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tym,
którzy zaczynali,
którzy nie zdawali sobie sprawy z tego ile to potrwa,
którzy badali autentyczny folklor,
którzy tworzyli programy,
którzy opracowywali muzykę i słowa,
którzy podglądali i szyli kostiumy,
którzy uczyli śpiewu, tańca, współpracy, koleżeństwa, manier,
którzy uczyli pracy i cierpliwości,
którzy są w Zespole, a nigdy nie zatańczyli na scenie,
którzy ciężko pracowali,
którzy tańczą i śpiewają,
którzy zbierają oklaski,
którzy uczą,
którzy są uczeni,
którzy wspierali fizycznie, emocjonalnie lub finansowo,
którzy nie biorą udziału, by pozwolić na to bliskim,
którzy przychodzili, odchodzili i wracali,
którzy spędzili tu całe swoje życie,
którzy tu życie zaczynają,
którzy się zakochali i już nie chcą się odkochać
— dedykują ci,
którzy tkwią w tym po uszy

Państwo Świerczkowiakowie
coś jakby rodzina
Działa w Centrum Sztuki Mościce. Jest grupą amatorską, występującą z dziesięcioosobową kapelą, którą tworzą w większości zawodowi muzycy. Nie zawsze tak było.
Wywodzi się z prawdziwej regionalnej tradycji, w której
naturalnym było tańczyć polkę z Powiśla Dąbrowskiego
i śpiewać w rodzimej gwarze. Pierwsi Świerczkowiacy pewnie tak odczuwali i rozumieli swoje zespołowe zadania.
Dziś wszyscy Świerczkowiacy długo się uczą zanim wejdą
na scenę.

pierwszy występ. Wówczas wielka zespołowa rodzina organizowała „rytualny chrzest”. Ta sama rodzina bezlitośnie
karciła, wychowywała, stawiała wymagania, niejednokrotnie zmuszała do walki o swoje miejsce w grupie. Zespół, to
sztuka konkurencji i przetrwania. Zostają najlepsi, najzdolniejsi, najbardziej wytrwali. Zostają ci, którzy przejmują
i kontynuują tradycję, rozumieją poczucie współtworzenia
kultury polskiej, ale także tworzą i przekazują tradycję
50-cio letniej grupy.

Zastanawiam się, co jest większą wartością: pielęgnowanie własnych, rdzennych tradycji, jak to czynią np. górale
z Podhala, czy próba zainteresowania, poznawania, uczenia,
uświadamiania sobie i innym folkloru odmiennego niż
ten z własnego z regionu. Świerczkowiacy prowadzą od 50
lat działalność edukacyjną, popularyzatorską i promującą
kulturę polską. Są akademią umiejętności, szkołą życia,
klubem kultury fizycznej, teatrem, chórem, a także grupą
wsparcia. Kilkaset osób, które tworzyły Zespół przez pół
wieku, doskonale wie, co Zespołowi zawdzięcza. Począwszy
od sporej wiedzy na temat folkloru, etnografii, muzyki, po
dykcję, sprawność fizyczną, dobrą postawę ciała, umiejętność tańca i śpiewu. Jest też wiele innych, może mniej
wymiernych wartości jak: przyjaźń, miłość, umiejętność
życia w grupie, socjalizacja, dobre maniery, rozbudzanie poczucia własnej wartości, uczenie odwagi i zaradności. Wielu
w Zespole hartowało ducha: uczyło się cierpliwości, ciężko
pracowało, czekało na pochwałę i na swoją szansę, którą był

Od zarania istnienia Zespołu osobne miejsce w jego historii
zajmują imprezy, które były udziałem wszystkich, a jednocześnie próżno szukać ich śladów w oficjalnych artykułach,
notatkach, kronikach. Świerczkowiacy potrafią się bawić
jak nikt. Wielu z nich z pewnością uśmiechnie się na wspomnienie: bitwy poduszkowej w Czarnym Potoku, która
zakończyła się rozsypanym pierzem i bólem głowy, kuligów
i ognisk w Maszkienicach, zespołowych wykopków i spania
na sianie, smaku chleba pieczonego w domowym piecu.
Zazwyczaj wystarczyło nieśmiało rzucone hasło „zrzuta po
złotym brzuszku” i natychmiast zamiar powrotu po próbie
do domu przeciągał się do bladego świtu. W bitwie na piankę do golenia, do której doszło w Szczyrku przypadkowo
wziął udział Profesor Sitko. Bitwa na ciastka w garderobach
Domu Kultury właściwie nie była przypadkowa. Zaplanowane dobrze były zielone noce wszystkich wyjazdów, po
których większość Świerczkowianek szukała swej garderoby
na najbliższych drzewach. Wszystkim wolnym chwilom

ȗȗ Stroje Krakowiaów wschodnich
fot. Jerzy Bardel
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w podróży towarzyszył śpiew i gitary. Przekraczanie granic
państwa w okresie komuny było zazwyczaj najśmieszniejszą
częścią zespołowych wyjazdów. Świadomość pochowanych
zagranicznych zakupów: dezodorantów, czekolad, tenisówek i bielizny, powodowała dreszczyk emocji i nagłe pobudzenie fantazji. Najbardziej twórczy bywali: Martin, Dżimu,
Broda, Tati i Synciu. Niebywała kreatywność objawiała
się tym, że pozornie spokojne osoby ujawniały aktorskie
talenty lub prawdziwe oblicza. Tak właśnie pojawili się
muszkieterowie walczący rodową zbroja, zdjętą ze ściany
u francuskiej hrabiny, Romeoś i Julcia w autobusowym
teatrze, Nietoperek w poszewce z kołdry czy Hapuś (pies)
podróżujący ze swoim panem. Specjalnością Zespołu są bale
przebierańców. W kultowym Las Vegas bawili się dresiarze,
w Bombaju wieś tańczyła i śpiewała a później pojawiły się
postaci z bajek, we Włoszech dominowała, idealnie ubrana
i przygotowana, damska służba zdrowia.
Co sprawia, że od lat dwa razy w tygodniu kilkadziesiąt osób,
dorosłych i dzieci porzuca obowiązki domowe, rodzinne,
szkolne i biegnie na próbę? Ktoś, kto poznał zapach kulis,
blask świateł na scenie, mocny uścisk partnera gdy traci się
grunt pod nogami, oklaski publiczności, smak tremy, ten
wie, co oznacza należeć do rodziny Świerczkowiaków. Kto
jeszcze nie rozumie niech przeczyta tę książkę. Może wówczas zdołamy wyjaśnić na czym polega ta zbiorowa pasja.
Przez 50 lat wydarzyło się wiele. Powstawały kolejne programy artystyczne, przychodzili i odchodzili ludzie. Każdy
z nich zostawiał swój własny ślad, pisał swoją historię. Ta
książka jest próbą utrwalenia pamięci, złapania i zatrzymania ulotnych wspomnień. Nie traktuję jej jak monografii.
Książka składa się z wywiadów, wspomnień, zasłyszanych
rozmów autora, a także z poszukiwań w archiwach, dawnej
prasie i kronikach. Mam nadzieję, że zapisana przez nas
historia stanie się zachętą do dalszych poszukiwań.

Zespół tworzyli i tworzą oddani sprawie ludzie. Właśnie
oni powołali do życia w 2012 roku Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy ETNOFOLK.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w sposób szczególny
zaangażowali się w przygotowanie jubileuszu 50-cio lecia,
a szczególnie: Katarzynie i Oli Kokoszkom, Monice Smagacz, Agnieszce Słocie i Kindze Dubiel. Wyrażam podziękowanie wszystkim Świerczkowiakom dużym i małym, tańczącym i grającym, którzy przez wiele miesięcy pracowali
nad kondycją i przygotowaniem jubileuszowego programu.
Podziwiam wytrwałość i poświęcenie rodziców, którzy od
lat przyprowadzają do nas swoje pociechy. Dziękuję: choreografkom Wiesławie Hazuce, Beacie Hazuce-Skoropad
za wytrwałość i serce włożone w przygotowanie układów
tanecznych, Marcie Cichoń za cierpliwość i zaangażowanie,
Andrzejowi Radzikowi za wyjątkowość w opracowaniach
muzycznych i przywiązanie do Zespołu, Jerzemu Bardelowi
za gotowość do pracy i piękne fotografie, Annie Bandyk za
nieocenioną pracę przy kostiumach oraz ekipie technicznej,
która wytrwale realizuje światła i dźwięk we wszystkich
występach Świerczkowiaków. Szczególne podziękowania
składam osobom, które decydują o przekazywaniu prywatnych i publicznych pieniędzy właśnie dla Świerczkowiaków.
Są to pieniądze dobrze i pożytecznie wydane.
Świerczkowiacy kończą piękny, trwający pół wieku rozdział
historii. Życzę Wam i sobie, aby to symboliczne zamknięcie
było jednocześnie wschodem słońca nad nowym dniem.
Jednym z piękniejszych zwyczajów Świerczkowiaków, bez
którego nie odbędzie się żadna próba, jest przywitanie polonezowym ukłonem i śpiewane pożegnanie, podczas którego
wszyscy składają sobie ukłon w geście podziękowania.
Dobra nocka, dobra, wszystkiemu co żyje
I każdemu sercu, co kochaniem bije.
Zachodź, słonko zachodź, za las za dąbrowę,
Żeby wrócić świtem na życia odnowę.

Agnieszka Kawa
Dyrektor Centrum Sztuki Mościce

ȘȘ Strój z regionu Księstwa Łowickiego
fot. Jerzy Bardel
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19631973
Jasiu mój, butki wzuj, kosulecke uoblec.
Mos mie wziońć, to mie weź, albo się mie uodrzec.
Jasiu mój, tu mi stój, u mego łózecka.
Byś się nie zapomniał, nie wzion mi wionecka.
Wzioneś mi wionecek, weźze i mnie samą.
Niechze ja sirotą po nim nie uostanę.
Jedzies Jasiu, jedzies, weźze i mie z sobą.
Będę podcinała konisia pod Tobą.
Dunajcu, Dunajcu bystro woda w tobie.
A mój Ty Jasieńku pamientom o Tobie.
Miłość i arszenik to są dwie przykrości.
Jedna truje serce, a drugo wnętrzności.
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Pierwsza dekada
1963 – 1973
Każde dziecko od urodzenia tańczy. Już od najmłodszych
lat dla każdego z nas taniec jest naturalną skłonnością,
można powiedzieć – podstawą egzystencji, podświadomą
potrzebą. Każdy z nas rodzi się tancerzem, jest kreatywny,
a potem z tego wyrasta... Do siódmego roku życia dzieci
kształci się od pasa w dół, a po rozpoczęciu szkoły od pasa
w górę. Nie jest to naturalna sytuacja, ale obecnie jedynie
akceptowana.
Ludzie, którzy przez lata byli albo nadal są związani z Zespołem stanowią zaprzeczenie tych naukowych tez. Oni
z tańca uczynili bardzo ważną część swojego życia...
Pięć lat po wojnie mieszkańcy Mościc zapomnieli już o trudnościach okresu powojennego, nauczyli się żyć w nowym
systemie i zapragnęli wrócić do tego z czego wyrośli. Pierwsze próby zespołu folklorystycznego, prowadzone przez
Kazimierza Bryndala już w latach pięćdziesiątych, nie były
niczym innym jak przeniesieniem w rzeczywistość przyzakładowego osiedla melodii oraz piosenek, które znali od
dzieciństwa i grali na okolicznych weselach i zabawach.
Do powstania Zespołu łączącego w sobie taniec i muzykę
w wersji ludowej przyczyniło się kilka czynników. Pierwszy
to potrzeba serca, drugi – bardziej pragmatyczny – to pełna
akceptacja takiej działalności przez ówczesnego dyrektora
Zakładów Azotowych Stanisława Opałkę, trzecim czynnikiem były występy zespołów folklorystycznych z innych
miast oraz myśl, że jeżeli inni mogą to my też musimy...
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W środowisku Zakładowego Domu Kultury rozwijało się
kilka inicjatyw artystycznych: działała kapela ludowa, zespoły jazzowe i big-bitowe, prowadzony przez Kazimierza
Ożgę kabaret Osesek, a także kwartet muzyczny Hyrni,
który jeszcze przed Skaldami łączył muzykę rozrywkową
z elementami utworów ludowych. Sekretarz Opałko miał
powiedzieć do Kazimierza Ożgi w swoim stylu: „Kaziu...
wicie rozumicie..., połączymy kapelę z Oseskiem, dołączymy jeszcze kilka osób i zrobimy zespół”. Pierwsze próby
odbyły się już w 1962 roku. Brali w nich udział muzycy:
Kazimierz Bryndal, Marian Chodur, Władysław Kokoszka,
Józef Kotlarz, Adolf Wiśniewski i Wiktor Hojda, jak również osoby występujące w kabarecie Osesek, cieszącym się
w Mościcach ogromną popularnością jeszcze w latach 50.
Do rodzącego się Zespołu wstąpiło dość szybko 40 nowych
osób, co zaowocowało pierwszym programem artystycznym.
Tak wspomina to Jan Ożga, brat Kazimierza: „Kazek (Kazimierz Ożga) wziął kapelę, zespół taneczny i Oseska i zrobił
przedstawienie „Świeć miesiączku”. Ja brałem w tym przedstawieniu udział. Pamiętam fragment swojego tekstu: »Ej
piwecko, piwecko złociusieńkie złoteczko, / Ej gorzołka,
gorzołka zakręci się wom połka«.
Zosia Boryczka (Lechowicz) była panną młodą. Ona podobnie jak ja należała do Oseska. Myśmy się trochę – jako
Osesek – burzyli, że my estradowcy, a Kazek nam jakąś
wiochę dał. Co to jest, myśleliśmy, estradowcy podobno,

a mamy ludowe śpiewać. W owym czasie nie za bardzo było
to dla nas jadalne. Ale ten program stał się hitem. Przedstawienia jedno po drugim odbywały się przy kompletach
w sali Technikum Chemicznego w Mościcach.”

nie odniósł wielki sukces. Z tym programem Zespół po raz
pierwszy wyjechał za granicę Polski. W maju 1965 roku
dał kilka koncertów w Czechosłowacji w ramach rewizyty
zespołu z Zavodniego Klubu Slavia Fatra w Napajedli.

Pierwszym choreografem Zespołu była Stanisława Minicz,
a akompaniatorem Wiesława Hazuka, obecna choreograf.
Scenografię przygotował Jerzy Kotaś. Po premierze, która
odbyła się – co warto odnotować – 1 marca 1964 roku,
Zespół zaczął występować z tym przedstawieniem w innych
miastach, m.in. w Niedomicach, Tuchowie, Miechowie.

Po powrocie z Czechosłowacji pracę z Zespołem zakończył
Kazimierz Ożga i Stanisława Minicz-Skuza. Schedę po nich
przejęli Andrzej Radzik jako kierownik artystyczny i muzyczny, Bożena Niżańska – choreograf oraz Mieczysław
Stach, który zajął się nauką śpiewu.

Pierwsze sukcesy i entuzjazm im towarzyszący spowodowały, że Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy przygotował
kolejny program pt. „Jak się człowiek śmieje, to się dobrze
dzieje”. Było to połączenie wciąż żywej jeszcze muzyki ludowej, tradycji i dowcipnej gawędy. Spektakl przygotowany
przez Kazimierza Ożgę i Stanisławę Minicz-Skuza ponow-

Zespół okrzepł po pierwszych udanych próbach i nastąpił
czas dalszego rozwoju. Był to odpowiedni moment, żeby
odpowiedzieć sobie na pytanie czy tworzymy zespół folklorystyczny – prosty, klasyczny, czy zespół artystyczny, który
zajmie się interpretacją folkloru także innych części Polski.
Wygrała koncepcja zespołu artystycznego.
W roku 1966, kiedy to świętowano tysiąclecie istnienia
państwa polskiego i tysiąclecie chrztu Polski, Zespół wystąpił najpierw na dożynkach w Ryglicach, a następnie na
centralnych dożynkach w Warszawie na nieistniejącym już
Stadionie Dziesięciolecia. Rok 1966 to również pierwsze
sukcesy na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Regionalnych Chemii.
Kolejny program artystyczny, ukończony w 1967 roku pt.
„Z flisakami Wisłą do Gdańska”, był wyjściem poza region
wschodniokrakowski, najbliższy artystom, najlepiej rozumiany i wykonywany. W nowym programie prezentowane
były tańce i pieśni ze Śląska, z regionów krakowskiego,
opoczyńskiego i kaszubskiego.
Również w 1968 Zespół wystąpił po raz pierwszy na Węgrzech w Kecskemét i Tiszakécske, a także na przeglądach
w Kielcach i Kędzierzynie, gdzie zdobył nagrody dla najlepszego wykonawcy.
Coraz wyższy poziom artystyczny Świerczkowiaków nie
przeszedł bez echa. Zespół doceniono na arenie ogólnopolskiej czego dowodem był udział w VI Krajowym Festiwalu
Piosenki w Opolu, w roku 1968. Na tym samym festiwalu
Marek Grechuta otrzymał nagrodę dziennikarzy za debiut
utworem „Serce”, a świat po raz pierwszy usłyszał piosenkę
Skaldów „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.
Duża liczba występów powodowała, że należało dalej rozwijać repertuar. Dlatego już w roku 1969 członkowie Zespołu
opracowali kolejny program. Było to o tyle trudne, że niemal

Stroje Krakowiaów wschodnich
fot. Aleksandra Kokoszka
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wszyscy Świerczkowiacy pracowali w Zakładach Azotowych,
a próby odbywające się nawet trzy razy w tygodniu zajmowały ich wolny czas. Nie było łatwo sprostać wymaganiom
osób prowadzących Zespół. Świerczkowiacy wykazywali się
sporym zaangażowaniem, gdyż niejednokrotnie dojeżdżali
na próby pokonując po kilkadziesiąt kilometrów. Spóźnienie
i wcześniejsze wychodzenie z zajęć było niedopuszczalne.
Efekty takiej pracy pokazywały, że wysiłek jest wymierny,
a Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy zaczyna osiągać
ugruntowaną pozycję wśród podobnych grup w Polsce.
W szóstym roku działalności został przygotowany czwarty
już program artystyczny „U naszych sąsiadów”. Wówczas
poprzeczkę ustawiono jeszcze wyżej, ponieważ Zespół sięgnął po folklor kurpiowski, rzeszowski a także mołdawski
i ukraiński. Trzeba mieć świadomość tego, że dużo trudniej
wyćwiczyć tańce, które nie są naszymi, których stylistyka
wykracza poza nasze doświadczenia i przeżycia. Dlatego
naukę tańca z innego kraju można porównać do nauki
nowego języka, a następnie do szlifowania obcego akcentu.
Ogromna ilość pracy włożona w przygotowanie tego programu opłaciła się. W 1970 roku podczas międzynarodowego
festiwalu folklorystycznego w Haskovie (Bułgaria) Świerczkowiacy otrzymali główną nagrodę za najlepszy program
zagraniczny.
W tym czasie choreograf Bożena Niżańska przygotowała
układy choreograficzne tańców historycznych, które zaprezentowano w widowisku na Zamku w Pieskowej Skale. Było
to zupełnie nowe doświadczenie dla Zespołu.
Po „spróbowaniu” folkloru państw ościennych Zespół powrócił do korzeni. To taka naturalna sytuacja, kiedy próbujemy się zmierzyć z czymś nowym, wręcz abstrakcyjnym,
by potem na nowo odnaleźć pieśni i tańce z własnego podwórka. „Wesele w Ojcowie” to przedstawienie poświęcone
jednemu wydarzeniu, opisane piosenką i tańcem.
W uznaniu zasług Ministerstwo Kultury i Sztuki wysłało
Świerczkowiaków w 1971 roku na tournée zagraniczne,
by reprezentowali polski folklor we Francji, Szwajcarii
i Hiszpanii. Tekst zamieszczony w Tarnowskich Azotach
z niedowierzaniem, uznaniem i pewnym brakiem wiedzy
o zapotrzebowaniu na paliwo informował: „Nasz cel podróży to Perpignan we Francji. Nasz poczciwy Jelcz ciągnie dobrze. Alpy nie Alpy „wsio rawno”, ale zużywa z tej okazji dwa
a nawet trzykrotnie więcej paliwa, którego nieoczekiwanie
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zabrakło. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wydarzenie to
miało miejsce tuż obok stacji benzynowej. (...) Wystarczyło
parę słów o Zespole, o Polsce oraz sakramentalne stwierdzenie, że nasi mili goście są bardzo zmęczeni ponieważ
przejechali tym autokarem 3000 km, po to by wystąpić
przed państwem, żeby na widowni rozległ się szmer podziwu i niedowierzania. Niektórzy nie dowierzali do tego
stopnia, że podchodzili do Jelcza (zwanego dziś potocznie
ogórkiem) i dotykali go, aby przekonać się, że nie padli
ofiarą halucynacji. Co dowcipniejsi szukali ciekawych określeń jak np. Autocare D’Napoleon”. I jeszcze jeden fragment
relacji z wyjazdu, w trakcie którego – jak to określali sami
występujący – „orano zespołem”. „Sygnalizowano nam
przed wyjazdem, że spotkamy się z trudnymi warunkami
scenicznymi. Jednakże to co zastaliśmy, odrobinę przekraczało nasze, nawet najbardziej fatalistyczne, przewidywania. Koncerty oczywiście na wolnym powietrzu, rzadko na
estradach, często na kawałku asfaltu.
Żadnych garderób, żadnych szatni i temu podobnych urządzeń. Nasz poczciwy Jelcz służył wielokrotnie jako tło
zaimprowizowanej sceny, a już zawsze był szatnią i przebieralnią”.
Po koncertach we Francji Zespół miał jeszcze jechać do Hiszpanii, lecz wyjazd stanął pod znakiem zapytania z powodu
epidemii cholery, która szalała na Półwyspie Iberyjskim.
Postanowiono zaszczepić Zespół. Oczywiście do szczepień
była bardzo długa kolejka – dla Zespołu rzecz normalna,
kolejki stanowiły przecież codzienną rzeczywistość w Polsce, natomiast dla Francuzów była to sytuacja co najmniej
dziwna i nerwowa. Warto również odnotować, że była to
jedyna kolejka, jaką członkowie Zespołu widzieli w ciągu
ponad dwutygodniowego wyjazdu. Hiszpania wszystkich
zauroczyła. Gościnność gospodarzy była o wiele bardziej
serdeczna niż we Francji, a koncert odbył się na... scenie, co
po francuskich doświadczeniach zostało odebrane przez
Świerczkowiaków jako szczyt komfortu.
W październiku, po tak wspaniałych występach za granicami kraju, wydawało się, że przez eliminacje wojewódzkie
Festiwalu Związków Zawodowych Zespół przemknie jak
ekspres. A tu zawód – żadnego wyróżnienia ani nagrody.
Anonimowy redaktor Tarnowskich Azotów napisał wtedy:
„Wydaje mi się, że zespół powinien zostać odmłodzony. Powinni znaleźć się w nim nie tylko nowi, utalentowani tancerze, ale i obdarzeni dobrym głosem chórzyści, zwłaszcza

zaś wśród płci pięknej braki w tym względzie są widoczne
od dawna. Starania winny iść nawet dalej w kierunku wyeliminowania dysproporcji wzrostowych...” Trzeba przyznać
ostro. Z jednej strony zespół amatorski, a z drugiej dążenie
do jakości połączonej z wysokim poziomem i czytelny chyba
znak dla kierownictwa aby dokonać zmian...
W 1972 roku odeszli z Zespołu choreograf Bożena Niżańska
oraz zajmujący się przygotowaniem wokalnym Mieczysław
Stach. Zastąpili ich: uznany choreograf Zbigniew Pieńkowski i zajmująca się przygotowaniem muzycznym Anna
Juchniewicz.
Zespół liczył 120 osób ćwiczących w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Zbliżające się dziesięciolecie było impulsem do przygotowania kolejnego programu. Na przełomie

roku 1972 i 1973 udało się ukończyć dwa programy „Suity
polskie”, w którym znalazły się folklor cieszyński, wielkopolski, lubelski, opoczyński i rzeszowski oraz widowisko
„Od Tarnowa do Krakowa” czyli cztery pory roku w regionie krakowskim. Był to oryginalny sposób na powrót do
tradycji najbliższego geograficznie regionu Krakowiaków
wschodnich i zachodnich. Twórcami tych programów byli
Zbigniew Pieńkowski i Ludwik Wiśniowski.
Uroczysty koncert podsumowujący 10 lat pracy Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy odbył się 12 maja 1973
roku w nowym Zakładowym Domu Kultury w Mościcach,
a przygrywająca Zespołowi kapela stała się jego nieodłączną
częścią i zgodnie z wizją prowadzącego ją Andrzeja Radzika
zaczęła być rozbudowywana o kolejnych muzyków.

Kazimierz Ożga
Zarobić na Hammonda...
Rodzina Kazimierza Ożgi przybyła do Mościc w czasie kiedy budowały się Zakłady Azotowe. Kazimierz „od zawsze”
zajmował się muzyką – w dzieciństwie jako wychowanek
gimnazjum Sióstr Zgromadzenia Sacre Coeur w Zbylitowskiej
Górze, a następnie jako uczeń średniej szkoły muzycznej we
Wrocławiu. Tam też w trakcie służby wojskowej był koordynatorem Wojskowego Zespołu Estradowego. Później pracował
we wrocławskiej rozgłośni Polskiego Radia. Grał także w kilku
zespołach, które koncertowały w uzdrowiskowych miastach
na Dolnym Śląsku. W 1954 roku wrócił do Tarnowa. Od 1957
roku był kierownikiem artystycznym Zakładowego Domu
Kultury Zakładów Azotowych. Prowadził zespół kabaretowy
Osesek, współtworzył również pierwszy mościcki zespół
muzyczny OSA (Ożga-Stasiczak-Abratowski), komponował
piosenki, pisał do nich teksty, organizował i układał programy koncertów dla pracowników Zakładów. W roku 1962
dyrektor Zakładów Azotowych Stanisław Opałko powierzył
mu stworzenie zespołu folklorystycznego. Kazimierz Ożga
stał się jego dyrektorem artystycznym i muzycznym. W latach 1963-1965 przygotował pierwsze dwa widowiska „Świeć
miesiączku” i „Jak się człowiek śmieje to się dobrze dzieje”.

W 1964 roku piosenka, którą napisał wspólnie z Michałem
Bobrowskim dla Joanny Rawik, została nagrodzona na
festiwalu w Opolu. Współpracował z takimi gwiazdami
współczesnej estrady jak Andrzej Kurylewicz, Wanda Warska, Sława Przybylska i Rena Rolska.
Michał Bobrowski (satyryk, reżyser, późniejszy twórca
Spotkań z Balladą), przyjaciel Kazimierza Ożgi, namawiał
go do przystąpienia do ZAiKS-u. Argumentem było to, że
Kazimierz – chociaż pisał dużo – nie zarabiał na tym, a jako
członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS mógłby pobierać
tantiemy od wykonania swoich utworów. Lecz żeby dostać
się do ZAiKS-u trzeba było mieć dwóch wprowadzających
członków. Bobrowski już był, ale potrzebna była druga
osoba, najlepiej bardzo znana. Akurat w tym czasie w Tarnowie koncertował ZPiT „Mazowsze”. Po ich występie, na
terenie Zakładów Azotowych w jednej z nowych i jeszcze
pustych hal, Kazimierz zorganizował spotkanie ze Świerczkowiakami, którzy dali koncert dla Mazowsza. Dyrektor
Opałko pytany po koncercie przez Mirę Zimińską-Sygietyńską o autora tego programu wskazał na Kazimierza Ożgę.
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W ten sposób Kazimierz Ożga poznał Mirę Zimińską, a ona
zaprosiła go do siebie, do Warszawy. Brat tak wspomina
warszawskie spotkanie: „Kazek przyjechał do Miry Zimińskiej, przywiózł jej bukiet róż i poprosił o wprowadzenie do
ZAiKS-u. Ona nie tylko się zgodziła, ale komplementowała
Kazka mówiąc „te kwiaty powinny być dla pana”.

Okres pracy w Operze w Oslo to czas bardzo intensywny
dla Kazimierza Ożgi. Jego wysiłki przełożyły się na wzrost
autorytetu artystycznego, jak i zainteresowanie Norwegów
kulturą polską. To dzięki zabiegom Ożgi została wystawiona po polsku (!) w Operze Narodowej w Oslo „Halka”
Stanisława Moniuszki.

W roku 1965 Kazimierz Ożga postanowił wyjechać do Norwegii, żeby „zarobić na Hammonda”. W tamtym czasie dużo
koncertował i pisał, zbierał nagrody jako muzyk, był członkiem ZAiKS-u, więc miał prawo czuć się artystą. Mościce
okazały się dla niego za ciasne. Nie mógł dostosować się do
regulaminów, które karzą mu pracować od 8 do 15, bo – jak
twierdził – „artyści nie myślą od ósmej do trzeciej, artyści
myślą w różnych przestrzeniach”, więc musiał rozstać się
z pracodawcami Zakładowego Domu Kultury.

Po 1980 roku bardzo chciał przyjechać do Polski, ale nie
mógł ze względu na nieuregulowane sprawy paszportowe.
Nie chciał się zrzec obywatelstwa polskiego, co skutecznie uniemożliwiało mu przyjazd do Polski ze względu na
zagrożenie więzieniem. Nie było mu wolno nawet wejść
do ambasady polskiej w Oslo. Już wtedy był bardzo chory.
Szukano sposobu, by umożliwić jego powrót do kraju. Gdy
wszystko do przyjazdu było gotowe, zorganizowano opiekę pielęgniarską, nawet pozwolenie na przewóz bardzo
mocnych środków przeciwbólowych – kupiono bilet na 14
grudnia 1981 r. Dzień przed terminem wyjazdu w Polsce
ogłoszono stan wojenny...

Kazimierz Ożga w Norwegii grał muzykę rozrywkową. Poznał tam swoją późniejszą żonę, założył rodzinę, urodziło
się dziecko. Tęsknił za Polską, ale nie mógł ich zostawić, nie
mógł także zabrać do Polski. Jako obcokrajowiec zarabiał
znacznie mniej niż Norwegowie, ale i tak wiodło mu się
dobrze – kupił mieszkanie, miał sporo kontaktów w świecie
artystycznym. Dużo pracował, m.in. z Arne Bendiksenem,
znanym norweskim wokalistą pop, właścicielem studia
nagraniowego, w którym powstawały nagrania legendarnej
wytwórni ECM.
Kiedy kończyła się ważność jego polskiego paszportu wystąpił o nowy, niestety spotkał się z odmową. Władza ludowa
chciała zmusić go do powrotu do kraju. On nie mógł wrócić,
bo wiedział, że go nie wypuszczą z powrotem, a w Norwegii
miał przecież rodzinę. Z drugiej strony, przebywanie w tym
kraju bez ważnego paszportu skończyłoby się policyjną
deportacją do Polski, a ta więzieniem. Przyjaciele znaleźli
rozwiązanie czasowe. Ludzie, którzy go otaczali, ułatwili
podjęcie pracy w zespole grającym na promie, kursującym
między Oslo a miastami niemieckimi. Prom to „ziemia
niczyja” i jest bezpiecznym schronieniem. Kazimierz nie
schodził na ląd prawie przez rok. Cały czas jego przyjaciele
starali się o jakiś dokument, który pozwoliłby mu wrócić do
Norwegii. W końcu udało się uzyskać tzw. czerwoną książeczkę – zezwolenie na pobyt w Norwegii. Po zejściu na ląd
postanowił osiąść w jednym miejscu. W ogłoszeniach prasowych znalazł informację, że Opera Narodowa poszukuje
pianisty i akompaniatora. Poszedł na spotkanie i zapewne
musiał być o wiele lepszy od Norwegów, bo został przyjęty.

Pracował do końca. Podczas pobytu w szpitalu codziennie
przychodziła do niego szefowa baletu Opery. Nawet opiekująca się nim pielęgniarka nauczyła się zapisu nutowego,
żeby pomóc mu w przenoszeniu na papier jego ostatnich
utworów. Kazimierz Ożga zmarł w lecie 1982 r.
Jego wielki przyjaciel Jacek Juniszewski czekał z pogrzebem na przyjazd z Jana – Polski brata Kazimierza. Jednak

Wianek świętojański
fot. Aleksandra Kokoszka
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wyjazd z Polski w stanie wojennym nie był prosty, nawet
na pogrzeb. Jan mimo usilnych zabiegów nie dostał pozwolenia na wyjazd. Pogrzeb Kazimierza odbył się bez
brata, ale w otoczeniu licznych współpracowników z Opery
Narodowej i przyjaciół.
Po latach tak wspomina Kazimierza jego brat Jan: „Kazek
miał to nieszczęście, że nigdy nie znalazł się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. Np. odmówił napisania

zestawu kolęd ponieważ uznał, że w dwa tygodnie nie zdąży.
Niestety nie wiedział, że ma je śpiewać Abba. Jego opera
„Czerwiec i ja”, balet „Cztery wiatry”, musical „Książe Panko”
wciąż pozostają nieznane dla szerszej publiczności. Był
trudnym człowiekiem. Patrzył najpierw na nuty. Nigdy nie
interesowały go pieniądze. Wiem jak ogromny talent miał
Kazek. Bardzo bym żałował, jakby z tego nic nie zostało”.

Chodź dziewczynko!
Basia i Andrzej Gancarzowie, Danusia i Krzysztof Kopciowie
Krystian Sroka: Zacznijmy prawie jak u Orwella – „Rok
1978”.
Krzysztof Kopeć: Pojechaliśmy do Krynicy. Pani Wanda
Zachowa wzięła młodych i pięć pozostałych par, ponieważ
zamierzała „postawić układy po nowemu”, w dwa tygodnie.
Andrzej Gancarz: Podczas dwutygodniowego wyjazdu treningowego nawet sąsiadujący z nami siatkarze byli zdziwieni i pytali: „Co wy, macie 3 próby dziennie?”. No i na wyjazd
pojechali wszyscy: tancerze, muzycy, instruktorzy.
KK: Ci co pracowali w Azotach byli urlopowani, a ci co
pracowali gdzie indziej mieli tzw. utracone zarobki i te
pieniądze były im zwracane.
KS: Niektórzy tych wyjazdów Wam zazdrościli.
KK: No tak, mówili jedziesz sobie, nie ma cię dwa tygodnie
i jeszcze ci urlopu nie zabierają. Czasy się zmieniły. Na
kulturę kiedyś inaczej patrzyli. Szło się od pana Frania, za
bilety zwracał ile trzeba, zgodnie z listą.
KS. Może od początku?
KK: W Mościcach dobrze funkcjonowała współpraca Szkoły
i Zakładowego Domu Kultury. Pracownik Domu Kultury
Franciszek Klich, którego nazywaliśmy „Franc”, przychodził do szkoły i namawiał młodzież, aby zapisywała się do
Świerczkowiaków. Oczywiście nikt nie chciał, ale on się nie
zniechęcał i pytał wszystkich: a może ty, a może ty? Wybrał
trzy osoby, ja się nie zgłosiłem. Chłopcy poszli się zapisać,
a ja z nimi dla towarzystwa. Franc zapytał o moje nazwisko,

odpowiedziałem, że ja tylko z kolegami. On dalej pytał,
więc podałem. Kazali przyjść na egzamin, no to poszedłem.
Przesłuchanie prowadzili pan Radzik, pani Niwińska i pani
Zach. Trzeba było rytm powtórzyć i piosenkę zaśpiewać.
Zaśpiewałem „Od Siewierza jechał wóz, malowane panny
wiózł”. Pan Andrzej postawił plusik i tak się zaczęło.
Startowaliśmy od pierwszej grupy, to była jesień 1975 roku.
W pierwszej grupie było spokojnie, w drugiej już trudniej,
a w trzeciej to pańcie nie chciały z nami tańczyć. Tylko Ewa
Drobot pokazywała nam układy taneczne.
Barbara Gancarz: W Zespole zawsze byli starsi i byli młodsi.
Młodsi musieli mieć respekt przed bardziej doświadczonymi. A dziewczyny wolały tańczyć z lepiej przygotowanymi
tancerzami.
AG: W tamtych czasach były pieniądze, wszystko świetnie
zorganizowane. Istniały trzy grupy, było dużo narybku.
BG: Ja grałam w orkiestrze, tańczyłam. W liceum poszłam
do zespołu Metalowiec, ale trwało to krótko. W 1980 r.
przyszłam do Świerczkowiaków.
AG: Ja w roku 1977 poszedłem do technikum w Mościcach.
Musieliśmy wybrać jakieś zajęcia pozalekcyjne. Mnie się
spodobała dziewczyna – Halinka. Opowiedziała o Zespole
i zachęciła żebym poszedł. Okazało się, że w Technikum
również był zespół prowadzony przez panią Wiesię Hazukę,
której akompaniowała pani Anna Niwińska. One także
mnie zachęcały i opowiedziały o Świerczkowiakach.
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Podczas przesłuchania, które miało zadecydować o przyjęciu mnie do zespołu Świerczkowiacy, pan Gieniu (Eugeniusz
Sitko – chórmistrz przyp. red.) usłyszał jak śpiewam przed
mutacją, zawołał pana Andrzeja Radzika i mieli ze mnie niezłą uciechę. Całe technikum spędziłem w Świerczkowiakach.
Po dwóch latach ukończyłem pierwszą grupę, a po kolejnym
roku tańczyłem już tylko w trzeciej.
Danuta Kopeć: Przyszłam w tym samym roku co Andrzej,
ale ja już byłam po szkole średniej. Poprosiłam koleżankę,
żeby poszła ze mną, bo byłam bardzo nieśmiała. Chciałam
uczyć się tańca nowoczesnego, ale koleżanka powiedziała, że tylko do ludowego pójdzie. No i była tylko na kilku
próbach, a ja zostałam, bo mi się spodobało i miałam nowe
koleżanki
KK: No i jednego kolegę.
DK: To było później. Jak przechodziłam do najstarszej
grupy było nas troje. To był pewnego rodzaju awans. Był
wywiad i nazwiska w prasie.
KS: Widziałem na fotografiach Zespół maszerujący w strojach po ul. Wałowej. To było 1 maja?
BG: Na wszystkie przemarsze pierwszomajowe ubieraliśmy
się chętnie w stroje.
AG: Belfer pytał: „Gdzie idziesz na pochód?” Ja mówię, że
z Zespołem. Ubierałem strój i czapkę, nie było mnie widać.
Tak było na pewno lepiej niż ze szkołą.
KS: Czas się poznać!
KK: Po powrocie z występów w Holandii odeszła moja
partnerka, a pani Zach szykowała dla mnie Dzidzię, nie
pamiętam jak się naprawdę nazywała. Na jednej próbie
byłem sam i... pierwszy moment... patrzę: dziewczynka
elegancka, szczuplutka.
DK: Co to miało być?
KK: Mężczyzna jest wzrokowcem. Podszedłem i mówię:
„Dziewczynko, zatańczysz ze mną?”
DK: Nie, nie, nie!
KK: Ja pamiętam tak.
DK: Powiedziałeś: „Chodź dziewczynko!”
KK: No to może.
DK: „Chodź dziewczynko!” – powiedział i wyciągnął rękę,
żeby z nim tańczyć.
KK: No i tak się zaczęło.
AG: Później obronił Danusię, przed panią Zachową, co nie

Stroje Lachów Sądeckich
fot. Jerzy Bardel
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było łatwe.
KK: Mówię pani Zachowej, że ja już mam partnerkę, Danusię i pani Profesor w końcu przystała na to. Ona mnie
zresztą lubiła. Gdyby nie lubiła, to by nie pozwoliła tańczyć
z Danusią.
KS: Ile czasu upłynęło od „chodź dziewczynko” do ślubu?
KK: Trzy lata. Rok chodziliśmy. Potem dwa lata wojska
i na koniec służby ślub. Tydzień po weselu odprowadziłem
Danusię do autobusu, i pojechała...
DK: Z Andrzejem.
KK: Do Hiszpanii, a ja wróciłem do wojska.
KS: Nie wszyscy wrócili z tego wyjazdu?
DK: Tydzień po ślubie... w Hiszpanii tańczyłam ze Stefkiem.
Stefek przyszedł do mnie i powiedział: „Ja tu zostaję”.
KK: On zawsze mówił „Ja w tym syfie żył nie będę”.
DK: Dla mnie to było niepojęte. Pytam go: „A rodzice,
powiedziałeś im?”. Podobno mama płakała, a tato przyjął to jak mężczyzna. Nie bardzo chciało mi się wierzyć
w tę ucieczkę. Jak wracaliśmy do Polski przed Lyonem
mieliśmy postój, a w okolicy było pole kukurydzy. Stefek
powiedział: „Dajcie mi papieru toaletowego, bo muszę coś
załatwić”. Krzysiu dał mu papier. Mówię do niego: „Gdzie
ty pójdziesz?”. A on na to, że ma saszetkę: szczoteczka do
zębów, golenie i tyle. Bardzo się denerwowałam, a on poszedł. Postój dobiegł końca i padło pytanie czy wszyscy są?
Nie ma Stefka. No to siedzimy, czekamy. Minęło jakieś pół
godziny. Organizatorzy wyjazdu zaczęli coś podejrzewać.
Zabrali nam szybko paszporty. Stefan był przed wojskiem
i miał jakieś poręczenia. Zadzwonili na policję. Policjanci
sprawdzali nas, spytali czy Stefan jest pełnoletni. Skoro tak,
to sobie da radę. Dyrektor Szawica stwierdził, że on dokumentów nie ma. Policjanci popatrzyli na niego i powiedzieli,
że jemu nie są potrzebne.
KS: To jedyna osoba, która wysiadła z autokaru?
KK: Okazuje się, że Stefan sobie to wszystko dobrze przygotował. Miał tam kogoś. Z tego co wiemy 3 dni w tej kukurydzy siedział. Trafił w końcu na dobrych ludzi.
DK: To był stan wojenny, u nas nie było nic. Przyjechaliśmy
do Francji i Hiszpanii, gdzie było wszystko. On to widział,
te motory, samochody, trzeba go było za rękę ciągnąć, żeby
się oderwał.
KS: Jak na Was patrzyli podczas tego wyjazdu. Ludzie wie-

Strój Lachów Sądeckich
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dzieli przecież co się w Polsce dzieje?
AG: Przyjechaliśmy do Barcelony spóźnieni. Podchodzimy
i nagle tłum się rozstępuje. Coś do nas po hiszpańsku mówią, wołają Polonia, Polonia. Normalnie ciary chodziły po
plecach, to był wyjątkowy moment. Ludzie krzyczeli: „Viva
Solidarność!”, „Polska gola!”. Mariusz trzymał flagę, więc
podniósł ją wysoko.
KS: Basiu i Andrzeju, jak było z Wami?
AG: Tańczyłem w grupie trzeciej. Miałem wygląd chłopczyka z błękitnymi oczami. Pewnego pięknego dnia zostawiliśmy z kolegą w sali do prób własne rzeczy, a Barbara tam
ćwiczyła. Miała ubrany trykocik, była szczuplutka i ten
trykocik na niej wisiał. Mówię do kumpla: „Popatrz jaka
ona biedna, chuda”. Nie spodziewałem się, że może usłyszeć.
Usłyszała. A potem się poznaliśmy jak Basia zaczęła przychodzić do naszej grupy.
BG: Ale od początku nie zaczęliśmy tańczyć. Pani Wanda,
chyba była trochę na mnie cięta i mówiła: „Nie śmiej się
tu”, „Nie szastaj się tak”, albo „Głowa do góry”. Pierwszy
raz razem, ale w większej grupie, pojechaliśmy na koncert
zespołu „Śląsk” do Hali Gumniskiej. To był listopad 1980
roku.
AG: Myśmy się poznali w 1981, dziecko kochane. Ja pojechałem potem do Hiszpanii.

BG: To był 1980 rok. Na „Śląsku” byliśmy jeszcze raz w Dębicy, ale już jako para. Wtedy się tak naprawdę zaczęło.
Pobraliśmy się w 1985 r. i z kolei Andrzej poszedł do wojska.
AG: A Basia pojechała sama do Algierii.
KS: Dom Kultury opiekował się swoimi tancerzami?
AG: Parasol ochronny był szeroki. Potrafili załatwić odroczenie wojska i inne sprawy.
KK: Ja miałem jechać na kurs przedoficerski do Legionowa,
ale planowano szereg koncertów. Z Domu Kultury wysłali
mnie do lekarza. Lekarz pyta: „Dolega coś panu?” „No w zasadzie nic – odpowiadam – trochę mnie w sumie noga boli”.
„Dobra, piszemy łękotka” – odpowiedział lekarz. Wysłali
druk do sztabu i nie pojechałem.
KS: Kto zostawał z dziećmi?
KK: Musieliśmy zakończyć udział w Zespole w 1983 roku,
bo Danusia była w ciąży. Pamiętam, że pojechaliśmy tańczyć na Śląsk i tańczyłem z Basią Szostak. No i odszedłem
nic nie mówiąc, bo jakbym powiedział, to by mnie namawiali, a ja bym nie odmówił.
DK: Chłopaki to taki towar deficytowy.
KK: No i pewnie byśmy się nie reaktywowali, gdyby nie
35-lecie Zespołu. Wróciliśmy w 1997 roku i tak trwamy...

Strój ludowy
Jak cię widzą, tak cię piszą
Stroje ludowe, w formie, w której dzisiaj możemy oglądać,
zaczęły kształtować się na przełomie XVII i XVIII w. W następnych dziesięcioleciach stój ciągle ewoluował, a największy jego rozkwit nastąpił po uwłaszczeniu chłopów czyli do
II połowy XIX w. Na początku XX wieku w wielu regionach
strój ludowy w większości zanikał, a zastępowało go gotowe
ubranie miejskie. Zmiana ta wynikła głównie z rozwoju
uprzemysłowienia, polepszenia warunków materialnych
na wsi i budowy miast. Po II wojnie światowej, w wyniku
wielu czynników, strój ludowy jako ubiór powszechnie
noszony na wsi nieomal zupełnie zanikł. Pozostał żywym
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tylko w niektórych regionach kraju, natomiast odrodził się
jako kostium sceniczny w regionalnych zespołach folklorystycznych pieśni i tańca w całej Polsce.
Stroje świadczyły o zamożności chłopów, często były bardzo zdobione i wykonane z lepszych gatunkowo materiałów.
Ubiory biedniejszych niejednokrotnie pozbawione były elementów charakterystycznych, np. w regionie krakowskim
mężczyźni mogli nie mieć kaftana, gdzie indziej sukmany,
bo była droga. Nosili wówczas tzw. płótniankę lub płóciennicę, czyli płaszcz z płótna, a zimą nakładali jeden na drugi.

odróżnianiu mieszkańców poszczególnych wsi. Strój zawierał wiele informacji dotyczących wieku oraz stanu cywilnego np. panna najczęściej miała głowę odkrytą a mężatka
zawsze musiała nosić czepek albo chustkę. Po zamążpójściu
głowa kobiety pozostawała zawsze przykryta.

W przeciwieństwie do ubrania codziennego, strój – jak sama
nazwa wskazuje – to ubiór uroczysty, obrzędowy, zakładany
na święta rodzinne, kościelne i państwowe. Podczas celebracji obrzędu do stroju dodawano elementy, które świadczyć
miały o roli jaką ktoś odgrywał, np. wieniec na głowie
panny młodej, u druhny bukiecik czy chustka u drużby.
Strój ludowy miał być modny. Sam wzór gorsetu kobiecego
jest zaczerpnięty z gorsetów mieszczańskich czy szlacheckich, noszonych już od doby renesansu. Wiele elementów
strojów ludowych było wzorowanych na ubiorach mieszczan
i szlachty. Chłopi starali się naśladować modę wyższych
stanów. Jako że dokładne odwzorowanie było niemożliwe,
a nawet prawnie zakazane, przetwarzali ubiory stosując
inne, tańsze materiały, zdobiąc odpowiednio do własnych
możliwości. Pewne elementy wprowadzali też krawcy, rzemieślnicy miejscy, którzy szyjąc równocześnie dla mieszkańców miast i wsi wprowadzali kroje i mody w zdobnictwie. Bywało, że nowości dotyczące kroju, kolorystyki lub
zdobienia przyjmowały się także na wsi. Wiele z nich także
odrzucano. Dziś nie da się jednoznacznie określić, co było
przyczyną odrzucenia lub upodobania nowej formy. Nawet
w strojach pochodzących z jednego regionu zaznaczały się,
zazwyczaj niewielkie różnice między wsiami czy parafiami.
Mogły one dotyczyć kolorystyki, jakiegoś szczególnego
zdobienia, motywu. Strój mówił o pochodzeniu właściciela,
zarówno w rozumieniu warstw społecznych, ale także przy

Stroje ludowe musiały być ładne. Nie musiały być ani wygodne, ani dostosowane do pory roku czy warunków pogodowych. Miały podkreślać zamożność i bogactwo często
kosztem wygody. Nawet kobiety wkładały ciężkie ubiory
a wygoda schodziła na dalszy plan. W literaturze często
pojawiają się informacje o tym jak zamożni gospodarze nawet w upały szli do kościoła w sukmanach z grubego sukna,
tylko dlatego, żeby zamanifestować swój stan posiadania
i pozycję społeczną. Bogate zdobnictwo ubiorów było domeną ludzi zamożnych, ale także tych kobiet, które posiadały
zdolności krawieckie. Nie da się jednoznacznie odczytać
kolorów na strojach, ale pojawiały się pewne prawidłowości.
W kobiecym ubiorze kolory jaskrawe jak czerwony, jasny
zielony, niebieski nosiły raczej młode dziewczęta i młode
mężatki, natomiast starsi ludzie preferowali tonacje ciemniejsze. Kolory stanowiły pewnego rodzaju wabik na panów,
przemycały informacje, podobnie jak podkreślenie ubiorem
kobiecej talii.
Do schyłku dziewiętnastego stulecia kolory uzyskiwano
z czerwca i marzanny – barwników naturalnych. W końcu
wieku XIX wykorzystywano w stroju krakowskim tkaniny
fabryczne. Barwnik stracił istotne znaczenie. Sukmany
szyto zawsze z sukna w naturalnym kolorze: brązowym
z wełny czarnych owiec albo szarym z białych. Przed pojawieniem się tkanin fabrycznych, używano płótna lnianego
robionego w gospodarstwie. Wówczas w stroju przeważała
biel. Z czasem w niektórych strojach, także i krakowskim,
chociaż tego przykładów mamy mniej, tkaniny zdobiono
ręcznym drukiem na płótnie. Były to tzw. batikowe druki,
do których używano kupnego indyga. Miały one kolor od
niebieskiego do granatowego. Te kolory występowały m.in.
na Podhalu i Spiszu. Występowały również u górali śląskich
np. w kobiecych zapaskach albo na wschodnich terenach
zajmowanych przez Bojków. Na Lubelszczyźnie stosowano
druki bezpośrednie, do których używano często sadzy dającej barwę czarną lub rdzy, która dawała odcień czerwieni.
Oprócz wpływów szlachty i mieszczaństwa w strojach ludowych widać również pewne elementy przejęte z mundurów
wojskowych. Chłopi wracający z wojska przywozili ze sobą

Strój lubelski

fot. Jerzy Bardel
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