
Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej 

 „Jawor – u źródeł kultury” 

W dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A. odbyło się 

uroczyste ogłoszenie wyników regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Jawor –  

u źródeł kultury”. Konkurs zapoczątkowany został w 2010 roku przez Radio Kielce. Co roku 

biorą w nim udział setki artystów: kapel, zespołów, śpiewaków, instrumentalistów  

i animatorów kultury ludowej z danego regionu. W tym roku festiwal przyjmuje formułę 

ogólnopolską. Po raz pierwszy wojewódzkie komisje konkursowe wytypowały najlepszych 

artystów ludowych danego regionu. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:                  

• solista-śpiewak lub instrumentalista 

• kapela lub zespół ludowy (w tym dziecięce lub młodzieżowe) 

• rękodzieło i sztuka ludowa 

Komisja konkursowa w składzie: Piotr Roguszka dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury, 

Wioletta Jaz dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Agnieszka Śpiewak dyrektor 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, Adam Kalinowski, 

zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

W kategorii solista wygrała pani Brygida Borecka, pomysłodawczyni i założycielka KGW 

„Domysłów” z wyspy Wolin. „KGW Domysłów zarejestrowaliśmy 11 kwietnia 2019 roku, 

niemal rok po utworzeniu Zespołu Domysłów. Koło liczy obecnie 9 osób, a jego działalność 

skupia się na współtworzeniu lokalnej kultury: tworzeniu wierszy, pieśni, tańców, wzorców 

ludowych, ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych, koron dożynkowych, śpiewników, 

książek kucharskich i wielu innych” - opowiada Pani Brygida Borecka. Spotykamy się na 

próbach zespołu i równocześnie naszego koła, wspólnie tworzymy pieśni i ćwiczymy 

prezentacje artystyczne. Działalność zespołu i koła ujawniła wiele talentów nie tylko do 

tworzenia, ale także do rękodzieła. Co roku z Gwiazdą Domysłowską kolędujemy, a przed 

święceniem koszyczków prezentujemy naszego Domysłowskiego Zająca i Barana. Zespół 

Domysłów i KGW Domysłów pracuje na rzecz wsi Domysłów, a szczególnie dla przyszłych 

pokoleń. Zespół i KGW wspierają Fundacja Teatr Teatr z siedzibą w Domysłowie. Laureatka 

została zaproszona przez pana dyrektora PDK w Pyrzycach Piotra Roguszkę do udziału  

w Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem. 



W kategorii kapela lub zespół ludowy trzecie miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce, 

drugie miejsce przypadło Zespołowi Folklorystycznemu „Mierzynianki”, a pierwsze miejsce 

zdobyła Kapela Pyrzyczanie. W kategorii rękodzieło i sztuka ludowa trzecie miejsce 

przypadło KGW „Na fali” z Dźwirzyna, drugie dla KGW„Ino Będzino”, a laureatem został pan 

Jan Zięciak z Wołczkowa. 

Podziękowania za udział w eliminacjach otrzymały: Kapela Ludowa z Łęczycy, Zespół 

Domysłów oraz „Babki Ali” Specjalne wyróżnienie od KOWR OR w Szczecinie otrzymał 

Zespół folklorystyczny „Mierzynianki”. 

Na zakończenie dwie pieśni ludowe przy akompaniamencie męża wykonała pani 

Brygida Borecka, a pani Agnieszka Urbańska z Kapeli Pyrzyczanie zagrała „Poleczkę 

Boguś”. Utwór zadedykowany został panu Bogdanowi Matławskiemu, mecenasowi sztuki 

ludowej. Konkurs z ramienia Polskiego Radia Szczecin S.A. został przygotowany przez panie: 

Katarzynę Nesterowicz, Marzenę Jabłońską, Joannę Skonieczną, Małgorzatę Furgę. 

W ostatni weekend czerwca w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej  

w Tokarni odbyło się rozstrzygnięcie Festiwalu Kultury Ludowej. 41 laureatów konkursów 

regionalnych wyłoniło jury, złożone z ekspertów wskazanych przez organizatorów konkursów 

lokalnych spośród zgłoszeń z całej Polski. Laureaci to ludzie z pasją, którzy na co dzień żyją 

folklorem i sztuką ludową. Dzięki ich zamiłowaniu i dbałości o tradycję i kulturę ludową ten 

jakże ważny element naszej tożsamości narodowej jest pieczołowicie utrwalany  

i przechowywany dla przyszłych pokoleń. 

26 czerwca zwycięzcy Festiwalu z rąk wicepremiera pana Piotra Glińskiego odebrali 

nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kategorii solista-śpiewak lub 

instrumentalista nagroda trafiła do pana Andrzeja Budza, reprezentanta Polskiego Radia 

Kraków. Z kolei nagrodę w kategorii rękodzieło i sztuka ludowa otrzymała pani Małgorzata 

Mateja, reprezentantka Polskiego Radia Opole. W kategorii zespoły i kapele ludowe nagrodę 

otrzymał Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej SILESIA, reprezentant Polskiego Radia Opole.  

Festiwal Kultury Ludowej. Konkurs "Jawor -u źródeł kultury” wspierają Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które objęło honorowy patronat nad wydarzeniem, 

Narodowe Centrum Kultury, Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Przedsięwzięcie zostało 

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022. Wydarzenie wspierają również: 



Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury oraz 

Muzeum Wsi Kieleckiej. 

Wydarzenia festiwalowe w skansenie w Tokarni odbywały się na trzech scenach. 

Występom artystycznym tradycyjnie towarzyszyły kiermasze i wystawy rękodzieła 

artystycznego oraz degustacje regionalnych przysmaków, charakterystycznych dla różnych 

regionów Polski. 
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Fot.1.Uroczyste ogłoszenie wyników regionalnego etapu Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury 

Ludowej  „Jawor – u źródeł kultury” 

 



 
Fot.2. Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce - laureaci III miejsca w kategorii kapela lub zespół ludowy 

  
Fot.3. Zespół folklorystyczny „Mierzynianki” – laureaci II miejsca w kategorii kapela lub zespół 

ludowy 



 
Fot.4. Kapela Pyrzyczanie - laureaci I miejsca w kategorii kapela lub zespół ludowy 

 
Fot.5. KGW „Na fali” - laureaci III miejsca w kategorii rękodzieło i sztuka ludowa 



Fot.6. Jan Zięciak – laureat I miejsca w kategorii rękodzieło i sztuka ludowa 

 



 
Fot.7. Laureaci regionalnego etapu Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej   

„Jawor – u źródeł kultury” 

 


