paproci. Ale zespół dodał niespotykane gdzie indziej elementy, jak 
postać Świętojanka, który  swoje imię dostał od nocy poczęcia, ale i nomen 
omen tę noc wykorzystuje do bałamucenia młodych dziewczyn. To mieści 
się w tradycyjnym obrazie sobótki i dobrze zostało przez opracowującego 
scenariusz skonkretyzowane, uwiarygodnione, dając szansę na ciekawą 
kreację postaci, dialogów i obrazków. Dobrze też skomponowano 
dwudzielność akcji i sceny: wokół ogniska i z przodu są młodzi, z tyłu – 
starsi, obserwatorzy, strażnicy moralności i tradycji. Te dwa światy, na 
początku rozdzielne, w końcu spotykają się, łączą, a cały czas płynnie 
uzupełniają. Na zakończenie cztery pary wychodzą ze świętojańskiego lasu: 
noc świętojańska spełniła jedną ze swoich funkcji – zalotną.  
Warto w dalszych pracach nad spektaklem lepiej wyćwiczyć śpiew z 
nagranym instrumentem, co zresztą jest pomysłem do rozważenia. Tutaj 
akordeonista nagle zostawił zespół bez żywej muzyki, więc posłużono się 
półplaybackiem. A może lepiej zrezygnować z tego trochę obcego poetyce 
widowiska podkładu muzycznego? Warto też wzmocnić głosy dziewcząt, 
które czysto i dźwięcznie wykonują dobrze zaprojektowany repertuar, 
odsłonić i wyeksponować osoby z grupy starszych w momencie, gdy dzielą 
się bardzo ciekawymi przekazami wierzeniowymi i wspomnieniami, jak 
również młodzież siedzącą wokół ognia w atrakcyjnych wizualnie strojach. 
Rada artystyczna przy okazji omówienia tego spektaklu przypomniała, że 
na sejmiku preferowane są scenariusze autorskie, budowane wspólnie 
przez całe zespoły, które potem z większą naturalnością je inscenizują, 
czego zabrakło miejscami w widowisku „Szczuczyniaków”. Ale mimo to 



prezentacja Na św. Jana dobrze wróży na przyszłość.  

 Zespół „Czeladońka” z Lubenki (lubelskie, pow. bialski) wystąpił z 

przedstawieniem plenerowym Baśń o Bialskim Smoku. Jest to sprawne, pełne 

dowcipu i przede wszystkim świetnie wykonane przez kilkunastoosobowy 

zespół widowisko. Aktorzy z wielkim poczuciem formy i humoru oraz dużą 

kulturą mowy w atrakcyjny sposób przedstawiają legendę o smoku z bialskiego 

powiatu. Przedstawienie zaczyna się opowieścią Dziadka skierowaną do dwóch 

chłopców. Następnie przenosimy się na jarmark, gdzie pięć przekupek potrafi 

zrobić taką atmosferę, jakby ich tam było kilkadziesiąt, wreszcie pojawia się i 

sam główny bohater - pięknie wymyślony i zagrany smok ziejący prawdziwym 

ogniem. Legenda jest dość prosta, występują w niej pasterze, szlachcic Damazy 

i jego ukochana, dzieci. Wszystko kończy się dobrze, a smok zostaje 

zdemaskowany jako książę Radziwiłł Panie Kochanku. Całość podana jest ze 

smakiem i werwą, tak że zainteresować może zarówno młodszą jak i starszą 

widownię. Pomysłowe rozwiązania scenograficzne i kostiumowe oraz bardzo 

ekspresyjnie, ale ze smakiem grający aktorzy świetnie operujący głosem i 

dobrze podający tekst, dopełniają obraz tego godnego polecenia przedstawienia. 

Pokazanie go na wolnym powietrzu dodało mu smaku i świeżości i choć 

wykonawcy twierdzą, że mogą również zagrać w sali, plener wydaje się 

atrakcyjniejszy dla tego spektaklu. 

 Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” z Woli Gułowskiej (woj. 

lubelskie, pow. łukowski pokazał widowisko Jutro święty Janek bogate pod 

względem obyczajowości jak i obrzędowości. Słyszymy wiele ciekawych 

opowieści związanych z ziołami - jak wyglądają, do czego służą, np. bylicą 

należy się okręcić „żeby krzyże nie bolały”, ale także przysłów czy mądrości 

ludowych typu „czasami jak się św. Jan rozczuli to go dopiero św. Urszula 

utuli” czy „do św. Jana wchodź do wody po kolana”. Wszystko okraszone jest 

dużą  dawką humoru, jak np.  tłumaczenie matki, że „taki chleb co mysza dziurę 

w nim wygryzła jest dobry na ból zębów”. Tekst podawany jest w gwarze i 

ozdobiony tematycznym śpiewem. Niewątpliwym  walorem przedstawienia jest 

wzajemne słuchanie się aktorów, zwłaszcza matki z dziećmi, najlepsze zresztą 

role to kreacje matki i małego Franka - prawdziwe i naturalne.  Nie wszyscy 

aktorzy od razu pojawiają się na scenie, ale powolutku  dołączają do grupy, co 

daje wrażenie powolnego tempa, które uspokaja, ale nie usypia.  

 Teatr Wiejski z Krasewa (woj. lubelskie, pow. radzyński) wystąpił z 

obrazkiem dramatycznym W starym piecu diabeł pali.  Jak z samego tytułu 

można się domyślać, główną bohaterką jest wdowa, której przyszła ochota na 

powtórne zamążpójście. Pierwsza scena pokazuje jej izbę w rocznicę śmierci 

męża Franciszka. Zebrali się sąsiedzi i przyjaciele, by ku czci nieboszczyka 

odprawić wspólne modlitwy i śpiewy. Wdowa dziękuje za pamięć, obecność i 

modlitwę. Chwali zmarłego męża i żali się na samotność. Sąsiadka ją pociesza, 

a sąsiad radzi wziąć parobka, który zająłby się po męsku gospodarką. Zachwala 



nawet jakiegoś kandydata. Sąsiadka jest raczej za poszukaniem jakiegoś 

wdowca i też ma kogoś na oku. 

Wdowa zgadza się na swatanie. W tym momencie do przedstawienia wpleciony 

został wątek, który po pierwsze nie jest konieczny dla fabuły, po drugie 

rozegrany został w sposób nie do końca szczęśliwy. Do wdowy przychodzi  

Cyganka, która wróży ale i przy okazji kradnie ser i - jak się później okazuje - 

kurę. Takie sytuacje,  owszem, zdarzały się, ale wyeksponowanie ich 

w spektaklu o innym temacie, z położeniem akcentu na wyklinanie Cyganów 

jako złodziei, wydaje się przynajmniej warte zastanowienia. Wszystkie elementy 

uogólniające cechy przypisane jakiemuś narodowi, a zwłaszcza złe cechy, służą  

pogłębianiu podziałów między ludźmi.  Wróćmy do głównego wątku.  

Zjawia się kandydat na parobka, Oleś i jesteśmy świadkami dogadywania  

gospodyni z przybyłym warunków, na jakich ma pracować. Po uzgodnieniu, że 

za miesiąc pracy dostanie metr żyta, parobek od razu bierze się do roboty. 

Obecność mężczyzny w chałupie wzbudza ogólną ciekawość, toteż sąsiadka 

wpada po masielniczkę, baba „po proszonym” prosi o chleb i parę groszy, 

wreszcie inna sąsiadka oświadcza wprost, że przyszła przez ciekawość: 

„parobka macie!”. Jej matka znała matkę parobka („robotna była”). Parobek 

wraca głodny po pracy. Dostaje na wieczerzę chleb i mleko, podczas gdy 

gospodyni je chleb ze słoninką. Parobek odkraja sobie kawałek chleba na 

później. Wdowa chwali robotę, ale spać wysyła go do stodoły. 

Druga odsłona spektaklu rozgrywa się w niedzielę. Wdowa szykuje się do 

kościoła, kiedy wpada parobek z krzykiem, że krowa mu się urwała. On nie 

zauważył, że jest niedziela, bo dzień w dzień dostaje jedynie chleb z mlekiem. 

Gospodyni, po której widać, że patrzy na Olesia coraz łaskawszym okiem, daje 

mu kawałek słoniny i każe odpocząć. Po jej wyjściu, Oleś rozciąga się „po 

gospodarsku” na dwóch krzesłach i marzy. Przychodzi ten, co go polecił, żeby 

spytać jak się pracuje. Radzi ożenić się z wdową. Parobek nie jest zbyt chętny, 

bo kobieta za stara. Argument w postaci odpisu jałówki i ziemi jednak 

przemawia do niego. Tymczasem wraca wdowa. Parobek od razu chce się 

przypodobać, nieproszony biegnie po wodę. Sąsiad „urabia” gospodynię 

twierdząc, że Oleś wciąż za nią „spozira”. Zachęcona wdowa idzie robić pierogi 

z soczewicą i ze śmietaną. Dość szybko dogadują się, że ona odpisze mu 4 

morgi, żeby Oleś idąc do ślubu miał poczucie, że ma majątek równy majątkowi 

swojej wybranki. Następnego dnia mają jechać do rejenta, żeby załatwić 

wszystko formalnie.  Sąsiadkę, która akurat wpadła szukając swojego chłopa, 

podniecona gospodyni wtajemnicza w plany i prosi o doglądanie gospodarstwa, 

kiedy ona z Olesiem pojedzie do miasta. Sąsiadka ostrzega: „on za młody, on 

cię rzuci”, ale nasza bohaterka nie przyjmuje tego do wiadomości. 

Trzecia odsłona pokazuje dzień, kiedy wdowa z Olesiem wybierają się do 

rejenta. On ubrany w garnitur po śp. Franciszku. Sąsiadka pilnuje obejścia i nie 

omieszka wpadającym kobietom zdradzić powód wyjazdu gospodyni z 

parobkiem. 



Po powrocie od rejenta „narzeczeni” zasiadają do stołu, na którym się zjawia 

chleb z kiełbasą. Wpada sąsiad, który przyczynił się do ich planów i na stole 

pojawia się butelka. Gospodyni idzie oporządzać, bo Olesiowi się nie chce - już 

ma odpisane, nie musi się starać. Sprzeda swój świeżo otrzymany majątek i z 

pieniędzmi w kieszeni poszuka sobie młodszej. Sąsiad korzysta z okazji i 

dogadują się co do ceny ziemi. Opijają ubity targ. Wraca wdowa, chciałaby jutro 

pójść do księdza. Oleś bezceremonialnie zapowiada, że ślubu nie będzie. Ona 

nie chce go puścić, a po jego wyjściu miota na niego przekleństwa. 

Spektakl przyzwoicie zagrany. Można się zastanowić nad zbyt rozbudowanymi 

wątkami obocznymi i nad funkcją monologów, które pojawiają się kilkakrotnie 

w przedstawieniu. Większość informacji w nich zawartych i tak dociera do 

widza poprzez grę aktorów. Ponadto należałoby się zdecydować się - do kogo 

bohaterka mówi: czy do siebie czy do widza. 

 Zespół „Pelagia” z Leopoldowa (woj. lubelskie, pow. ryki) przygotował 

widowisko Truś, truś warkocku. Oparte jest ono na mało znanym zwyczaju 

rozplatania warkocza panny młodej przed ślubem. Na uwagę zasługują 

przepiękne stroje ludowe, starannie dobrane do ról oraz warstwa muzyczna i 

aktorska. Śpiew stanowi rodzaj komentarza do tego, co się dzieje na scenie, a 

uzupełnia go taniec. Pojawia się kilka wzruszających momentów jak 

zdejmowanie wianka i wkładanie go do skrzyni, usadzanie zapłakanej Panny 

Młodej na stołku, który ta przewraca, czesanie włosów, błogosławieństwo czy 

wreszcie symboliczne oddanie wianka Panu Młodemu, który przypina go do 

swojej sukmany. Rola głównej bohaterki jest bardzo wyrazista i zasługuje na 

pochwałę, mimo że nie wypowiada żadnego słowa. Ciekawe jest też 

zakończenie, bardzo proste i naturalne. Matka zabiera córkę do alkierza – pora 

spać, przecież „jutro trzeba zaprosić całą wieś, bo nie przyjdą”. W pełnym 

odbiorze trochę przeszkadza  zbyt hermetyczne zamknięcie kręgu Gospodyń, 

których twarzy nie widzimy,  przez co przekaz traci czytelność. 

       * 

 Komisja pragnie przekazać szczere wyrazy uznania zespołom i ich 

kierownikom za staranne przygotowanie programów, niosących niekłamane 

wartości etnograficzne i artystyczne. Komisja serdecznie dziękuje 

organizatorom sejmiku, szczególnie gospodarzom – pracownikom i dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim, a także Urzędowi Miasta 

oraz wspierającym ich poczynania Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury i 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie. Ich życzliwości i wysiłkom 

zawdzięczamy trwanie imprezy, która wyrosła w tym miejscu przed wieloma 

laty. Wierzymy, że za rok spotkamy się ponownie. 

 

Stoczek Łukowski, 21 czerwca 2015 r 



Komunikat 

Komisji Artystycznej 

IX Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych 

w Ożarowie, 4 – 5 lipca 2015 r. 

 

 Komisja w składzie: Bożena Suchocka – aktorka, reżyser, Edward 

Wojtaszek – reżyser, Jan Zdziarski – logopeda, instruktor teatralny po 

obejrzeniu 8 spektakli w wykonaniu zespołów z województw: dolnośląskiego 

(1), łódzkiego (4), wielkopolskiego (1) i lubuskiego (2) oraz po dokonaniu 

omówień z reżyserami i członkami zespołów po każdym przedstawieniu, 

sporządziła komunikat zawierający uwagi i porady wynikające z wspólnych 

dyskusji. Spektakle omawiane są według kolejności, w jakiej były 

prezentowane. 

 Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

przedstawił obrazek dramatyczny Miłosierdzie. Jest to opowieść o współczesnej, 

dość bogatej rodzinie,; akcja rozgrywa się tuż przed Bożym Narodzeniem. 

Rodzice siedzą na fotelu i kanapie, syn zapatrzony w ekran komputera, babcia z 

wnuczką szykują choinkowe ozdoby. Rodzice dochodzą do wniosku, że na 

Wigilię najwygodniej będzie zamówić catering. Babcia protestuje i zapowiada, 

że przygotuje tradycyjną wieczerzę. Syn informuje, że go na Wigilii nie będzie, 

bo wybiera się na narty z Jolką. Domaga się od ojca sfinansowania tego 

wyjazdu, a wobec otwartego portfela tatusia, córka również wyciąga rękę po 

grosz i to nie metalowy, a papierowy. Po zainkasowaniu pieniędzy wraca do 

rozmowy z babcią i pyta o zwierzęta mówiące w Wigilię o północy ludzkim 

głosem, namawia babcię, żeby zamiast iść na pasterkę, zostać i podsłuchiwać 

zwierzęta. 

Zaczyna się sprzeczka młodych, rodzice dalej siedzą na kanapie i czytają gazety. 

Babcia kłóci się z wnukiem o znaczenie tradycji bożonarodzeniowej, a ten kpi, 

że mówi się o śniegu i mrozie, a przecież pasterze paśli owce i spali w 

szałasach. Dziewczynka, która wyszła przed dom, wraca przejęta, bo na tarasie 

ktoś siedzi i marznie. Rodzice nie chcą nikogo do domu wpuszczać, ale 

dziewczynka upiera się i dzięki jej interwencji wchodzi bezdomna kobieta. 

Zmarznięta, głodna, opatulona w co się da, siada na krzesełku, ale najpierw 

zostaje ono przez matkę przykryte ręcznikiem. Ojciec jest skłonny dać przybyłej 

kanapki, byleby szybko sobie poszła. Tymczasem babcia pomaga jej zdjąć buty, 

bo ma przemoczone nogi. Dostaje kapcie, kawałek placka i herbatę. Wnuczka 

nie chce oddać swoich skarpetek, ale babcia przekonuje ją, że trzeba, bo to tak, 

jakby coś dać Jezuskowi w stajence. Matka zakłada gumowe rękawiczki, żeby 

pomóc założyć skarpetki. Kobieta żali się na swoja samotność i brak własnego 

kąta. Wraca zmarznięty syn; mówi, że pogoda jest paskudna. Kiedy dowiaduje 

się, że bezdomna ma wyjść w taką noc, proponuje, żeby zanocowała u nich, bo 

nie wolno nikogo w taki czas wyganiać. Zadowolona babcia zaprasza ją na 



jutrzejszą Wigilię, przy okazji przypominając zięciowi o tradycji pustego 

talerza. Ten, choć ateista, próbuje coś powiedzieć na temat dziesięciorga 

przykazań, ale nie bardzo mu to wychodzi. Chętnie dałby „stówę”, byleby 

pozbyć się bezdomnej. Tak się jednak nie dzieje i ku zadowoleniu babci, kobieta 

pozostanie na noc. Ponieważ syn odbiera wiadomość, że Jolka nie pojedzie na 

narty, cała rodzina spotka się jednak przy tradycyjnym stole. 

Przedstawienie opiera się na bardzo ciekawym scenariuszu - dotyka on postaw 

współczesnych ludzi wobec tradycji, porusza problem rozluźnienia więzów w 

rodzinie, przy pozorach dobrze ułożonych relacji między jej członkami. 

Pojawiają się pytania, czy pieniądz jest w stanie wszystko załatwić i jaki 

przykład dawać dzieciom i wnukom. Aktorzy udatnie soddają charaktery 

przedstawianych postaci, partnerując sobie w sposób dojrzały i to niezależnie od 

wieku wykonawców, a nawet należałoby pochwalić umiejętności dwojga 

najmłodszych członków zespołu. 

Można by popracować odrobinę nad poprawieniem rytmu spektaklu, ponieważ 

zdarzały się sekwencje, w których tempo spadało w sposób bardzo odczuwalny 

na widowni. 

 Kabaret EWG z Doruchowa (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

już w nazwie ukrył dowcip, bowiem wykłada się ona następująco: Ewentualny 

Wytwór Gminy. Przedstawił program Starzy w kłoślawym zdrzadle, będący 

składanką monologów skeczy i piosenek. Rozpoczęli od stwierdzenia, że kultura 

na wsi nie ginie – rozwija się, bowiem ma szczególne oparcie wśród osób 

starszych. Po tym nastąpił wierszowany monolog o nieoczekiwanym zakochaniu 

się i fatalnych skutkach seksu wygłoszony przez wykonawcę przebranego za 

chromego staruszka, wspierającego się na lasce. Kolejne teksty nie odbiegały 

kręgiem tematycznym od zasygnalizowanego w pierwszych. A że Kabaret EWG 

ma wiejskie korzenie i z tego środowiska wywodzą się kolejni, niemłodzi 

bohaterowie wydarzeń, więc nie razi a śmieszy takie wyznanie miłosne: „ja będę 

twoja, ty będziesz mój, będziemy razem wywalać gnój...”. Dowcip rodzi się też 

z nieporozumień pokoleniowych, z innego odczytywania znaczeń. Wnuczek 

mówi, że zalogował się na „fejsbuku” i ma niezły profil – dziadek nie jest 

gorszy bo i on „wylegiwał się fest na bruku a profil miał nieźle porysowany”. 

Były też odniesienie się do obecnej sytuacji emerytów, którzy przeżywszy 

Gierka, Tuska – pocieszają się „wnusiu popatrz, przeżyjemy i premier Kopacz”. 

Zaletą jest uniknięcie w programie zbytniej dosadności dowcipów. Słabością – 

wykonywanie piosenek a capella, choć robią to poprawnie od strony muzycznej, 

bez fałszów. Wykonawcy pokazali, że znają swoje rzemiosło. Są wyraziści, 

trochę przerysowani w obrazie (w kabarecie to nie przeszkadza), staranni w 

słowie, choć nie jest im łatwo, bowiem w swym mówieniu nawiązują do gwary. 

I najważniejsze – teksty piszą sami i są one naprawdę zabawne. 

 Teatr Bezdomny im. B.Hrabala z Żarowa, (woj. dolnośląskie, pow. 

świdnicki) zaprezentował małoobsadowy spektakl na bazie tekstu Woody'ego 



Allena Gdy śmierć zastuka. Na scenie dwóch aktorów; skromna scenografia: 

krzesło, fotel; rekwizytów niewiele – gazeta i karty. Zdarzeniom na scenie 

towarzyszy specyficzna muzyka – dźwięk saksofonu, brzmieniem 

przypominający klimat lat 60-tych. 

Fabuła bardzo prosta: do starego człowieka przychodzi Śmierć. Rolę Śmierci 

gra w tym spektaklu młody mężczyzna, a okoliczności pojawienia się tej postaci 

są dość zabawne: Śmierć wchodzi do mieszkania starego człowieka przez okno, 

niszcząc przy tym rynnę. Jednak bohater ani myśli żegnać się z życiem. 

Proponuje Śmierci grę w remika, w której stawką będzie jego życie. Śmierć 

przyjmuje wyzwanie i jak można się domyśla partię w karty przegrywa. 

Ten skromny i prościutki żart sceniczny nie jest pozbawiony wdzięku, jednak 

przyjemność oglądania odbiera widzom towarzysząca od początku spektaklu 

„nadwiedza“, kto będzie górą w tym pojedynku. Być może przyczyną tego stanu 

rzeczy jest użycie przez głównego bohatera żydowskiego akcentu. Ten 

specyficzny środek artystyczny skutecznie buduje stereotyp cwanego Żyda, 

pragnącego przechytrzyć przeznaczenie. Innym aspektem użycia „żydłaczenia“ 

jest bezzasadne przeniesienie historii daleko w przeszłość, mimo współczesnego 

autora i aktualnego brzmienia tekstu. 

Magiczny nastrój „podglądania“ bohaterów zaburza nagły, kompletnie 

nieuzasadniony bezpośredni zwrot do publiczności – pryska magia „czwartej 

ściany" i widz staje się świadkiem osobistych zwierzeń bohatera, ilustrowanych 

sytuacjami scenicznymi. Warto byłoby również zastanowić się nad 

wzbogaceniem reakcji, emocji oraz tempa i rytmów w tej części spektaklu, w 

której rozgrywana jest partia remika. Jak się okazało, sam tekst nie był w stanie 

przykuć uwagi widza. Ta bardzo wdzięczna scenicznie opowieść w wykonaniu 

aktorów okazała się po prostu nudna.  

 Teatr Zza Boru z Zaboru (woj. lubuskie, pow. zielonogórski) pokazał 

spektakl zatytułowany Być kobietą, czyli gender po polsku. Jest to 

przedstawienie o powstawaniu scenariusza na temat kobiet. Autorka, 

umieszczona z przodu sceny w kartonie, pracuje nad pięcioma postaciami 

kobiecymi, które - ubrane w czerwono-czarne wyszukane stroje i czerwone buty 

- siedzą na krzesłach i czekają na moment, kiedy twórczyni wydobędzie je ze 

swojej wyobraźni. 

Jesteśmy świadkami pracy twórczej, a więc także wątpliwości, wahań, 

rezygnowania z wcześniej wymyślonych wersji, dyskusji autorki z postaciami. 

Często się z nimi nie zgadza, ale od czasu do czasu zapisuje myśl czy 

sformułowanie podpowiedziane przez postać. Wymyślone bohaterki są różne: 

gospodyni domowa, która czekała aż mąż przejdzie na emeryturę w nadziei, że 

wszystko między nimi ułoży się inaczej, typowa konsumentka, żyjąca 

promocjami w wielkich sklepach; porzucona przez chłopa, mimo że była 

młodsza; następna jest transseksualistką, wobec czego zna się na mężczyznach, 

wreszcie ostatnia jest Niemką, podchodzącą do życia pragmatycznie i potrafiącą 

dać świetne rady, jak z facetami postępować. I rzeczywiście, kiedy zjawia się 



jedyny mężczyzna w przedstawieniu, to właśnie ją wybiera pośród wszystkich 

bohaterek, co wywołuje złość pozostałych. 

Tytuł spektaklu jest dość ironiczny, bo przedstawiono świat skrajnie tradycyjny: 

każda baba narzeka na chłopa, ale zrobi wszystko, żeby go mieć. Forma 

przedstawienia dość ciekawa, ale jego konstrukcja sprawia wrażenie nie całkiem 

precyzyjnej i jakby niedomkniętej. Wątek autorki gubi się i nie jest w żaden 

sposób spuentowany. 

 Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy KLICZKOWIANKI – Kliczkowo Małe 

(woj. łódzkie, pow. sieradzki) wystapił z widowiskiem o wiciu wianków Wiónki 

na oktowę, obrazującym zwyczaj, który dopełnia się w tydzień po Bożym Ciele.  

Kurtyna odsłania skromną scnografię, w której izba zaznaczona jest przez 

malutkie okienko, ławę i stół, a na wejście z zewnątrz wskazuje drewniany 

płotek z zawieszonymi nań glinianymi garnkami. Na scenie widzimy żwawą 

gospodynię krzątającą się po izbie. Przez chwilę jest w domu sama; z 

wypowiadanych słów dowiadujemy się jakie ma plany na nadchodzący dzień. 

Powoli scena zapełnia się ludźmi: wchodzi mężczyzna z kosą – właśnie wraca z 

łąki, gdzie pracował od świtu, przychodzi Józia z pękiem zielonych traw w ręku 

i ciotka z koszykiem ziół na „wiónki“. Przyjście ciotki uruchamia 

przygotowania do plecenia wianków. Józia pomaga kobietom przenieść stół na 

środek izby, stary stawia 4 taboreciki i zaczyna się interesująca opowieść o 

zwyczaju „na oktowę“. Schodzą się kumy. Wśród nich młoda kobieta z 

kilkuletnią córeczką i chrzestna Józi. Chrzestna poświęciła dużo czasu na 

zebranie roślin i przynosi ze sobą kosz pełen kolorowych kwiatów i ziół. W 

rezultacie na scenie widzimy 7 kobiet i dziewczynkę pochłoniętych czynnością 

plecenia wianków. Jest też mężczyzna obracający w dłoniach miotłę (szkoda, że 

w scenariuszu nie przewidziano dla jedynego przedstawiciela płci męskiej w 

tym zespole jakiejś ciekawszej czynności i aktywniejszego udziału w 

zdarzeniu). Rozmawiają o ziołach, mieszankach ziół oraz rozmaitych 

dolegliwościach (na przykład ból zębów), jakie można uleczyć tymi ziołami. 

Rozprawiają o macierzance, rozchodniku, lubczyku. Wskazują miejsca i porę 

ich zbioru. Wprowadzają młode – Józię i dziwczynkę – w tajniki „naturalnej 

medycyny“. Święcone wianki są dobre na pękające wymiona krów, wianki z 

grzmotnika, rozchodnika i piwonii wiesza się w oknie, kiedy nadchodzi burza z 

grzmotami – wówczas: „burza albo przejdzie, albo i nie będzie“. Zebrana 

gromada jest w pełni pochłonięta przystrajaniem wianków kolorowymi 

wstążkami, ale czynność ta nie przeszkadza im w rozmowach i w śpiewaniu 

pieśni – zatem kobiety śpiewają, a stos wianków rośnie: wianki z róży, 

rumianku i mięty.  

Z podwórka dochodzą odgłosy grzmotów. Kumy przerywają prace i oddają się 

„modlitwie na burzę“. Burza przechodzi bokiem, a kobiety dzielą się wiankami i 

idą gromadą do kościoła, by je poświęcić. Józia ściska w garści wianek z 

lubczyka, który ma jej przynieść męża. 

Spektakl jest po prostu uroczy. Plecenie wianków okazuje się czynnością 



atrakcyjną i efektowną. W efekcie możemy nacieszyć oczy bajecznie 

kolorowymi wiankami różnej wielkości i przeznaczenia, poznać piękne pieśni i 

zdobyć mnóstwo informacji na temat zwyczaju. Aktorki stworzyły wyraziste, 

interesujące charaktery. Zachowują się na scenie niezwykle naturalnie, 

swobodnie i dojrzale. Oglądając „Kliczkowianki“ na scenie, nie czuje się 

upływu czasu.  

 Zespół Folklorystyczny z Popowic (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

przedstawił Braterskie porachunki – spektakl dojrzały, przemyślany, barwny i 

zabawny. Nie ma tu ról ważnych i mniej ważnych; wszystkie są znaczące i 

interesujące. 

Ogladamy dzień powszedni w wiejskiej chałupie – od bladego świtu po późny 

wieczór. Rzeczywistym bohaterem tej opowieści jest rodzina; celem 

realizatorów spektaklu było ukazanie blasków i cieni rodzinnych relacji.  

Izba jest przestronna, mieści duży stół nakryty obrusem, dziewięć taboretów, 

dwa krzesła, piec, kufer, kredensik. Przy stole miejsce główne zajmuje 

najstarsza osoba w domu – Babka. Jest aktywnym uczestnikiem zdarzeń, a 

jednocześnie żywym łącznikiem epizodów scenicznych. Oprócz niej należą do 

rodziny: jej syn Piotr - gospodarz domu oraz jego żona i córka. Oczywiście 

rodzina jest znacznie większa; już tytuł spektaklu sugeruje, że musi być ktoś 

jeszcze. Tak jest w rzeczywistości. Sąsiadem Piotra jest jego brat Ignacy; ten z 

kolei ma żonę, która przysparza wielu kłopotów nie tylko rodzinie Piotra, ale 

również innym mieszkańcom wsi: oskarżają ją o kradzież pieniędzy, 

nieuczciwość i działanie na szkodę innych. Jest swarliwa, chciwa i podstępna. 

Jak można zauważyć, rodzina dzieli się na dobrych i złych. Białymi 

charakterami są w tej historii członkowie rodziny Piotra: pracowici, pogodni, 

zgodni, wyrozumiali i żyjący „po bożemu“, a czarnymi charakterami: Ignacy i 

jego żona..  

Gdyby pokusić się o opowiedzenie szczegółów ujętych w przedstawieniu, ten 

krótki opis mógłby przerodzić się w długi elaborat. Wymieńmy zatem tylko 

kilka charakterystycznych wątków z bogatego scenariusza: sprawa kamieni 

„naciepanych przez płot“ na podwórko sąsiadki, epizod z bratową w studni, 

wizyty szmaciarza i Cyganki oraz popisowa walka Babki o torebkę cukru 

skradzioną przez Cygankę. I wreszcie zasadnicza intryga: do domu Gospodarzy 

przychodzi kuma, która chce nająć Piotra Felusiowego (gospodarza) do pokrycia 

słomą budynków w obejściu. Piotr z córką są właśnie w polu, jego żona zbiera 

słomę w oborze, Babka przebywa w pomieszczeniu obok. W izbie kuma zastaje 

brata Piotra i bratową, którzy akurat kierują się do wyjścia. Kuma nie zna 

osobiscie Piotra Felusiów, więc pada ofiarą oszustwa – umawia się na pracę z 

niewłaściwym człowiekiem: nie z Piotrem tylko z podającym się za niego 

bratem Ignacym. Kiedy po ciężkim dniu pracy, po sianokosach w izbie zbierają 

się na poczestunek domownicy wraz z ludźmi pomagającymi przy koszeniu; 

rozstawiają kieliszki, chcą się napić po jednym. (Babka też nie odmawia, bo ją 

„coś rąbie w krzyżu“) przychodzi kuma „od krycia stodoły“ z pijanym bratem 



Piotra i z pretensjami, że Ignacy nie potrafił wykonać obiecanej pracy – tylko 

palił fajkę, a przy okazji „sfajczył“ w dosłownym tego słowa znaczeniu stodołę.  

Przedstawienie jest zgrabnym obrazkiem rodzajowym. Scenariusz jest świetnie 

skonstruowany. Elementy dynamiczne przeplatają się w nim z fragmentami o 

charakterze refleksyjnym. Wspaniałe jest tempo zdarzeń i wewnętrzny rytm 

historii. Fantastycznie dobrane charaktery i rewelacyjne aktorstwo. Duży – bo 

liczący 15 osób zespół, wykazał się ogromną dyscypliną, inwencją oraz 

znakomitym poczuciem humoru. 

 Widowisko plenerowe Szczęście, którego szukasz przygotował Teatr 

TIP-TOP z Żagania (woj. lubuskie, pow. żagański). Uwagę widzów przyciąga 

ogromny landszaft z wymalowanymi – jeziorkiem i lasem w tle oraz drzwiami 

do chaty. Wjeżdża konno mężczyzna – nazwijmy go „polski kowboj” – 

śpiewając stary przebój Tadeusza Woźniakowskiego Ballada bieszczadzka z 

refrenem „mój koń, mój koń, mój koń, polubił siana woń...” Mówi, że 

przemierza świat w poszukiwaniu szczęścia i jak dotąd nie udało się go spotkać. 

W tym czasie w kierunku chaty skrada się mężczyzna (dość nieudolnie 

przebrana dziewczyna). Zatrzymany(a) odpowiada na dręczące kowboja pytanie 

o szczęście: „moje szczęście to żona, dziecko, to całe bogactwo”. „Więc pożycz 

mi je” – „Nie, szczęścia nie można pożyczyć, ani kupić. Bogactwo jest w tobie, 

a szczęście przed twoim nosem”. Zaintrygowany tą odpowiedzią, zwraca się do 

swego konia o radę. I tu rozpoczyna się najciekawsza część przedstawienia. Koń 

podejmuje dialog – śmieje się, maszeruje, pokazuje drogę inną od wskazanej 

przez jeźdźca, na zadawane pytania odpowiada kiwając twierdząco bądź kręcąc 

przecząco łbem, domaga się pieszczoty. Właściwie nie ma już dalszego ciągu 

fabuły, choć przedstawienie trwa dalej. Główną postacią pozostaje koń, 

doskonale wytresowany, ochoczo spełniający wszystkie polecenia. Przykuwa 

uwagę. A w poincie okazuje się być tym poszukiwanym szczęściem. Pozostali 

(trzy osoby) aktorzy jakby trochę stanowili tło. Naiwne teatralnie, ale przez swą 

prostotę wzruszające. A koń zadziwia zdolnościami iście aktorskimi. 

 Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni (woj. 

łódzkie, pow. tomaszowski) wystąpił z widowiskiem Tak dawniej chrzczono 

dzieci. Jest to przedstawienie wieloobsadowe (23 osoby na scenie), oparte na 

bardzo bogato udokumentowanym scenariuszu, ukazującym obyczaje, 

ceremonie, przesądy, obowiązki i przyjemności związane z chrztem dziecka.  

Wieczór w chałupie, młode małżeństwo zmęczone całodziennymi sianokosami, 

zasiada do stołu. Z rozmowy wywnioskować możemy, że kobieta jest w ciąży, z 

czego oboje bardzo się cieszą. Przychodzi krewny, Franek, żeby oznajmić, że 

urodziło mu się czwarte dziecko, tym razem córeczka. Będą chrzciny i 

proponuje gospodyni, żeby była matką chrzestną. Ta jednak odmawia, bo sama 

spodziewa się dziecka, a według wierzeń, gdyby w tym stanie podjęła się tego 

zadania, rzuciłaby urok na chrześniaczkę. Franek zaprasza krewnych na 

chrzciny, a żeby uczcić narodziny córki, wyjmuje buteleczkę gorzałki pępkowej. 



Co dziwne – kobieta w ciąży też wypija kieliszek!!! 

W następnej scenie przenosimy się do chałupy Franka. Ten z żoną postanawiają 

poszukać innej matki chrzestnej i siadają do wyboru imienia. Wojtuś, jeden z 

trzech synów (wspaniała obecność sceniczna trzech chłopców!) przynosi 

książeczkę do nabożeństwa, żeby w litanii do wszystkich świętych szukać 

inspiracji. Stanęło na Małgorzacie. Mąż wychodzi, żona próbuje uspokoić 

plączącą Małgosię. Przybywa Jaśkowa wezwana, żeby coś poradzić. Upewnia 

się, czy nie było jakiej sąsiadki, co by złym spojrzeniem urok na dziecko rzuciła. 

Okazuje się, że były obce baby i to pewnie one są winne, a tu jeszcze 

zaproszona matka chrzestna odmówiła. Bez odczynienia uroków nie da rady. 

Wszystko kończy się dobrze i Jaśkowa jako zapłatę ma obiecany bochen chleba, 

kiedy się upiecze. Potem oglądamy kąpiel dziecka – jak się okazuje, też 

obwarowaną szeregiem przepisów i przykazań. 

Rodzina przygotowuje się do niedzielnej uroczystości. Trzeba zaprosić gości, 

obgadać sprawę z księdzem, przygotować izbę i godny poczęstunek, w tym 

dużo gorzałki dla licznych gości. Wreszcie, w uroczystym dniu zjawiają się 

rodzice chrzestni. Babcia i matka chrzestna ubierają Małgosię, nie zapominając 

żadnego szczegółu, na przykład czerwonej wstążki (żeby nikt nie zauroczył!). 

Zawijają małą w becik, a chrzestna obdarowuje ją medalikiem z Matką Boską, 

żeby była pobożna i miała pamiątkę po chrzestnej, zaś chrzestny wkłada pod 

poduszeczkę pieniądze, żeby duża rosła i była bogata. Pięknie wystrojeni 

rodzice i chrzestni wybierają się w drogę do kościoła, słuchając ostatnich 

przykazań babci, która zostaje w domu, żeby naszykować stół. 

W tym miejscu przenosimy się ze sceny na ekran, gdzie zobaczymy, jak cala 

rodzina wsiada do wspaniałej bryczki i rusza w kierunku kościoła, a następnie 

samą uroczystość chrztu w kościele. 

Ostatnia część to powrót do domu i przyjęcie gości. Babcia ceremonialnie wita 

Małgosię w chałupie i po opowieściach, jak w kościele było, wróży przyszłość 

wnuczki; matka chrzestna kręci się z dzieckiem na rękach, żeby tańcować 

umiało. Schodzą się krewni i znajomi.. Małuch zostaje w kołysce pod bacznym 

okiem trzech braci, a goście przyglądają się dziecku i wsuwają pod poduszeczkę 

parę groszy. Kobiety przypominają wierzenia, gusła i recepty na dobro i przeciw 

złu. Nadchodzi skrzypek, chrzestni inicjują tańce. Goście siedząc za stołem 

rozmawiają, goszczą się jadłem i napitkiem, bawią się przyśpiewkami. 

Na pochwałę zasługuje fachowo napisany scenariusz; pozwolił on dobrze 

poprowadzonym aktorom zagrać w sposób prawdziwy i ciekawy ważny epizod 

z życia wiejskiej gromady. Widzimy, jak gusła i pogańskie wierzenia mieszają 

się z powagą katolickiej uroczystości, przenosimy się w różne miejsca akcji, 

zarówno dzięki prostym zabiegom scenograficznym na scenie, jak dobrze 

wykorzystanej projekcji filmowej. Ta projekcja to jedyny element, wymagający 

zastanowienia – za długo trwa sama uroczystość chrztu w kościele. Czas 

spektaklu rządzi się swoimi prawami i nie trzeba filmować wszystkiego. 

     * 



 Komisja Artystyczna z ogromnym uznaniem odnosi się do działań 

gospodarzy Sejmiku, ich troski, serdeczności i gościnności. Tegoroczna impreza 

była przygotowana i przeprowadzona wzorowo. W imieniu własnym i 

uczestniczących zespołów Komisja składa serdeczne podziękowanie 

organizatorom – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mokrsku, Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ożarowie, członkom Zespołu Śpieaczo-Obrzędowego z 

Ożarowa, społeczności ożarowskiej a także Wójtowi Gminy Mokrsko. 

Dziękujemy wiejskim teatrom, instruktorom, kierownikom i opiekunom za 

całoroczną, trudną pracę i wspaniałe przedstawienia. Do zobaczenia za rok 

podczas jubileuszowego X Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w 

gościnnym Ożarowie. 

 

Ożarów, 5 lipca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast Komunikatu Rady Artystycznej 

Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych  

w  Bukowinie Tatrzańskiej  

 



 Problemy związane z Sejmikiem 2015 w Bukowinie Tatrzańskiej, a 

przede wszystkim przyczyny jego odwołania  zostały opisane we wstępie do 

biuletynu. Rada Programowa Sejmików otrzymała od organizatorów propozycję 

rozważenia kwalifikacji do XXXII Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej widowisk 

zakwalifikowanych do Bukowiny z regionalnych przeglądów w Jabłonce (3. 

Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE) i w 

Łużnej (VII Małopolski Konkurs Obrzędów i Zwyczajów PODGÓRZAŃSKIE 

GODY). Rada Programowa przychyliła się do tej propozycji – uzasadnienie w 

komunikacie, zamieszczonym na końcu tego biuletynu.   

Rada Programowa przyjęła i rozpatrzyła zgłoszenia trzech zespołów: 

Zespół CZARDASZ z Niedzicy, Corno niedziela 

 Program nawiązuje do tradycji kultywowanych kiedyś w czarną niedzielę. 

Najważniejszym elementem jest topienie śmiertuski symbolizującej smutek i 

zimę. Zwraca uwagę odpowiednia oprawa obrzędu i strój śmiertuski jak również 

uwzględnienie w scenariuszu tak istotnych elementów jak:  przejście przez wieś, 

przyśpiewki, pieśni i końcowy poczęstunek. Wyeksponowane są też przesądy 

związane z tym dniem, które podsumować można ogólnym stwierdzeniem: w 

czarną niedzielę wszystkie przedsięwzięcia są daremne, pechowe. 

Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej, Wojna 

o Stańcową 

 Siłą napędową akcji spektaklu jest  odnaleziony XIX wieczny dokument z 

procesu, którego przedmiotem był faktyczny spór  o Halę Stańcową. Lipniczanie 

proces przegrali, nie wszyscy jednak z tym się pogodzili. Są tacy, którzy  do 

dziś  uważają że Stańcowa się im należy jak nic. I z tego  wynika wiele 

zabawnych sytuacji, które w przedstawieniu możemy obejrzeć. Oglądajmy i 

wyciągajmy wnioski.  

Zespół TOMASZOWIANIE – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Tomaszowicach, Posagowy bycek 

 Krótki obrazek dramatyczny, oparty na tradycyjnym obyczaju odpowiada 

w pełni linii repertuarowej zespołu mieści się w pełni w nurcie działania zespołu 

z Tomaszowic, który od lat opiera repertuar na dawnej obrzędowości, dobrze też 

reprezentuje konkurs Podgórzańskie Gody. Akcja spektaklu rozgrywa się w 

wiejskiej izbie, w przeddzień Zielonych Świąt. W domu są dwie córki, do 

młodszej nazajutrz mają przyjść zalotnicy. Trwają przygotowania do ich 

przyjęcia, ale następuje  nagłe zakłócenie ważnym wydarzeniem – cieli się 

krowa. 

 * 

 Rada Programowa uznała, że wymienione wyżej  zespoły należy uwzględnić w 

statystyce Sejmików 2015. 
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Rady Programowej 
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 Rada Programowa w składzie: Władysław Dubaj, Bożena Suchocka, Lech 

Śliwonik (przewodniczący), Edward Wojtaszek, Jan Zdziarski – odbyła 

posiedzenie  w dniu 7 lipca 2015 roku, po zakończeniu ostatniego planowanego 

w tym roku sejmiku. 

1. Rada Programowa rozpatrzyła problemy wynikające z odwołania sejmiku 

w Bukowinie Tatrzańskiej. W połowie czerwca br organizator sejmiku w 

Bukowinie Tatrzańskiej powiadomił Zarząd Główny TKT, że tylko 4 zespoły 

potwierdziły uczestnictwo w przeglądzie: trzy zespoły z woj. małopolskiego i 

jeden z woj. podkarpackiego. Dwa zgłoszone zespoły z woj. śląskiego odwołały 

swój udział, ponieważ nie zdołały znaleźć środków na pokrycie kosztów 

przejazdu. W tej sytuacji obie strony – TKT i organizatorzy – uznały, że sejmik 

powinien zostać odwołany: wysiłek włożony w przygotowanie i poniesione 

koszty byłyby nieproporcjonalne do osiągniętego rezultatu. Organizator sejmiku 

– Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – złożył propozycję 

uwzględnienia w kwalifikacji trzech zespołów, które do bukowiańskiego 

sejmiku zostały zakwalifikowane z dwóch przeglądów regionalnych 

odbywających się każdego roku w Małopolsce, tj. Posiadów Teatralnych na 

Orawie i Pogórzańskich Godów w Łużnej. W tym roku  uczestniczyło w nich  

łącznie 27 zespołów, ocenianych przez jury, w którego skład wchodzili 

specjaliści powoływani stale do Komisji Artystycznej sejmiku w Bukowinie 

Tatrzańskiej. 

Rada Programowa, mając na względzie dobro sejmików, w trosce o artystyczną 

różnorodność i reprezentatywność finałowego spotkania w Tarnogrodzie, 

postanowiła uwzględnić w kwalifikacji do Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 

zespoły z orawskich Posiadów i Pogórzańskich Godów, rekomendowane przez 

jury tych imprez. 

2. Rada Programowa dokonała kwalifikacji spektakli do Sejmiku Teatrów 

Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (9 – 11 października 2015);  decyzja podjęta 

została na podstawie obserwacji sejmikowych przeglądów oraz dokumentacji 

sejmików międzywojewódzkich.  Zaproszono następujące zespoły i 

przedstawienia: 

 Zespół Carniacy z Czarni (woj. mazowieckie) – „Przenosiny” – frg. 

wesela, oraz scenka "Chodzenie z krzyżem" 

 Zespół Pelagia z Leopoldowa (woj. lubelskie)  – „Truś, truś, warkocku” 

 Zespół Czeladońka z Lubenki (woj. lubelskie) – „Baśń o Bialskim 

Smoku” 



 Zespół Czardasz z Niedzicy (woj. małopolskie) – „Czarna niedziela” 

 Orawska Grupa Teatralna im. dr E. Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i 

Chyżnego  (woj. małopolskie) – „Wojna o Stańcową” 

 Teatr Obrzędowy Lubominianki z Boniewa (woj. kujawsko-pomorskie) – 

„Najświentsa Panienko w Tobie nadzieja” 

 Zespół Teatralny Zbierańce z Gościcina (woj. pomorskie) – „Ścięcie 

kani” 

 Zespół Regionalny im A. Markiewicz z Bukówca Górnego (woj. 

wielkopolskie) – "Purtelam” 

 Zespół PIGANECZKI z Pigan (podkarpackie) – „Dawne jarmarki – 

sprzedaż krowy” 

 Zespół JUTRZENKA  z Dołhobrodów (lubelskie)  – „Żniwna  broda” 

 Zespół Folklorystyczny z Siedlec (świętokrzyskie) – „Kłosiorze, abło 

wyzwłolyny wilcka” 

 Zespół Folklorystyczny w Popowicach (łódzkie) – „Braterskie 

porachunki” 

 Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni (łódzkie) – 

„Tak dawniej chrzczono dzieci” 

 Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa (łódzkie) – „Miłosierdzie” 

3. Rada Programowa – z uwagi na wysoki poziom artystyczny prezentacji – 

poleca gospodarzom XXXII Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, aby w razie 

niemożności udziału któregoś z zakwalifikowanych zespołów, wzięli pod uwagę 

następujące spektakle: 

 Zespół GRABOWIANKI z Grabowa (woj. mazowieckie, pow. zwoleński 

„Dożynki przed dworem dziedzica” 

 Zespół ZAWSZE RAZEM  z Woli Gutowskiej (woj. lubelskie) – „Jutro Św. 

Janek” 

 Zespół TOMASZOWIANIE z Tomaszowic (woj. małopolskie) – „Posagowy 

bycek”. 
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