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Prezentujemy Państwu plon VII Konkursu Sztuki 
Ludowej organizowanego przez Muzeum Czę-
stochowskie w  trybie triennale. Tym razem zde-
cydowaliśmy się na przygotowanie artystycznej 
rywalizacji twórców form płaskich sztuki ludowej: 
koronki i  wycinanki. Najlepsze prace wybrane 
z  przebogatego pokłosia konkursu pokazaliśmy 
w  ekspozycji. Najlepsze z  najlepszych trafiły na 
karty tego katalogu. Mamy tu wierność tradycji, 
a  obok jej swobodne interpretacje. Niezależnie 
jednak od  postawy autorek czy autorów doce-
niać musimy niezwykłą biegłość warsztatową 
twórców prezentowanych prac. Zgromadziliśmy 
oczywiste dowody, że wycinanka czy koronka są 
równoprawnymi przedmiotami artystycznymi. 
Tę prawdę konstatujemy i udowadniamy naszym 
konkursem z niezwykłą satysfakcją.

Autor tych słów jest z roczników, które wycho-
wały się wśród koronkowych serwet i ozdób. Póź-
niejsze światowe sukcesy polskiego wzornictwa 
bazującego na folklorze sprawiły, że „ludowizna” 
stała się ceniona i  wśród rodzimej inteligencji. 
W latach 60. moda rozlała się szeroko, obejmując 
wszystkie formy tradycyjnego rękodzieła i  wzo-
rowanych na nim przedmiotów codziennego 
użytku. Kolekcjonerzy folkloru, jak ogromnie po-
pularny Wojciech Siemion, przydawali próby szla-
chetności domowej obecności tych serwet, firan, 
oprawionych wycinanek zdobiących ściany, aż 
po cepeliowskie meble z  „prawdziwego drewna”. 
Do  lat  80. XX wieku cenione były indywidualne 
zbiory zdobionej na ludowo ceramiki z Włocławka, 
dekorującej regały w „gościnnym” i w kuchni, tale-
rze wiszące na ścianach.

We are presenting to you, Ladies and Gentlemen, 
the fruits of  the 7th Folk Art Competition which 
is organised triennially by the Museum of Często-
chowa. This time we have decided to prepare ar-
tistic rivalry of  two-dimensional forms of  folk art: 
lace and cutout. The best works chosen from the 
plentiful and diversified handcrafts submitted to 
the competition have been exhibited. The very best 
ones are presented in  this catalogue. There are 
both works faithful to tradition and works created 
as a result of free interpretation. Notwithstanding 
the aesthetic canon the artists pursue, what must 
be held in  esteem is  their extraordinary compe-
tence demonstrated in  their works. We have col-
lected evidence that cutout and lace are equally 
important artistic fields. We affirm the truth of this 
statement and due to the competition we can 
prove it with deep satisfaction.

The author of  these words was raised among 
lace tray cloths and ornaments. Later on, the suc-
cess of  Polish design drawing on folklore made 
folk art cease to be an embarrassment and start 
being treasured also by Polish intelligentsia. In the 
60’s of  the 20th century the vouge for all forms 
of traditional handcrafts and utensils designed to 
resemble them was widely spread. Folklore col-
lectors, including well-known Wojciech Siemion, 
emphasised this precious quality and atmosphere 
of  homes where tray cloths, curtains, cutouts 
in  frames decorating walls and furniture of  ‘real 
wood’ from the Cepelia shops were present. In-
dividual collections of ceramics from Włocławek, 
decorated with folk motifs and embellishing show-
cases in living rooms, kitchens, hanging on walls, 
were valued till the 80’s.
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Zarazem jednak od tych samych lat 60. coraz 
większym wstydem było w  Polsce przyznawać 
się do wiejskiego pochodzenia. Ci, którzy je mie-
li, pierwsi odżegnywali się od  folkloru na rzecz 
miejskiej nowoczesności. Potem przyszła Euro-
pa oraz zachłyśnięcie się elektroniką i całym za-
chodnim blichtrem „made in  China”. Na nic były 
głosy wzywające do opamiętania, pokazujące, że 
w  tamtej Europie pieczołowicie kultywowane są 
etniczne odrębności. Nie mówimy tu oczywiście 
o  dążeniach Katalończyków, ale choćby (by po 
bezpieczny sięgnąć przykład) Norwegów, którzy 
już małym dzieciom kupują narodowe stroje, by 
każde święto witać rodzinnie – na ludowo. Ile 
w Polsce mamy (naturalnie poza Podhalem) tak 
wiernych lokalnej tradycji regionów?

Oczywiście od XIX wieku, z nasileniem w cza-
sach powojennej industrializacji, wyruszamy ze 
słoikami do  większych miast. Tam szybko sta-
ramy się być warszawiakami, wrocławianami, 
gdańszczanami czy częstochowianami. Miejmy 
nadzieję, że takie wystawy jak choćby nasza, pre-
zentujące niezaprzeczalne piękno przedmiotów 
czerpiących z ludowej tradycji, pozwolą mieszczu-
chom odkręcić wieczka słoików ze wspomnienia-
mi i  dumą z  korzeni. Bo – jak mówił goszczący 
niedawno w  Muzeum Częstochowskim Włady-
sław Kosiniak-Kamysz – Polacy przejrzawszy 
swoje genealogie, odkryją w  90 procentach, że 
i tak są ze wsi. Drogą do odradzania się ich dumy 
z  pochodzenia jest pokazywanie wielkości pol-
skiego folkloru. Poprzez upowszechnianie jednak, 
a  nie szermowanie nacjonalistycznymi hasłami 
o tym, że Polska znów „pawiem narodów”.

Za możliwość wspierania folkloru VII Konkur-
sem Sztuki Ludowej w  ramach Dni Europejskiej 
Kultury Ludowej dziękujemy Ministerstwu Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego i  Prezydentowi 
Częstochowy finansującym nasze działania oraz 
wszystkim fundatorom konkursowych nagród.

Tadeusz Piersiak
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego

However, at the same time, from the same 60’s 
onwards, it  was more and more uncomfortable 
in Poland to admit having rural origin. Those who 
were born in rural areas were first to move away 
from folklore and choose urban modernity. Then, 
Europe came to us, and we started to revel in elec-
trical goods and all the ‘made in China’ glitz from 
the West. All the voices admonishing us that in Eu-
rope ethnic traditions are preserved with great care 
and that we should to come to our senses were 
for nothing. I  do not have in  mind Catalans, but 
e.g. Norwegians (perhaps a more safe example), 
who buy national costumes to young children so 
that they could celebrate every holiday in  a  folk-
loric style. Where in Poland, of course, except the 
Podhale region, do we observe our regional cus-
toms to that extent?

We have been leaving villages with jars full 
of food in our bags and settling in cities form the 
19th century; the migration reached its peak during 
the post-war industrialisation period. When in cit-
ies, we strive to seem to others the native-born 
residents of  Warsaw, Wrocław, Gdańsk and 
Częstochowa. We hope that exhibitions, such as 
ours, presenting unquestionable beauty of  folk 
handcrafts, will prompt city slickers to open the 
lid of  their jars filled with memories and pride 
of their roots. Because – to quote Władysław Ko-
siniak-Kamysz, who recently has visited the Muse-
um of Częstochowa – 90 percent of Poles having 
looked through their genealogies, will discover that 
they are of rural origin anyway. The way to revive 
the pride of their descent is to show the greatness 
of Polish folklore. By this, I mean promoting folk-
lore, and not overusing nationalistic slogans that 
Poland is ‘a peacock among nations.’

We would like to thank the Ministry of Culture and 
National Heritage as well as the President of the City 
of Częstochowa for their financial support of  folk-
lore by means of the 7th Folk Art Competition organ-
ised within The European Folk Culture Days and all 
the sponsors for the competition prizes.

Tadeusz Piersiak
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego



Długo zastanawialiśmy się, jak nazwać tegorocz-
ny konkurs sztuki ludowej i  jakim dziedzinom go 
poświęcić. Musieliśmy zdecydować, czy pozostać 
wiernym wycinance, która w 2012 roku zdomino-
wała nasz konkurs, czy też obrać kompletnie od-
mienny kurs i skręcić w kierunku innych, artystycz-
nych wytworów rąk ludzkich. Mocno kusiły nas 
rzeźba, malarstwo, tkactwo, jednak ostatecznie 
pozostaliśmy przy wycinance. Z wielu względów.

Organizowanie konkursów o ściśle zawężonych 
kategoriach na dłuższą metę może wydawać się 
nużące i monotonne. W pewnym momencie może 
nawet paść pytanie o  celowość takich przedsię-
wzięć. Często jednak ta powtarzalność i teoretycz-
na rutyna mogą nas doprowadzić do głębszych 
wniosków na temat wybranych dziedzin sztuki, 
a  także dać początek wnikliwym analizom i dzia-
łaniom o charakterze komparatystycznym. Posta-
nowiliśmy po raz trzeci zmierzyć się z wycinanką. 
Chcieliśmy dogłębnie przyjrzeć się ponownie jej 
tradycyjnej formie oraz sprawdzić, czy zmieniło się 
coś w temacie wycinanki inspirowanej.

VI edycja konkursu sztuki ludowej poświęcona 
była tylko wycinance inspirowanej. Temat przez 
wielu artystów został doskonale zinterpretowany, 
wielu jednak tradycyjnych twórców nie do końca 
zrozumiało ideę przedsięwzięcia. Dlatego w 2018 
roku postanowiliśmy oddać głos twórcom zajmu-
jącym się wycinanką w formie tradycyjnej i inspiro-
wanej. Zainicjowaliśmy dwie podkategorie, w któ-
rych można się było zaprezentować. Uznaliśmy 
bowiem, że transformacje, które zachodzą w  ja-
kiejkolwiek z dziedzin sztuki, najlepiej zaprezentu-
ją się na swym tle źródłowym. Dotarcie do twór-
ców, którzy przetwarzają tradycyjne  wzornictwo, 

We were thinking for a long time how this year 
folk art competition should be called and what 
artistic fields it  should cover. We had to decide 
whether to continue our adventure with cutouts, 
which had been predominant in  the competition 
in 2012, or whether to follow an entirely different 
course and reach for other artistic undertakings. 
We were tempted by sculpture, painting, weaving, 
but eventually we made a choice to carry on with 
cutouts. There were some reasons behind our de-
termination.

Organisation of  competitions with very re-
stricted categories in the long run may seem tir-
ing and unexciting. At some point, one may even 
ask what the use is of such initiatives. However, 
this repetitiveness and theoretical routine can 
bring us closer to more profound conclusions on 
particular artistic fields and give rise to accurate 
analysis and research of a comparative character. 
Thus, we determined to turn to cutouts. We were 
eager to one more time have a closer look at their 
traditional forms and see if anything had changed 
as far as the inspired cutout was concerned.

The 6th edition of the folk art competition had 
been devoted solely to the inspired cutout. The 
theme had been perfectly interpreted by many 
artists, however, plenty of  traditional artists had 
not understood fully the concept of  the under-
taking. Therefore, in 2018, we came to a conclu-
sion that both type of artists, creating traditional 
and inspired cutouts, should be given a  chance 
to present their works. There were two catego-
ries to choose from. We deduced that transfor-
mations taking place in any of  the artistic fields 
would be best presented if set in  their historical 
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 tworząc wycinanki, nie należało do  najłatwiej-
szych. Zawierzyliśmy w  moc Internetu i  mediów 
społecznościowych i dało to zadowalający efekt.

Żeby dodać nieco kolorytu konkursowi i  od-
różnić go od  poprzedniej edycji, postanowiliśmy 
do  wycinanki dokooptować koronkę. Szukając 
wspólnego mianownika dla tych dwóch dziedzin, 
postawiliśmy na ażur, który doskonale spiął nam 
specyfikę tych wyjątkowych obszarów działalno-
ści artystycznej. Koronce, częściowo, poświęcona 
była IV odsłona konkursu. Wtedy jednak towarzy-
szyły jej hafty, krawiectwo, tkactwo, a  dla prze-
ciwwagi – garncarstwo i  ceramika. Teraz stano-
wić ma samodzielną, niezależną dziedzinę, wtedy 
była częścią składową kategorii ogólnej z  nitki. 
Na etapie przygotowawczym wiele zagadnień 
i  niepewności zaprząta głowę organizatora. Od 
wątpliwości, czy zamysł zostanie właściwie od-
czytany, poprzez strach, że nie uda się poinformo-
wać i zachęcić do udziału wystarczającej ilości ar-
tystów, skończywszy na właściwym i terminowym 
wykonaniu zadań, które składają się na całość 
projektu. Najważniejsza jednak w  tego rodzaju 
przedsięwzięciach jest ich celowość. Przeprowa-
dzanie konkursów mija się z celem, jeśli nie wiąże 
się z nimi choćby próba diagnozy i opisu tego, cze-
go dotyczy. Podpierając się doświadczeniem zdo-
bytym podczas realizacji dwóch poprzednich edy-
cji (wycinanka) oraz w  trakcie konkursu w  2009 
roku, gdzie koronka odgrywała bardzo istotną rolę, 
mogliśmy wstępnie sformułować i  zasygnalizo-
wać pewne wnioski, które nasunęły się podczas 
obcowania z pracami nadesłanymi na konkurs.

„Nasza wycinanka w  dziejach sztuki polskiej 
zabłysła i  zgasła jak meteor. Ale pozostawiła po 
sobie ogromne bogactwo oryginalnych form, 
olbrzymią skalę barwnych zestawień, ujawniła 
wspaniałą bujność rodzimego temperamentu, 
prawdziwy charakter swojskiego poczucia”1.  Jerzy 
Warchałowski tak pisał o wycinance w latach 20. 
XX wieku, czyli niewiele ponad dwadzieścia lat 
od  jej „wyjścia” ze wsi na miejskie salony. Był 
zwolennikiem teorii, że sztuka ludu zbyt mocno 
„zaopiekowana” przez miasto traci na swej auten-
tyczności, co w rezultacie prowadzi do  jej śmier-
ci. Zapewne byłby zdziwiony, że prawie sto lat po 

1 J. Warchałowski, Wycinanki, „Przegląd Warszawski” 
1924, nr 28, s. 68.

 background. Finding artists, who modify tradition-
al design, while creating their works was not easy. 
We left it all to the Internet and social media and 
it brought satisfactory results.

To make the competition more interesting 
and distinguish it  from the previous edition, we 
considered it a good idea to complement cutout 
with lace. Searching for a  quality that would be 
shared by these two artistic activities, we chose 
openwork, which embraced perfectly the specific 
character of the two unique areas of artistic hand-
icraft. Lace had been one of the themes of the 4th 
edition of the folk art competition. However, lace 
had been presented at  that time together with 
embroidery, tailoring, weaving, and for the coun-
terbalance – pottery and ceramics. This time, lace 
was to be treated as an independent artistic field, 
and not an element of the general category made 
of thread.

While preparing a  competition, its organisers 
face numerous issues and concerns. They ask 
themselves whether the concept will be prop-
erly understood, enough artists informed and 
encouraged to take part, and finally if the whole 
project will be completed adequately and on 
time. However, the most crucial thing about such 
initiatives is whether they are justified. Competi-
tions are pointless, if they are not accompanied 
by an  attempt to identify and describe the phe-
nomena they present. Thanks to the experience 
we had gained during the two previous editions 
(cutout) and the competition in 2009, when lace 
had played a very important role, we could rough-
ly formulate and signal some conclusions, which 
we made while looking closely at  the submitted 
works.

‘Our cutout in the history of Polish art flashed 
and disappeared like a  meteor. However, it  be-
queathed immense diversity of  unique forms, 
a huge range of colourful sets, revealed unusual 
exuberance of our Polish spirit and a true charac-
ter of being familiar’1. These are words of Jerzy 
Warchałowski about cutout in the 20s of the 20th 
century, that is slightly more than twenty years af-
ter cutout ‘left’ the country and was noticed by the 
elite. Jerzy Warchałowski believed that folk art 

1 J. Warchałowski, Wycinanki, ‘Przegląd Warszawski’ 
1924, no 28, p.68.
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opublikowaniu tekstu na łamach prasy, wycinanka 
wciąż egzystuje zarówno w przestrzeni wiejskiej, 
jak i miejskiej. Oczywiście próżno szukać jej trady-
cyjnego zastosowania, jednak można zaobserwo-
wać powtarzające się od lat motywy i formy. Jest 
mocno skomercjalizowana, jednak zauważalny 
jest przekaz międzypokoleniowy. W VII Konkursie 
Sztuki Ludowej wzięli udział uczestnicy, którzy 
dawno przekroczyli osiemdziesiąty rok życia, jak 
również młodzież około dwudziestoletnia. Prze-
glądając ich prace widać, że czerpią ze spuścizny, 
wykorzystują techniki i  pewne niuanse tożsame 
cięciu i  praktykowane od  lat. Młodzi ludzie zaj-
mujący się wycinanką często wybierają jej tra-
dycyjny kształt, jednak widać, że również mocno 
„skręcają” w  stronę inspiracji, nie tylko rodzimą 
ornamentyką. Choć wydawać by się mogło, że 
inspiracja w wycinance jest nowym trendem, po-
gląd ten łatwo zweryfikować, przeglądając ryciny 
wycinanek opublikowane w  książce autorstwa 
Józefa Grabowskiego Wycinanka ludowa z  1955 
roku. Grabowski w swej publikacji prezentuje sze-
rokie spektrum polskich wycinanek i uświadamia 
współczesnemu odbiorcy, że twórca właściwie 
od początku podatny był na mody, trendy, ideolo-
gie. Wycinanka „wchodząc” do  miasta nie tylko 
się upowszechniła, ale również mocno zmieniła. 
W  Wycinance ludowej zaprezentowana została 
wycinanka kurpiowska, w kształcie przypominają-
ca nieco leluję, przedstawiająca Pałac Kultury i Na-
uki w  Warszawie2. Rozpatrywanie więc zjawiska 
inspiracji w wycinance jako stosunkowo nowego 
jest błędne, to co należy rejestrować to kierunki 
i rodzaje zachodzących transformacji.

Najbardziej cenna w  tego rodzaju przedsię-
wzięciach, cyklicznych i powtarzalnych tematycz-
nie, jest możliwość śledzenia rozwoju lub zaniku 
formy u twórców. Z nieukrywaną radością przyglą-
damy się wzrastającej precyzji cięcia oraz nieusta-
jącym poszukiwaniom zagadnień, motywów, które 
warto ująć w pracy twórczej. U osób zajmujących 
się wycinanką tradycyjną obserwujemy niesłab-
nący kunszt i zamiłowanie do klasycznego cięcia. 
Często prace są podobne do  tych, które spływa-
ły na poprzednie edycje konkursu, jednak wielu 
artystów wciąż poszukuje świeżości, innowacji, 

2 J. Grabowski, Wycinanka ludowa, Warszawa 1955, 
tabl. 76.

when ‘tended’ too well by a city, became less gen-
uine, and died afterwards. Presumably, he would 
be surprised to find out that a hundred years after 
the publication of  his words, cutout is  still alive 
both in rural and urban areas. Naturally, it  is not 
used in the traditional way any more, but the mo-
tifs and forms it presents have been recurring for 
years. It  has become quite commercialised, but 
it  is still passed from one generation to another. 
The artists who took part in the 7th edition of the 
Folk Art Competition were both those who were 
in their late eighties and the youth in their twen-
ties. Their works prove that they draw on tradition, 
employ techniques and nuances of cutting which 
have been used for years. Young people often 
choose a conventional form of cutout, but on the 
other hand, they turn to inspirations also outside 
their home country. It could seem that inspiration 
in case of cutout is a new trend, however, looking 
at  the illustrations of  cutouts published in  1955 
in  the book Folk cutout by Józef Grabowski one 
may dispute the validity of this view. In his book, 
Grabowski presents a  wide range of  Polish cut-
outs and makes readers realize that artists have 
always been inclined to experiment with fashions, 
trends and ideologies. ‘Entering’ cities, cutout not 
only became popular but underwent changes too. 
In Folk cutout one may see the Kurpie cutout, re-
sembling leluja in  its shape a bit, presenting the 
Palace of Culture and Science in Warsaw2. Thus, 
considering inspiration in cutout a new phenom-
enon is quite wrong, what must be observed and 
analysed is  the directions and types of  transfor-
mations.

The most precious thing in  such recurrent 
thematic undertakings is  the possibility to fol-
low the development and decline of some forms. 
It  is  a  real pleasure to observe improving tech-
niques of  cutting and constant searching for 
themes and motifs which are worthy of being pre-
sented in cutouts. In case of artists making tradi-
tional cutouts, we can notice unflagging artistry 
and love of classical cutting. As far as inspiration 
is  concerned, there has also been considerable 
progress, but some artists always remain faith-
ful to their favourite motifs, shapes and symbols. 

2 J. Grabowski, Wycinanka ludowa, Warszawa 1955, 
Table 76.
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poruszając się w obrębie tradycyjnej ornamentyki. 
W zakresie inspiracji również zauważamy znaczny 
postęp, jednak zdarzają się artyści, którzy pozo-
stają wierni motywom, kształtom, symbolice. Być 
może taki stan rzeczy wynika z chęci doskonale-
nia się w  zakresie pewnego formatu, lub kierują 
tym prawa rynku i zainteresowania społecznego.

Wycinanka od  zawsze miała właściwie tylko 
jedną funkcję – służyła dekoracji. Inaczej rzecz 
się ma z koronką, która mocno związana była ze 
sztuką użytkową. Przywędrowała na wieś z dwo-
rów mieszczańskich i  miasta. Choć nieodzow-
nymi jej atrybutami są dekoracyjność i piękno, to 
jednak jej przeznaczenie jest praktyczne. Tworząc 
podkategorię w konkursie – inspiracja w koronce 
– wiedzieliśmy, że może być to zagadnienie róż-
nie zrozumiane. Spodziewaliśmy się napływu prac, 
które pozbawiają koronkę jej funkcji użytkowej 
i  sprowadzają ją do  ozdobności. Można słusznie 
zauważyć, że większość prac przysłanych na kon-
kurs jest tworzona w celach dekoracyjnych, jednak 
trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że inna 
jest funkcja estetyczna obrusu czy serwety (któ-
re miały i  mają swoje praktyczne zastosowanie 
w przestrzeni domowej), niż szydełkowych jaj wiel-
kanocnych czy biżuterii. Trochę zabrakło nam w tej 
inspiracji koronką dzieł zaskakujących, nietuzin-
kowych. Należałoby zgłębić temat, jaka jest tego 
przyczyna – czy zbyt krótki okres przygotowawczy 
przed konkursem, a może zbyt mało swobody i do-
wolności w temacie? Zdajemy sobie również spra-
wę, że tegoroczna odsłona była testowa. Być może 
jeżeli zdecydujemy się na kontynuację formatu 
za trzy lata, nasze apetyty zostaną zaspokojone. 
Gdy w 2015 roku po raz pierwszy sięgnęliśmy po 
inspirację w wycinance, nie dla wszystkich zrozu-
miałe były nasze intencje. W tym roku nie było już 
wątpliwości, co w  temacie inspiracji się zawiera. 
Zdecydowaliśmy, że VII Konkursowi Sztuki Ludo-
wej towarzyszyć będą wydarzenia dodatkowe, któ-
re zaprezentują tradycyjne oblicze dwóch dziedzin, 
którym poświęcone jest przedsięwzięcie, jak rów-
nież pokażą, jak można transformować spuściznę, 
nie pozbawiając jej artystycznych walorów. W ra-
mach wydarzenia zostanie udostępniona instala-
cja znanej na całym świeci artystki i performerki Ne 
Spoon, będzie można zapoznać się z największą 
koronką świata, wziąć udział w warsztatach koron-
ki i wycinanki. Wszystkie te akcje będą dostępne 
nieodpłatnie, naszym celem jest rozpropagowanie 

Perhaps, this is  caused by their intention to im-
prove their handicraft within the chosen frames 
or by the market demands.

Cutout has always had one major function – 
decoration. The situation is  quite different with 
lace, which has been connected very closely with 
the applied arts. It came to the country from man-
or houses and cities. Despite its beauty and deco-
rativeness, its intended use is practical. Planning 
a  subcategory in  the competition – inspiration 
in  lace – we realized that it  may be interpreted 
differently. We expected works depriving lace 
of  its functional quality and reducing it solely to 
decoration. It is true to say that most works sub-
mitted for the competition have been created 
for ornamental purpose, but it  is also difficult to 
disagree that the aesthetic role of table and tray 
cloths (which have always served practical rea-
sons at our homes) differs from the role of  lace 
Easter eggs or jewellery. What we missed a little 
in  the works inspired by lace was stunning and 
extraordinary handicrafts. It would be advisable to 
examine the reason for such an outcome – was 
it caused by too short preparatory time before the 
competition, or perhaps too little space for discre-
tion while interpreting the theme? We are aware 
that this year undertaking was of a testing char-
acter. It  is possible that if we decide to continue 
this theme in three years, our expectations will be 
met. In 2015, when we chose to deal with inspired 
cutout for the first time, not everyone understood 
our intentions. This year there were no doubts 
what the theme covered.

We came to a  decision that the 7th Folk Art 
Competition would be accompanied by some ex-
tra events, the aim of which would be both to pres-
ent the traditional aspects of the two artistic fields 
(cutout and lace) and to show how this traditional 
heritage may be transformed without losing its 
artistic value. There is planned a street art event 
during which lace installation will be available to 
the public. The artist creating such installations 
is  a  Polish artist and performer Ne Spoon, who 
is already famous around the world for her unique 
brand of  lace art. One will have a chance to see 
the biggest lace work in the world and take part 
in lace and cutout handicraft workshops. All this 
will be available free of charge, as our goal is to 
promote the idea of the competition and familiar-
ise the public with the material cultural heritage.
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idei konkursu oraz zapoznanie z materialnym dzie-
dzictwem kulturowym.

Koronka i  wycinanka, zarówno tradycyjna, jak 
i inspirowana, ma w dzisiejszych czasach wymiar 
komercyjny. Scenariusz napisany w latach 20. XX 
wieku przez Jerzego Warchałowskiego wciąż jest 
realizowany – to miasto kreuje potrzeby, na które 
odpowiada twórca. Wielu artystów jednak u pod-
staw swego tworzenia wymienia potrzebę kreacji 
i obcowania z pięknem. Oby ten stan trwał jak naj-
dłużej.

Ewelina Mędrala-Młyńska

Lace and cutout, both of  the traditional and 
inspired character, are influenced by commer-
cial factors. The scenario written by Jerzy War-
chałowski in  the 20s of  the 20th century has 
been proving correct – it is cities, where demand 
is created, and artists just respond to it in a par-
ticular way. However, many artists admit that 
it is the need to create and take delight in creation 
of beauty, that lies at the very heart of their artistic 
undertakings. May this attitude last always.

Ewelina Mędrala-Młyńska



Posiedzenie Jury, 9 lipca 2018 r.
Jury w składzie:

• Anna Filipowicz-Mróz – przewodnicząca – 
Fundacja CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło 
w Warszawie

• dr Kinga Czerwińska – Uniwersytet Śląski 
w Katowicach

• dr hab. Anna Weronika Brzezińska – 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

po zapoznaniu się z pracami 91 artystów 
(235 sztuk) przyznało nagrody w dwóch 
kategoriach:

Wycinanka:

inspiracja:
• I nagroda – Lucyna Kozłowska – za zestaw 

prac – Kukuryku…, Legendy świętokrzyskie, 
Wio koniku…

• II nagroda – Ewa Wrożyna – za pracę 
Ewolucja

• III nagroda – Maria Belica – za dwie prace – 
Królewicz Wioliniusz i Wietrzny dzień

tradycja:
• I nagroda – Wiesława Bogdańska – 

za wycinankę Koguty
• II nagroda – Joanna Bzdyl – za wycinankę 

Mizrach
• III nagroda – Janina Boroś – za wycinanki 

Firanka z ptaszkami, Firanka z kwiatami

Protokół posiedzenia Jury

VII Konkursu Sztuki Ludowej
Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki

Jury meeting held on 9 July 2018
Members of the Jury:

• Anna Filipowicz-Mróz, Chairperson – Cepelia 
Polish Art and Handicraft Foundation 
in Warsaw

• dr Kinga Czerwińska – University of Silesia 
in Katowice

• dr hab. Anna Weronika-Brzezińska – Adam 
Mickiewicz University in Poznań

having examined the works of 91 artists 
(235 works) decided to award prizes 
in two categories:

Cutout:

inspirations:
• 1st prize – Lucyna Kozłowska – for the set 

of works: Kukuryku… (Cock-a-doodle-doo…), Wio 
koniku… (Giddy up my little horse…), Legendy 
świętokrzyskie (Legends oft the Świętokrzyskie 
Region)

• 2nd prize – Ewa Wrożyna – for the work 
Evolution

• 3rd prize Maria Belica – for two works: 
Królewicz Wioliniusz (Prince Wioliniusz)

tradition:
• 1st prize – Wiesława Bogdańska – for the 

cutout Cocks
• 2nd prize – Joanna Bzdyl – for the cutout Mizrach
• 3rd prize – Janina Boroś – for the cutouts: 

Curtain with birds, Curtain with flowers

Minutes of the meeting of the Jury of the

7th Folk Art Competition
Beauty of openwork. In the world of lace and cutout
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wyróżnienia
inspiracja:
• Halina Maria Siąkajło – za wycinankę 

Na skraju lasu
• Bożena Wyganowska – za wycinanki – 

Owalną trójkolorową i Niebieską dwukolorową
• Karolina Lubaszko – za wycinankę Ptaki

tradycja:
• Genowefa Pabich – za wycinankę Jeździec

Koronka:

inspiracja:
• II nagroda – Weronika Galdamez Muñoz – 

za serwetkę Kwiat lodu
• II nagroda – Beata Legierska – za zestaw 

prac

tradycja:
• I nagroda – Czesława Gałązka – za fartuch
• II nagroda – Eugenia Wieczorek – za zestaw 

prac
• II nagroda – Dorota Cieślar – za czepiec
• III nagroda – Zofia Kaliszuk – za ręczniki 

obrzędowe

wyróżnienia
tradycja:
• Stanisława Kowalska – za Serce komunijne
• Beata Jarema – za serwetkę Gwiazdka
• Jolanta Szarłowicz – za bieżnik 1000 lat?
• Małgorzata Grochola – za serwetkę 

klockową

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy:
• Magdalena Cięciwa – za zestaw prac

Nagroda Cepelii:
• Aleksander Dutkiewicz – za zestaw 

wycinanek

Jury z zadowoleniem oceniło prace nadesłane 
na konkurs. Zauważona została dobra kondycja 
obydwu dziedzin, co dobrze rokuje na przyszłość 
i cieszy, że tak wiele osób zajmuje się rękodzie-
łem. Tworzy to dobre warunki dla promocji pol-
skiego rękodzieła na całym świecie.

distinctions
inspirations:
• Halina Maria Siąkajło – for the cutout Na skraju 

lasu (At the outskirts of the forest)
• Bożena Wyganowska – for the cutouts: 

Tricolour oval, Bicolour blue
• Karolina Lubaszko – for the cutout Birds

tradition:
• Genowefa Pabich – for the cutout Rider

Lace:

inspirations:
• 2nd prize – Weronika Galdamez Muñoz – for 

the tray cloth Kwiat lodu (Icy Flower)
• 2nd prize – Beata Legierska – for the set of works

tradition:
• 1st prize – Czesława Gałązka – for the apron
• 2nd prize – Eugenia Wieczorek – for the set 

of works
• 2nd prize – Dorota Cieślar – for the bonnet
• 3rd prize – Zofia Kaliszuk – for the ceremonial 

towels

distinctions
tradition:
• Stanisława Kowalska – for Serce komunijne 

(The Communion heart)
• Beata Jarema – for the tray cloth Gwiazdka 

(Little Star).
• Jolanta Szarłowicz – for the table runner 

1000 lat? (1000 years?)
• Małgorzata Grochola – for the bobbin lace tray 

cloth

Prize of the President of the City 
of Częstochowa:
• Magdalena Cięciwa – for the set of works

Prize of Cepelia:
• Aleksander Dutkiewicz – for the set of cutouts

The Jury carried out the evaluation of the sub-
mitted works with pleasure. It  was noted that 
both artistic fields were in good condition, which 
is a good prognosis for the future and gives satis-
faction that so many people pursue handcrafting. 
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Jury zauważyło różnorodność zastosowanych 
technik koronkarskich, które cechuje precyzja 
wykonania. Prace reprezentują wiele regionów 
oraz środowisk – wiejskich i miejskich. Cieszy od-
woływanie do  tradycyjnych elementów stroju lu-
dowego i wystroju wnętrz, jak również miejskich 
tradycji rękodzielniczych. Natomiast jury jest za-
niepokojone, że na konkurs wpłynęło tak mało 
prac inspirowanych tradycyjną koronką.

Prace z  zakresu wycinankarstwa pokazują, 
że ta dziedzina rękodzieła wciąż jest żywa. Za-
uważalne jest jednak nierówne nasycenie w po-
szczególnych regionach. W  nadesłanych pra-
cach przeważają regiony kurpiowski oraz rawski. 
Bardzo interesujące są prace z zakresu inspiracji 
wycinanką.

Jury z  radością przyjęło ideę konkursu i  po-
stuluje kontynuowanie tego formatu, jednak o in-
nej tematyce, np. rzeźby ludowej. Jury dziękuje 
Organizatorom za profesjonalne przygotowanie 
nadesłanych prac do  oceny przez komisję kon-
kursową.

It creates a good climate for the promotion of Pol-
ish handcraft in the whole world.

The Jury observed that the techniques applied 
in  lace handcrafting were diversified and ensured 
a high level of precision. The works represent nu-
merous regions and communities – rural and ur-
ban ones. What is rewarding is the fact that artists 
reach for traditional elements of  folk costumes 
and interior design as well as urban handcrafting 
traditions. However, the Jury admitted being con-
cerned that so few works inspired by traditional 
lace were submitted to the competition.

The cutouts submitted to the competition prove 
that this type of  handicraft is  still alive. The Jury 
discovered that cutout handcrafting was not equal-
ly spread over particular regions. The Kurpie and 
Rawa regions prevail in the examined works. The 
inspired cutouts are especially interesting.

The Jury welcomed the concept of the compe-
tition with delight and propounded continuation 
of this form but with a change of theme, e.g. into 
folk sculpture. The Jury thanked the Organisers 
for the professional preparation of  the submitted 
works for the evaluation by the competition com-
mission.



Urodziła się w  1952 roku w  Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, mieszka w  Skarżysku-Kamiennej. 
Z  wykształcenia jest ekonomistką, obecnie 
na emeryturze. Jej przygoda z wycinanką roz-
poczęła się w  1995 roku. Swoje umiejętności 
przejęła z  rodzinnej tradycji, a szkoliła u wyci-
nankarki z  Bodzentyna w  województwie świę-
tokrzyskim. Jako twórczyni ludowa współpra-
cowała bądź nadal współpracuje z  muzeami 
oraz innymi instytucjami kultury, takimi jak: 
Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa 
w  Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Wsi Kielec-
kiej, Muzeum Narodowe w  Kielcach, Muzeum 
Zabawek i  Zabawy w  Kielcach, warszawskie 
Muzeum Historii Spółdzielczości w  Polsce. 
Jest laureatką wielu konkursów, organizowa-
nych między innymi przez Muzeum Wsi Kielec-
kiej, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
w  Lednogórze, Katolickie Stowarzyszenie „Ci-
vitas Christiana” w Kielcach, Muzeum Miejskie 
w  Tychach. Zdobyła wyróżnienie w  Muzeum 
Częstochowskim uczestnicząc w VI Konkursie 
Sztuki Ludowej Z  tradycji wzięte, na nowo wy-
cięte… Jest laureatką Nagrody im. Władysława 
Orkana za ocalenie od zapomnienia wycinanki 
ludowej oraz promowanie dziedzictwa kultury 
i sztuki – przyznane przez Fundację im. Włady-
sława Orkana (wyróżniona wspólnie z mężem 
Andrzejem Kozłowskim, rzeźbiarzem), Nagrody 
Polskiego Radia Kielce Jawor u  źródeł kultury 
– wyróżnienie w  kategorii rzeźba i  malarstwo 
(wspólnie z  mężem Andrzejem Kozłowskim), 
Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w  uznaniu 
dokonań wzbogacających dorobek kulturalny 
województwa świętokrzyskiego.

Lucyna KOZŁOWSKA
I nagroda
w kategorii wycinanka – inspiracja

Lucyna Kozłowska was born in  1952 in  Ostrów 
Świętokrzyski but lives in  Skarżysko-Kamienna. 
She holds a  degree in  economics. She is  retired. 
Her adventure with cutouts started in 1995. Creat-
ing cutouts was her family tradition and there she 
learnt how to do it. She could continue improving 
her skills in this field as she had a chance to cre-
ate such works with a  folk artist in  Bodzentyn 
in  the Świętokrzyskie region. As a  folk artist she 
has been cooperating with museums and other 
cultural institutions, i.e. the Leopold Staff Municipal 
Culture Centre in  Skarżysko-Kamienna, the Mu-
seum of  the Kielce Village, the National Museum 
in Kielce, the Museum of Toys and Play in Kielce 
and the Museum of  the History of  the Polish Co-
operative Movement in Warsaw. She has frequently 
been a competition winner, i.e. in  the competition 
organised by the Museum of  the Kielce Village, 
the Museum of the First Piasts at Lednica in Led-
nogóra, the Catholic Association Civitas Christiana 
in Kielce and the Municipal Museum in Tychy. She 
was awarded distinction in the 6th edition of the Folk 
Art Competition Z tradycji wzięte na nowo wycięte… 
organised by the Museum of  Częstochowa. She 
has been granted the Władysław Orkan Award for 
saving from oblivion folk cutouts as well as pro-
moting cultural and art heritage – the award was 
granted by the Władysław Orkan Foundation (she 
received this distinction together with her husband 
Andrzej Kozłowski, a sculptor). Lucyna Kozłowska, 
together with her husband, have also been deco-
rated with the Polish Radio Award Jawor u źródeł 
kultury ( A sycamore at the springs of culture) – this 
ditiction was granted in  the category of sculpture 
and painting. She has received the Świętokrzyskie 
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Na wycinanie poświęca każdą wolną chwilę, 
a jej prace gromadzone są zarówno w muzeach, 
jak i przez prywatnych kolekcjonerów. Sprzedaje 
je na targach, jarmarkach, w  sklepach. Swoimi 
umiejętnościami dzieli się z najbliższymi. Inspira-
cje czerpie ze wspomnień z dzieciństwa oraz z tra-
dycji, legend, obrzędów, a  kompozycje powstają 
przy pomocy nożyczek, bez wcześniejszych szki-
ców. Formę i  techniki opiera na tradycyji. Prace 
tematyczne o tradycyjnych podstawach, z jedno-
czesnym autorskim wzornictwem, stanowią jej 
ulubioną formę przekazu.

Culture Award in recognition of her contribution to 
the culture of the Świętokrzyskie region. The artist 
spends every free moment cutting out works which 
later are collected by both museums and private 
collectors. She sells her works at folk art fairs, mar-
kets and shops. She shares her skills with her loved 
ones. She is  inspired by her childhood, traditions, 
legends, ceremonies. She creates cutouts with the 
use of  scissors without sketching. The form and 
techniques she employs are rooted in the tradition-
al folk art. Thematic works created in compliance 
with traditional methods but with the artist’s own 
design are her favourite means of expression.

Autorka na konkurs przesłała trzy wycinanki, któ-
re otrzymały I nagrodę w kategorii „Wycinanka – in-
spiracja”. Impulsem do ich stworzenia były legendy 
świętokrzyskie, wspomnienia, stare piosenki.

Pierwsza praca nosi tytuł Wio koniku… Jest to 
wycinanka zamknięta prostokątna z motywem ko-
ników, które stanowią główny temat. Górną część 
tworzy ptasia bordiura – rząd ptaków siedzących 
na gałęziach – która ukształtowana półkoliście 
zamyka główny temat. W centrum układu wkom-
ponowane zostały koniki, których grzywki i ogony 
są wycięte ażurowo, a korpusy oraz wspomniane 
ptaszki – jednolicie. W  dolnej części wycinanki 
znajduje się rodzaj bordiury z motywami roślinny-
mi. Są to liście i kwiaty wycięte ażurowo w jednoli-
tym tle. Motywy te pojawiają się również w rogach 
górnej części kompozycji. Obydwa fragmenty 
zostały połączone bocznymi paskami, stanowiąc 
tym samym rodzaj obramowania głównego mo-
tywu. Wycinanka jest symetryczna jednoosiowa. 
Składa się z  dwóch nałożonych na siebie wyci-
nanek: czerwonej i  czarnej, gdzie czerwona sta-
nowi lekko wysunięty podkład. Autorka zaznacza, 
że w  temacie sięga wspomnieniami do  zabawy 
z dzieciństwa, pojawia się w nim również nawiąza-
nie do tekstu piosenki Wio koniku…, która pochodzi 
z połowy XX wieku i skomponowana została przez 
Imre Garai (na język polski tekst z  węgierskiego 
przetłumaczył Jerzy Jurandot).

The artist submitted three cutouts to the com-
petition and was granted for them the 1st award 
in the category ‘Cutout – inspirations’. The incen-
tive to create them were legends concerning the 
Świętokrzyskie region, memories and old songs. 
The first work is called Wio koniku… (Giddy up my 
little horse…). It is a closed cutout of a rectangular 
shape and its main motif is little horses. The upper 
part is a border with birds – a row of birds sitting on 
the branches – which closes the main theme with 
a semicircle. In the central part there are little hors-
es, whose manes and tails are made in openwork 
design, while their body and the birds are plain. 
In the bottom part of the cutout there is a border 
with a vegetal motif comprising openwork leaves 
and flowers against a  plain background. Those 
motifs also appear in  the upper corners of  the 
composition. Both the fragments are combined by 
the side strips, thus constituting a sort of framing 
of the main theme. The cutout has one axis of sym-
metry. It consists of two cutouts put on each other: 
the red one and the black one, where the red one 
serves as a backing extended slightly outward. The 
artist says that the main theme alludes to the play 
she enjoyed in her childhood. There also appears 
a reference to the lyric Wio koniku…, which has its 
roots in the 50s of the 20th century and which was 
composed by Imre Garai (it  was translated from 
Hungarian by Jerzy Jurandot).
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Lucyna Kozłowska
Kukuryku… / Cock-a-doodle-doo…



L u c y n a  K o z ł o w s K a16

Druga praca nosi tytuł Kukuryku… Ma formę 
otwartą z  kogutami jako głównym motywem. 
Koguty zostały wycięte w  jednolitym kawałku 
papieru z zaznaczonymi skrzydłami, grzebienia-
mi i oczami. Ich ogony natomiast zyskały bujną 
ażurową formę zdobienia. Na ogonach miejsce 
znalazły mniejsze ptaszki. W  dolnej części wy-
cinanki znajdują się motywy roślinne wycięte 
ażutrowo w jednolitym tle. Praca jest symetrycz-
na jednoosiowa. Składa się z dwóch nałożonych 
na siebie wycinanek: pomarańczowej i  czarnej, 
gdzie pomarańczowa stanowi lekko wysunięty 
podkład. Jak podkreśla Autorka – wycinanka 
nawiązuje we wzornictwie do regionalnej trady-
cji wycinania motywów geometrycznych, roślin-
nych oraz kogutków – symboli życia, zdrowia, 
powodzenia.

Trzecią pracą są Legendy świętokrzyskie. Jest 
to wycinanka zamknięta prostokątna z motywem 
jelonków świętokrzyskich, które stanowią główny 
temat. Górna część pracy przypomina ażurową 
koronę drzewa, która została połączona z  dol-
ną częścią pniem, stanowiącym jednocześnie 
centralny punkt układu. Po jego dwóch stronach 
umieszczone zostały jelonki, których rogi wta-
piają się w koronę drzewa, a pomiędzy porożem 
widoczny jest krzyż świętokrzyski o  typowym 
dla niego kształcie, składający się z  dwóch po-
przeczych belek różnej długości. W dolnej części 
kompozycji znajdują się roślinne bordiury z moty-
wami liści i kwiatów, wycięte ażurowo w jednoli-
tym tle. Boczne krawędzie obok jelonków wycię-
te w  gałązki z  małymi ptaszkami, które łącząc 
górne i  dolne fragmenty, stanowią jednocześnie 
obramowanie dla całej kompozycji. Praca jest sy-
metryczna jednoosiowa. Składa się z dwóch na-
łożonych na siebie wycinanek: zielonej i czarnej, 
gdzie zielona stanowi lekko wysunięty podkład. 
Nawiązuje do legendy o Emeryku i świętym jele-
niu, który ukazał się królewiczowi węgierskiemu 
podczas łowów. Pomiędzy porożem zwierzęcia 
jaśniał krzyż – relikwia Krzyża Świętego, którą 
Emeryk otrzymał od  ojca i  nosił zawieszoną na 
szyi. Ukazał mu się też anioł, który polecił udać 
się w  górę do  ludzi, którzy mu pomogą, jednak 
w zamian Emeryk miał ofiarować im najcenniej-
szą rzecz, jaką posiada. Podarunkiem stała się 
relikwia, która do  tej pory przechowywana jest 
w tym miejscu, a miejsce to znane jest dziś pod 
nazwą Święty Krzyż.

The second work Kukuryku… (Cock-a-doo-
dle-doo…) is  an  open cutout and its main motif 
is  cocks. The cocks are cut out in  a  plain piece 
of paper, they have wings, crests and eyes. Howev-
er, their openwork tails are opulent and decorative. 
On them are sitting little birds. In the bottom part 
of  the cutout there are openwork vegetal motifs 
placed against a plain background. The work has 
one axis of symmetry. It consists of  two cutouts 
put on each other: the orange one and the black 
one, where the orange one serves as a  backing 
extended slightly outward. As the artist claims the 
cutout design is  an  allusion to the regional tradi-
tion of cutting out geometrical and vegetal motifs 
as well as cocks, which symbolise life, health and 
good fortune.

The third work Legendy świętokrzyskie (Leg-
ends oft the Świętokrzyskie Region) is a closed rec-
tangular cutout, whose main motif is fawns from 
the Świętokrzyskie region. The upper openwork 
part of  the cutout resembles a  crown of  a  tree 
which is  combined with the bottom part by the 
tree trunk constituting the central part of the com-
position. At  both sides of  the trunk there are the 
fawns whose antlers intermingle with the crown 
of  the tree. Amid the antlers is  the image of  the 
Holy Cross from the Świetokrzyskie Mountains 
with its typical shape, consisting of  two trans-
verse beams of  different lengths. In  the bottom 
part of the composition there are vegetal borders 
presenting openwork leaves and flowers against 
a  plain background. Next to the fawns, the side 
edges displaying little birds perched on twigs and 
combining the upper and bottom parts make for 
the framing of  the whole theme. The cutout has 
one axis of symmetry. It consists of  two cutouts 
put on each other: the green one and the black one, 
where the green one serves as a backing extended 
slightly outward. It  refers to the legend of  Prince 
Emeric and the Holy Deer, which appeared to the 
Hungarian prince while he was hunting. Amid the 
antlers of the deer shone the cross – a relic of the 
Holy Cross, which Prince Emeric got from his fa-
ther and wore round his neck. An angel appeared 
to the prince too and told him to go up the road to 
people who would give him shelter and food, but 
in exchange of that he would give them the most 
precious thing he had. Thus, he gave them the relic, 
which from that day on has been kept in that place, 
known today as the Holy Cross.
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Lucyna Kozłowska
wycinanka Legendy świętokrzyskie / Legends of the Świętokrzyskie Region
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Wszystkie trzy prace nawiązują do siebie tech-
niką – charakterystyczną dla Kielecczyzny formą: 
są jednoosiowe z  głównym motywem umiesz-
czonym w  centrum kompozycji; wzornictwem: 
wszystkie posiadają bordiury z podobnymi moty-
wami roślinnymi oraz powtarzającymi się małymi 
ptaszkami. Wszystkie stanowią wspomnienie 
o dawnych przekazach i zwyczajach (dawna pio-
senka śpiewana dzieciom, tradycyjne wzornic-
two, legenda).

All the three cutouts are similar to each other as 
far as the technique and the form are concerned. 
They are made in  black paper with a  colourful 
backing, have one axis of symmetry and their main 
motifs are placed in the centre of the composition. 
Their designs are also alike. They have borders 
with almost identical vegetal motifs and little birds. 
All of them make one remember of past days and 
customs (an old song sung to children, a traditinal 
design, a legend).

Lucyna Kozłowska
Wio koniku… /
Giddy up my little horse…



Urodziła się w  1956 roku w  Dąbrowie Górni-
czej, mieszka w  Jastrzębiu-Zdroju. Z  wykształ-
cenia jest pielęgniarką i  do  tej pory pracuje za-
wodowo, również jako rejestratorka. Wycinanki 
tworzy od  2013 roku. Fascynują ją możliwości, 
jakie daje praca z papierem, różnorodność ma-
teriałów, narzędzi, kolorów i  form. Mimo że nie 
jest twórczynią ludową, współpracuje z  muze-
ami oraz innymi instytucjami kultury, takimi jak: 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Galeria Historii 
Miasta w  Jastrzębiu-Zdroju, Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka w  Rudzie Śląskiej, 
Muzeum Częstochowskie. Brała udział w  VI 
Konkursie Sztuki Ludowej Z  tradycji wzięte, na 
nowo wycięte… organizowanym przez Muzeum 
Częstochowskie, w  którym otrzymała nagrodę 
ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w  Częstochowie. Na tworzenie wycinanek po-
święca każdą wolną od pracy zawodowej chwi-
lę. Ma również inne pasje – malarstwo akrylowe, 
olejne, akwarelowe oraz kaligrafię i poezję. Pra-
ce sprzedaje okazjonalnie, a  swoją pasją dzieli 
się z najbliższymi. Szkice powstają, gdy wycina 
nożykiem do cięcia papieru. Gdy tworzy sponta-
nicznie, tnąc nożyczkami, nie szkicuje. Inspiracją 
są dla niej przyroda oraz własne emocje i chęć 
komentowania zjawisk. Podziwia i  podpatruje 
innych twórców, jednak ich nie naśladuje. Nie 
zamyka się na schematy, jeśli chodzi o  formę 
i motywy. Intrygująca nieprzerwanie jest dla niej 
postać ludzka.

Ewa Wrożyna was born in 1956 in Dąbrowa Gór-
nicza. She lives in Jastrzębie-Zdrój. She is a quali-
fied nurse, still in work, also as a medical reception-
ist. Ewa Wrożyna took up paper cutting in  2013. 
She is captivated by the possibilities the work in pa-
per offers as well as the variety of materials, tools, 
colours and forms. Although she is not a folk artist 
she cooperates with museums and other cultural 
institutions, such as the Municipal Culture Centre 
and the Town History Gallery in  Jastrzębie-Zdrój, 
the Maksymilian Chrobok Municipal Museum 
in  Ruda Śląska and the Museum of  Częstocho-
wa. She took part in the 6th edition of the Folk Art 
Competition Z tradycji wziete, na nowo wycięte… or-
ganised by the Museum of Częstochowa and was 
awarded a  prize funded by the Regional Culture 
Centre in Częstochowa. Ewa Wrożyna spends her 
free time creating cut-outs, however, she also has 
other artistic passions, i.e. acrylic, oil and watercol-
our painting, calligraphy and poetry. Ewa Wrożyna 
only occasionally sells her works, but she shares 
her passions with her family and friends. She re-
sorts to sketches while using special art knives. 
If her tool is scissors she cuts out spontaneously 
without sketching. Her inspiration is  drawn from 
nature, her own feelings and the need to comment 
on the surrounding world. The output of  other 
artists does not escape her notice and receives 
her warm approval, however, Ewa Wrożyna never 
imitates any of  them. She is  open-minded when 
it comes to form and motifs. What is still alluring 
to her is human figure.

Ewa WROŻYNA
II nagroda
w kategorii wycinanka – inspiracja
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Na konkurs przysłała trzy prace, zatytułowane 
Niemoc, Splątanie oraz Ewolucja. Ostatnia z tych 
prac otrzymała II nagrodę w  kategorii „Wyci-
nanka – inspiracja”. Ma duży format, wykonana 
została w kolorowym papierze gazetowym. Wie-
loelementowa kompozycja została naklejona 
na czarne tło. Podstawę całego układu stanowi 
motyw roślinny – drzewko, które rozgałęzia się 
na dwie strony. Po dwóch stronach rozchodzą 
się też w  dwóch poziomach kolejne elementy. 
Pierwszy poziom to dwie kompozycje splątanych 
ze sobą motywów roślinnych, których ukształ-
towanie przypomina głowy małp. Drugi poziom 
tworzą kolejne trzy elementy, identyczne jak 
poniższe. Jednocześnie tworzą one górną linię 
zamykającą temat. W  ten sposób temat ewolu-
cji został przedstawiony również poprzez for-
mę, ukształtowanie całości. U  nasady drzewka 
widnieją symbole oznaczające płeć: męską (po 
prawej stronie) i  żeńską (po stronie lewej). Wy-
cinanka, mimo że składa się z wielu elementów 
niepołączonych ze sobą, jest symetryczna jedno-
osiowa, nie wliczając różnych od siebie symboli. 
Przez zastosowanie materiału, jakim jest papier 
gazetowy, kolory są niezaplanowane, wymiesza-
ne, co wpisuje się w ogólną koncepcję pracy. Jak 
mówi Autorka: „Całość nawiązuje do  teorii Dar-
wina. Ironizując – przekłada się na współczesne 
problemy światowe i trendy”.

She submitted three works to the competition: 
Niemoc, Splątanie and Ewolucja (Malaise, Entangle-
ment, and Evolution). For the last one Ewa Wrożyna 
received the 2nd prize in  the category ‘Wycinanka 
– inspiaracje’ (‘Cutouts – inspirations’). The work 
is  of  a  big size and made in  coloured newsprint. 
The background for the multi-element composi-
tion is black. The base of the composition is a floral 
motif – a small tree which is splitting into two sides 
containing subsequent elements also splitting into 
two levels. The first level consists of two composi-
tions presenting entangled floral motifs, the shape 
of which makes you think of monkey heads. The 
second level is composed of subsequent three el-
ements which are identical to the mentioned ones. 
At the same time, they form the upper line which 
closes, and thus completes the theme. Thus, the 
theme of evolution has been displayed by means 
of  form and shape of  the whole composition. 
At the base of the tree there are symbols indicat-
ing sex: male (on the right) and female (on the 
left). The cutout being made of a big number of el-
ements not combined with one another is of uni-
axal symmetry, excluding symbols which are not 
alike. The use of newsprint makes for the special 
effect of the unplanned colour mixture, which cor-
responds to the overall concept of the work. As the 
artist put it: ‘The whole work alludes to Darwin’s 
theory. It is ironic and reflects global problems and 
trends we face these days.’
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Ewa Wrożyna
Ewolucja / Evolution



Urodziła się w 1999 roku w Poznaniu, w rodzinie 
muzyków, których nazwisko można kojarzyć rów-
nież z pisankarstwem i fotografią. Mieszka w Czę-
stochowie. Jest absolwentką Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego 
w  Częstochowie, gdzie uczęszczała do  klasy 
skrzypiec. Zainteresowała się pracami jednej 
z wycinankarek polskiego pochodzenia, gdy kilka 
lat temu zwiedzała wielkanocną wystawę prezen-
towaną w  Mannheim w  Niemczech. Od tej pory 
wycinanie stało się jej pasją. Nie współpracowała 
w zakresie wycinankarstwa z żadnymi instytucja-
mi, nie brała udziału w konkursach o charakterze 
etnograficznym. Wycinanki tworzy okazjonalnie 
i na prywatne zamówienia. Mimo wielu obowiąz-
ków stara się wykonywać dwie prace miesięcz-
nie. Niekiedy jednej wycinance poświęca około 
dwunastu godzin, w  zależności od  stopnia trud-
ności. Swoimi umiejętnościami dzieli się z  bra-
tem. Pomysły na jej prace są oryginalne. Gdy 
chce stworzyć wycinankę rozbudowaną, mister-
ną, wykonuje szkic i wstępnie rozmieszcza na nim 
poszczególne elementy. Detale wycina nożycz-
kami chirurgicznymi. Inspirują ją przedwojenne 
niemieckie wycinanki, tzw. scherrenschnitte, które 
są tradycyjną sztuką cięcia papieru w  Szwajca-
rii i  Niemczech od XVI wieku. Sztukę tę cechuje 
sylwetkowość, ujęcia profilowe, temat miłości, 
scenki rodzajowe. Marię Belicę interesuje również 
wycinanka kurpiowska, żydowska oraz wycinanki 
o tematyce krakowskiej. Jej ulubionymi są moty-
wy muzyczne, ale lubi też motywy kwiatów, figur 
dzieci podczas zabawy. Jej znakiem rozpoznaw-
czym stał się mały ptaszek.

Maria BELICA
III nagroda
w kategorii wycinanka – inspiracja

Maria Belica was born in  1999 in  Poznań, 
in  a  family of  musicians, who also deal with 
creating Easter eggs and photography. Maria 
Belica lives in  Częstochowa. She is  a  graduate 
of the Marcin Józef Żebrowski Associated Music 
School in Częstochowa with specialization in vi-
olin playing. She became interested in the works 
made by a folk artist of Polish origin a few years 
ago when she was visiting some Easter exhibition 
in Mannheim in Germany. Since that time cutouts 
have been her passion. She has not cooperated 
within this field with any institutions and has not 
participated in  any ethnographic competitions. 
She creates cutouts occasionally as well as on 
private requests. Despite having plenty of duties, 
she does her best to accomplish two works every 
month. Depending on the difficulty, sometimes 
she spends almost 12 hours making one cutout. 
She shares her skills with her brother. Her ideas 
are really unique. When she intends to create 
an  intricate and complex cutout, she resorts to 
sketching and plans where to locate the particu-
lar elements. She cuts out details using surgical 
scissors. Maria Belica is  inspired by the prewar 
German cutouts, scherrenschnitte, which have 
been made according to the traditional technique 
of  paper cutting in  Switzerland and Germany 
since the 16th century. The typical motifs of those 
cutouts are silhouettes, profiles, love themes and 
genre scenes. The artist is also fond of the Kurpie, 
Jewish and Cracow themes cutouts. Her favour-
ite motifs are musical ones, but she also likes mo-
tifs of flowers and silhouettes of playing children. 
Her hallmark is a little bird.
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Maria Belica
Królewicz Wioliniusz / Prince Wioliniusz

Wietrzny dzień / Windy day
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Autorka na konkurs przesłała trzy prace, zatytu-
łowane Wietrzny dzień, Królewicz Wioliniusz oraz 
Poezja. Wietrzny dzień oraz Królewicz Wioliniusz 
otrzymały III  nagrodę w  kategorii „Wycinanka – 
inspiracja”.

Pierwsza praca, Wietrzny dzień, jest wycinanką 
prostokątną o otwartej formie, wyciętą w czarnym 
papierze na kremowym tle. Kompozycję tworzy 
scenka rodzajowa, przedstawiająca dziewczynę 
wieszającą pranie na sznurach pomiędzy trzema 
drzewami. Przy nogach ma ona postawiony kosz 
z  jeszcze nierozwieszonym praniem. Podstawę 
stanowi pas trawy. Na drzewach – gałązki z  list-
kami oraz ptaszek – znak rozpoznawczy Autorki. 
Wietrzny dzień ukazany został poprzez „rozwianie” 
fartuszka, sukienki i włosów dziewczyny oraz sznu-
rów z praniem. Część z elementów tworzą cieniut-
kie linie papieru, precyzyjnie wycięte nożyczkami 
chirurgicznymi. Wycinanka jest niesymetryczna. 
Widoczne są w niej nawiązania do wspomnianych 
przez Autorkę inspiracji z niemieckich wycinanek, 
czyli profilowe ujęcie, rodzajowość scenki oraz 
sylwetkowość, którą podkreśla wykonanie pracy 
w kolorze czarnym.

Druga – Królewicz Wioliniusz – jest wycinanką 
wyciętą z prostokąta o otwartej formie. Wykona-
na została w czarnym papierze na kremowym tle. 
Kompozycję tworzy scenka rodzajowa, przedsta-
wiająca chłopca – królewicza, ukazanego w wa-
lecznej postawie. Towarzyszą mu atrybuty: ko-
rona, peleryna, a w rękach zamiast miecza bądź 
berła dzierży smyczek. U  jego stóp leży wiolon-
czela, naprzeciw podstawka z  nutami, na której 
siedzi ptaszek. W  tle pojawiają się pojedyncze 
gałązki krzaczków. Podstawę stanowi pas trawy. 
Część z elementów tworzą cieniutkie linie papieru 
precyzyjnie wycięte nożyczkami chirurgicznymi. 
Wycinanka jest niesymetryczna. Podobnie jak 
w  poprzedniej pracy, również tutaj widoczne są 
nawiązania do niemieckich wycinanek, czyli pro-
filowe ujęcie, sylwetkowość, którą podkreśla wy-
konanie pracy w kolorze czarnym.

The artist submitted three works to the compe-
tition: Wietrzny dzień (Windy day), Królewicz Wio-
liniusz (Prince Wioliniusz) and Poezja (Poetry). 
Windy day and Prince Wioliniusz received the 3rd 
award in the category ‘Cutout – inspirations’.

The first work, Windy day, is a closed rectangu-
lar cutout made in black paper against a creamy 
background. The composition presents a  genre 
scene: a girl hanging laundry on the ropes spread 
between three trees. In the grass, near the stand-
ing girl, is a laundry basket. There are leaves and 
one little bird, the artist’s hallmark, on the branch-
es of  the trees. The windy weather manifests 
itself in  ‘waving’ of  the girl’s apron, dress and 
hair as well as the ropes with the drying clothes. 
Some elements are made of thin strips of paper, 
cut out with surgeon scissors with great preci-
sion. The cutout has no symmetrical axis. One 
may notice in  it  some reference to the German 
cutouts such as: a profile, a genre scene and the 
silhouette of the girl, underlined by the black col-
our of the work.

The second cutout, Prince Wioliniusz, is of an 
open form and rectangular shape. It was made 
in  black paper against a  creamy background. 
The composition shows a genre scene: a young 
prince who is holding neither a sword nor a scep-
tre, but a bow. At his feet there is a cello, next to 
it, a music note stand, and on it, a little bird. In the 
background, there are some twigs, and in the bot-
tom part, a strip of grass. Some elements are very 
thin strips of paper cut out with surgeon scissors 
with great precision. The cutout is not symmet-
rical. It corresponds to the first work in its refer-
ence to the German cutouts as it includes a pro-
file and a silhouette. All this is highlighted by the 
black colour.



Urodziła się w  1957 roku we wsi Tatary koło 
Kadzidła na Kurpiach. Z wykształcenia jest tech-
nikiem geodetą. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych i  przewodnikiem po Zagro-
dzie Kurpiowskiej w Kadzidle, Oddziale Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce. Talent i  umie-
jętności odziedziczyła po znanych twórczyniach 
– babci Stefanii Konopce, matce Marii Chrostek 
oraz ciotce Czesławie Konopce. Wiesława Bog-
dańska wykonuje nie tylko wycinanki, ale również 
kwiaty z bibuły, palmy wielkanocne, pisanki oraz 
pieczywo obrzędowe. Ceniona jest szczególnie 
za wycinaki, które wykonuje od dwunastego roku 
życia, czerpiąc inspiracje z tradycyjnych wzorów 
kurpiowskich. Jej prace wyróżniają się prostą 
kompozycją oraz subtelnością i  precyzją cięcia. 
Do wycinania używa tradycyjnie nożyc do strzyże-
nia owiec. Inspiruje się przyrodą – kogutami, list-
kami, ptakami, jak sama pisze, „zgodnie z  trady-
cją”. Uczestniczyła w wielu konkursach, pokazach 
czy wystawach sztuki ludowej. Jako twórczyni lu-
dowa chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami, 
prowadzi liczne warsztaty z rękodzieła ludowego. 
Do najważniejszych nagród należą: Odznaka „Za-
służony Działacz Kultury” (1998), Odznaka Hono-
rowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Nagroda 
im. Oskara Kolberga (2008), Doroczna Nagroda 
Marszałka Województwa Mazowieckiego (2008), 
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2012), 
wyróżnienie w VI Konkursie Sztuki Ludowej Z tra-
dycji wzięte, na nowo wycięte… (2015). Prace 
Wiesławy Bogdańskiej znalazły się w kolekcjach 
wielu muzeów, między innymi w  Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum 

Wiesława BOGDAŃSKA
I nagroda
w kategorii wycinanka – tradycja

Wiesława Bogdańska was born in 1957 in Tatary, 
a  village in  the Kadzidło commune, in  the Kurpie 
region. She is a surveying technician. She is also 
a member of the Folk Artists’ Association and a cic-
erone in both the Kurpie Farmhouse and the Branch 
of  the Kurpie Culture Museum in  Ostrołęka. She 
inherited her talent and skills from the well-known 
folk artists – her grandmother Stefania Konopka, 
her mother Maria Chrostek as well as her aunt 
Czesława Konopka. Wiesława Bogdańska makes 
cutouts, tissue-paper flowers, Easter palms, Easter 
eggs and bakes special ceremonial bread prod-
ucts. She is esteemed a folk artist mainly because 
of the cutouts she has been creating since she was 
twelve. Her inspiration is  the traditional designs 
from the Kurpie region. Simplicity of design, subtle-
ty and precision of cutting are typical of her works. 
Her tool is traditional sheep shears. Her imagina-
tion is sparked by nature – cocks, leaves, birds, as 
she says, ‘as the tradition leads her’. She has taken 
part in numerous folk art competitions, shows and 
exhibitions. She willingly passes her skills to oth-
ers, running a plenty of workshops on folk hand-
icraft. The most important awards she has been 
granted include: the Decoration of Meritorious for 
Polish Culture (1988), the Decoration of  Honour 
Meritorious for Polish Culture awarded by the Min-
istry of Culture and National Heritage (2008), the 
Oskar Kolberg Award (2008), the Annual Award 
of the Marshall of the Mazovia Region (2008), the 
Medal for Merit to Culture – Gloria Artis (2012), 
distinction in the 4th Folk Art Competition Z trady-
cji wzięte, na nowo wycięte… (2015). The works by 
Wiesława Bogdańska are displayed in  numerous 
museums, i.e. the National Ethnographic Museum 
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Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum Etno-
graficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 
w Toruniu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostro-
łęce, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum 
Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 
Muzeum Częstochowskim, Museum Europäi-
scher Kulturen w Berlinie.

Na konkurs twórczyni nadesłała trzy tradycyjne 
wycinanki kurpiowskie, zatytułowane Gwiazda, 
Koguty i Leluja. Za wycinkę Koguty dostała I na-
grodę w kategorii „Wycinanka – tradycja”.

Praca wykonana jest według tradycyjnego wzo-
ru, przedstawia dwa koguty symetrycznie do siebie 
zwrócone, na podstawie wyciętej w bogato ażuro-
wy wzór z widocznymi elementami motywów ro-
ślinnych listków. Wykonana w  czarnym papierze 
glansowanym z  kolorowymi elementami (pióra, 
kołnierzyki, kwiatki), wycięta nożycami do strzyże-
nia owiec.

Kolejna praca – Gwiazda – to jednokolorowa 
czerwona wycinanka z wieloma osiami symetrii, 
wykorzystująca tradycyjny motyw geometryczny. 
W centrum pracy ośmioramienna gwiazda i  trzy 
ozdobne rzędy.

Trzecia praca to jednokolorowa czerwona Le-
luja, wykorzystująca motyw geometryczny, a tak-
że zoomorficzny, czyli dwa koguty symetrycznie 
odwrócone ogonami. W  koronie drzewa życia 
dwa małe ptaszki również odwrócone ogonami.

in Warsaw, the North Mazovian Museum in Łomża, 
the Maria Znamierowska-Prüfferowa Ethnograph-
ic Museum in Toruń, the Kurpie Culture Museum 
in Ostrołęka, the National Museum in Poznań, the 
Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Cracow, 
the Museum of Częstochowa and the Museum Eu-
ropäischer Kulturen in Berlin.

The artist submitted three traditional Kurpie cut-
outs: Gwiazda (Star), Koguty (Cocks) and Leluja. 
She received the first award in  the category ‘Tra-
ditional cutout’ for the cutout Cocks. It  is  made 
according to the traditional Kurpie design and 
presents two symmetrical cocks facing each oth-
er. Beneath, there is an intricate openwork design 
with vegetal motifs – leaves. The work is cut out 
in black art paper but contains colourful elements 
(feathers, cock collars, flowers) and was made 
with the use of sheep shears.

The second work Star is  a  unicolour red cut-
out with multiple axes of  symmetry, the design 
of  which is  based on the traditional geometrical 
motif. In  the centre there is an eight-pointed star 
and three decorative rows.

The third cutout is a unicolour Leluja with a ge-
ometrical and zoomorphic motif – two symmet-
rical cocks with their backs against each other. 
In  the crown of  the tree of  life there are two little 
birds also with their backs against each other.
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Wiesława Bogdańska
Koguty / Cocks



Urodziła się w 1978 roku, mieszka w Krakowie. 
Z  wykształcenia jest kulturoznawcą Bliskiego 
i  Dalekiego Wschodu, filologiem, dyplomowaną 
florystką. Uczy języka chińskiego. W  wolnych 
chwilach tworzy wycinanki, głównie inspirowa-
ne kulturą chińską i  żydowską. Inspiruje się też 
przyrodą i  secesją. Wycinać nauczyła się dzięki 
mamie. Docenia delikatny materiał, z  którego 
tworzy niezwykłe prace, oraz to, że w  wycinan-
ce można zawrzeć tak wiele treści. Interesują ją 
wycinanki pochodzące z  różnych stron świata. 
Joanna Bzdyl współpracuje z takimi instytucjami, 
jak Polska YMCA – Ognisko w Krakowie, Centrum 
Kultury Podgórza w  Krakowie, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie, gdzie prowadzi warsztaty 
florystyczne i wycinankarskie wycinanki chińskiej. 
Konkursy, w których brała udział, dotyczyły ukła-
dania bukietów oraz pisania bajek dla dzieci. Jo-
anna Bzdyl nie jest twórczynią ludową, jej prace 
nie znajdują się w  żadnym muzeum, nie bierze 
udziału w jarmarkach czy targach sztuki ludowej.

Joanna BZDYL
II nagroda
w kategorii wycinanka – tradycja

Joanna Bzdyl was born in 1978 but lives in Cra-
cow. She has a degree in Middle and Far East Cul-
tural Studies. She is  a  philologist and a  qualified 
florist. She teaches Chinese. In her free time she 
creates cut-outs inspired mainly by Chinese and 
Jewish culture. Nature and Art Nouveau spark her 
imagination too. The artist owes cutting skills to 
her mother. What is of value to her is the delicate 
material in which she works as well as the fact that 
a cutout can comprise diversified content. Joanna 
Bzdyl is  interested in cutouts from all around the 
world. She cooperates with some institutions, in-
cluding the branch of the Polish YMCA in Cracow, 
the Podgórze Cultural Centre in  Cracow, the Cra-
cow University of Economics where she runs work-
shops on florist techniques and Chinese cutouts. 
The competitions she has participated in covered 
florist skills and writing fairy tales. She is not a folk 
artist and one will not find her works in any muse-
ums. She does not sell her works at art folk fairs or 
markets either.
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Joanna Bzdyl
Mizrach / Mizrach
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Na konkurs przysłała trzy prace – dwie inspiro-
wane kulturą chińską i jedną wycinankę tradycyj-
ną żydowską.

Za wycinankę Mizrach otrzymała II nagrodę 
w kategorii „Wycinanka – tradycja”.

Wycinanka jest niesymetryczna, zamknięta, 
wykonana ze złotego papieru. Jest to tradycyj-
na praca zawierająca wszystkie najważniejsze 
symbole. Na dole jest napis w języku hebrajskim: 
„mizrach”, czyli „wschód”, między dwiema kolum-
nami jest świecznik – menora, na samej górze 
tablica z Dekalogiem otoczona lwami, symbolem 
siły i pokolenia Judy.

Kolejna praca to wycinanka chińska Shou – 
Długowieczność. Wycinanka jest niesymetrycz-
na zamknięta, wykonana ze złotego papieru. Na 
środku umieszczono znak zapisany pismem tra-
wiastym, co oznacza właśnie długowieczność. 
Tłem dla niego są stylizowane znaki chińskie. 
Tego typu wycinanki były tradycyjnie wykony-
wane z czerwonego papieru i naklejane na oknie 
domu, gdy jego mieszkaniec obchodził urodziny. 
Były traktowane jako życzenia długiego życia.

Druga wycinanka chińska Pagoda z sosną jest 
również niesymetryczna, wycięta ze złotego pa-
pieru. Przedstawia pagodę – zamek lub świąty-
nię otoczoną wystylizowanymi gałązkami sosny, 
symbolizującymi długowieczność, samotność 
i wytrzymałość.

The works she submitted to the competition are 
two cutouts inspired by Chinese culture and a tra-
ditional Jewish one.

The artist received the 2nd award in  the cate-
gory ‘Traditional cutout’ for the cutout Mizrach. 
It is an asymmetrical, closed cutout made in gold 
paper. It is a traditional work containing all the most 
crucial symbols. At the bottom there is a caption 
in  Hebrew: ‘mizrach’, meaning ‘the east’, a  can-
dlestick – menorah between two columns; at the 
top there is a tablet of stone with the Decalogue 
surrounded by lions, the symbol of power, and the 
Tribe of Judah.

The other two works are Chinese cutouts. The 
first one is called Shou – Longevity. It is asymmet-
rical, closed and made in gold paper. In the centre 
there is  a  sign written in  cursive script, denoting 
longevity. In the background there are stylish Chi-
nese signs. The cutouts of that type used to be cut 
out in  red paper and stuck to the window of  the 
house in which someone that day celebrated their 
birthday. They were supposed to mean that others 
wished them to live a long life.

The second Chinese cutout is  called Pago-
da with a pine. It  is also asymmetrical and made 
in  gold paper. It  presents a  pagoda – a  castle 
or  a  temple surrounded by stylish pine twigs de-
noting longevity, solitude and persistence.



Urodziła się w 1930 roku w Bobrowie, mieszka 
w Krasnymstawie. Od 35 lat jest członkinią Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, współpracuje 
z Krasnostawskim Domem Kultury i Stowarzysze-
niem Twórców Ludowych w Lublinie. Od dziecka 
zajmuje się wycinaniem firanek z bibuły, tego na-
uczył ją ojciec. Cały swój wolny czas poświęca na 
twórczość, zajmuje się również tworzeniem kwia-
tów z bibuły, pisanek i ozdób choinkowych. Bierze 
czynny udział w jarmarkach i kiermaszach sztuki 
ludowej oraz prowadzi warsztaty z  zakresu pla-
styki obrzędowej. Jest laureatką wielu konkursów 
i  przeglądów twórczości ludowej nie tylko pla-
stycznej, ale również poezji ludowej. W 2016 roku 
została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi dla 
Kultury Polskiej. Prace Janiny Boroś znajdują się 
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w War-
szawie oraz w Muzeum Regionalnym w Krasnym-
stawie. Firanki papierowe wycina z własnoręcznie 
przygotowanych szablonów, nożyczkami i  noży-
kiem z  cienkim ostrzem. Pomysły podsuwa jej 
wyobraźnia. Jak pisze Autorka, „tworzy tak, jak to 
było dawniej”. Do jej ulubionych motywów należą 
kwiaty, ptaszki, rośliny i owoce. Jest jedyną oso-
bą w  swojej okolicy, która wykonuje papierowe 
firanki, chociaż jest to tradycyjna forma wystroju 
wnętrz w regionie lubelskim.

Janina BOROŚ
III nagroda
w kategorii wycinanka – tradycja

Janina Boroś was born in  1930 in  Bobrów. She 
lives in Krasnystaw. She has been a member of the 
Folk Artists’ Association for 35 years. She cooper-
ates with the Cultural Centre and Folk Artists’ Asso-
ciation in Lublin. She has been cutting out curtains 
since her childhood. It was her father who taught 
her how to do it. She spends her free time creat-
ing mainly such works, however she also makes 
tissue paper flowers, Easter eggs and Christmas 
tree decorations. Janina Boroś takes part in folk art 
fairs and displays and runs workshops on folk art. 
She has repeatedly been a winner of numerous folk 
art competitions and surveys not only within the 
field of visual arts but also in folk poetry. In 2016, 
she was awarded the Gold Cross of Merit for Pol-
ish Culture. The works by Janina Boroś are held 
by the National Ethnographic Museum in Warsaw 
as well as in the Regional Museum in Krasnystaw. 
The artist cuts out curtains with the use of her own 
templates, scissors and artistic knives with a thin 
blade. The ideas come from her imagination. The 
artist says that ‘she creates things as they used 
to be created in the past.’ Her favourite motifs are 
flowers, little birds, plants and fruit. She is the only 
person in  her neighbourhood who makes paper 
curtains, though this is a traditional form of the in-
terior design in the Lublin region.
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Na konkurs przysłała trzy firanki wykonane z bia-
łej bibuły. Za firankę z ptaszkami i drugą z kwiata-
mi otrzymała III nagrodę w kategorii „Wycinanka 
– tradycja”.

Firanka z  ptaszkami została wycięta po zło-
żeniu bibuły na cztery. W górnej części bordiura 
z motywów roślinnych. Poniżej aplikacja z drob-
nej ażurowej kratki, w  którą wpleciono motyw 
czterech kwiatów, na dole dwie pary ptaszków 
skierowane ku sobie dzióbkami, każdy z  ptasz-
ków siedzi na gałązkach róży. Dół wykończony 
ząbkami.

Firanka z  kwiatami, podobnie jak pierwsza 
wycinanka, została wycięta po złożeniu papieru 
na cztery. W  górnej części firanki motyw roślin-
ny, w dalszej części aplikacja z drobnej ażurowej 
kratki, w  który wpleciono bogato rozbudowaną 
kompozycję kwiatową powtarzającą się dwa 
razy. Dół wykończony ząbkami.

Trzecia praca to firanka z  rozetami. Całość 
to kompozycja rozet i  półrozet, na dole i  na gó-
rze cztery półrozety, dół zakończony ząbkami. 
W środkowej części motyw kwiatków i pełna ko-
lista rozeta.

Janina Boroś submitted to the competition three 
curtains made of white tissue paper. For the cur-
tain with birds and another one with flowers she 
was awarded the 3rd prize in  the category ‘Tradi-
tional cutout’. The curtain with the birds was cut 
out after folding it  in four. In the upper part there 
is a border full of vegetal motifs. Beneath, a motif 
of a fine openwork check into which a motif of four 
flowers is woven. At the bottom there are two pairs 
of little birds facing each other, each bird sitting on 
a rose twig. The bottom part was cut with serrated 
scissors.

The curtain with the flowers, similarly to the first 
one, was cut out after the sheet of paper had been 
folded in four. In the upper part there is a vegetal 
motif, then a motif of a fine openwork check, into 
which there is woven an  intricate floral composi-
tion which appears twice. The bottom part was cut 
with serrated scissors.

The third curtain is  the one with rosettes. The 
whole work is  a  composition of  rosettes and 
half-rosettes. At  the top and at  the bottom there 
are four half-rosettes; the bottom part was cut with 
serrated scissors. In the central part there are mo-
tifs of flowers and one complete circular rosette.



Janina Boroś
Firanka z ptaszkami /

The curtain with 
the birds

Janina Boroś
Firanka z kwiatami /

The curtain with 
the flowers



Urodziła się w  1975 roku w  Zwoleniu, miesz-
ka w  Glasgow w  Szkocji. Jest absolwentką Ze-
społu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 
w Radomiu, a także uczelni wyższej – jest inży-
nierem-architektem. Pracuje zawodowo. Wyci-
nanki wykonuje od około trzech lat. Umiejętności 
w  wycinaniu podstawowych tradycyjnych form 
zostały przekazane jej w  domu rodzinnym oraz 
w szkole. Wycinanki wzbudzają w niej nostalgię 
i sentyment – przenoszą do lat dzieciństwa, bę-
dąc jednocześnie formą pozwalającą na użycie 
nieskomplikowanych materiałów i narzędzi. We-
dług Autorki wycinanka daje wiele możliwości 
gry światłem i cieniem oraz nasuwa pomysły na 
łatwe i  proste sposoby zdobienia przedmiotów 
użytkowych na podstawie stworzonych wcze-
śniej szablonów. Dotychczas nie współpracowa-
ła z instytucjami kultury, nie brała również udziału 
w konkursach. Na tworzenie wycinanek poświę-
ca kilka godzin dziennie. Jej prace można zakupić 
na stronie internetowej oraz podczas wydarzeń 
kulturalnych organizowanych w  Glasgow czy 
podczas Dni Polskich w Paisley w Szkocji. Swo-
imi umiejętnościami dzieli się z dziećmi, traktując 
wycinanie jako formę zabawy. Wiele motywów 
wycina, bez uprzednich szkiców, nożyczkami. Są 
to zwykle małe formaty i  mniej skomplikowane 
formy. W przypadku formatów dużych i bardziej 
rozbudowanych tworzy szkic, sięga również po 
skalpel w  przypadku papieru o  dużej gramatu-
rze, a niejednokrotnie używa obydwóch narzędzi 
równolegle. Interesuje się pracą innych twórców, 
również z innych kultur, jednak jej prace są orygi-
nalne. Inspiruje ją natura. Kocha wieś, na której 

Halina Maria SIĄKAJŁO
Wyróżnienie
w kategorii wycinanka – inspiracja

Halina Maria Siąkajło was born in  Zwoleń 
in  1975. She lives in  Glasgow, Scotland. She 
graduated from the Józef Brandt Visual Arts Sec-
ondary School Complex in Radom. She obtained 
a college degree in architectural engineering and 
works in her field. Cut-outs have been her passion 
for three years. The skills necessary to make the 
basic traditional works were gained and devel-
oped by her at  home and school. Cut-outs stir 
nostalgia and sentiment in  her – take her back 
to her childhood and at the same time do not de-
mand elaborate materials and complex tools. Ac-
cording to the artist a cutout enables her to play 
with light and shade and provides ideas how to 
decorate utensils by simple means, using tem-
plates prepared by her beforehand. So far Halina 
Siąkajło has not cooperated with any cultural in-
stitutions and has not taken part in competitions 
either. She spends a few hours every day prepar-
ing cutouts. Her works can be purchased via the 
Internet, during cultural events organised in Glas-
gow or Polish Days in  Paisley in  Scotland. The 
artist shares her skills with children treating it as 
a good chance to play with them. She cuts out nu-
merous motifs without sketching. Those are usu-
ally works of a smaller size and less complicated 
form. In case of works of a bigger size and more 
elaborate in design she resorts to sketches. She 
uses a scalpel when the paper density is high and 
often uses both tools simultaneously. She is inter-
ested in other artists’ works also from other artis-
tic fields but her works are without doubt novel. 
She is inspired by nature. She adores country life; 
this was the life she experienced as a child. Her 
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Halina Maria Siąkajło
Na skraju lasu / At the outskirts of the forest
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spędzała wiele czasu jako dziecko. Jej ulubione 
motywy to jabłka, drzewa, liście, kwiaty, zwierzę-
ta. Równie często sięga po motyw serca, motywy 
geometryczne oraz ludzkie postacie.

Autorka na konkurs przysłała pracę zatytułowa-
ną Na skraju lasu, za którą otrzymała wyróżnienie 
w kategorii „Wycinanka – inspiracja”.

Jest to praca o dużym formacie 102 x 150 cm. 
Zamknięta została w prostokąt, wykonana w cało-
ści z białego papieru. Główny temat został przed-
stawiony wewnątrz i  ujęty w  szersze bordiury 
od góry i od dołu kompozycji, które zostały połą-
czone cienkimi pasami bocznymi. Bordiury Au-
torka ozdobiła motywem roślinnym na obydwóch 
skrajach. Motyw ten tworzy pas systematycznie 
rozmieszczonych pojedynczych wzorów kwiatów, 
po nich następuje pas z  centralnym motywem 
gwiazdy/słońca, otoczonym aplikacją roślinną 
przypominającą liście z pąkami. Wewnętrzne pole, 
będące głównym tematem, stanowi kompozycję 
wzorów geometryczno-roślinnych, przeplata-
jących się między sobą, a  w  dolnej części pracy 
pojawia się motyw czterech jelonków. Równolegle 
do  jelonków, w  górnej części głównego tematu 
umieszczone zostały dwa okręgi, wewnątrz któ-
rych znajduje się podwójny motyw przypominają-
cy słońce. W  środkowej części pracy na bokach 
znajdują się wachlarze rozchodzących się wokół 
wici roślinnych. Wszystkie elementy florystyczne 
są wystylizowane, wręcz architektoniczne. Wyci-
nanka jest w  znacznej części symetryczna – oś 
symetrii została poprowadzona pionowo, wzdłuż 
dłuższego boku oraz, fragmentarycznie, pozio-
mo. Autorka podkreśla: „Praca jest inspirowana 
tradycyjną wycinanką, naturą, latem, lasem, wsią. 
Kompozycja składa się z elementów fauny i flory 
powiązanych elementami geometrycznymi jak 
romb, koła, linie. Jest to ażurowa, biała kompo-
zycja, którą dodatkowo wzbogaci światło i  cień 
w odpowiednim wyeksponowaniu, np. na tle okna, 
czy na kontrastowym tle ciemnej ściany”.

Halina Siąkajło’s input into the competition is the 
work Na skraju lasu (At the outskirts of the forest) 
for which she received a honourable mention in the 
category ‘Cutout’.

It is a work of a big size 102 x 150 cm. Its shape 
is a rectangle and it  is made entirely of white pa-
per. The main theme is displayed in the central part 
and enclosed by broader borders from the upper 
and bottom parts of  the composition which are 
connected by the side narrow strips. The borders 
are decorated with a  vegetal motif at  the both 
edges. This vegetal motif forms a strip of individ-
ual patterns of flowers placed at regular intervals 
and is followed by a strip with a central motif of the 
star/Sun. This strip is surrounded by a vegetal mo-
tif resembling leaves with buds. The central place, 
being the main theme, comprises geometrical and 
vegetal motifs entwined with each other, while 
at the bottom there is a motif of four fawns. In the 
upper part of the main theme, parallelly oriented to 
the fawns, are two circles inside of which one may 
discern a double motif resembling the Sun. In the 
central part, on the both sides of  the work, there 
are fans of whorls spreading around. All the floral 
elements are stylish, almost architectural in  their 
form. In general, the cutout is symmetrical – the 
symmetry axis is  vertical, going along the longer 
side, and only fragmentarily horizontal. The author 
comment was: ‘The work was inspired by the tra-
ditional cutout techniques, nature, summer, forest 
and countryside. The composition comprises fau-
na and flora elements combined with geometrical 
ornaments such as diamonds, circles and lines. 
It is a white openwork composition which can be 
enriched with light and shade when appropriately 
displayed, i.e. in the window or against a contrast 
dark wall.

favourite motifs are apples, trees, leaves, flowers 
and animals. The artist also reaches for other mo-
tifs, such as heart, human figure and geometrical 
shapes.



Urodziła się w  1942 roku w  Cielcach, mieszka 
w  Warcie. Jest emerytowaną nauczycielką. Wy-
cinanki towarzyszą jej od  dzieciństwa, a  swoje 
umiejętności nabyła w  domu rodzinnym. Za-
interesowanie tematem pojawiło się w  czasie, 
kiedy mieszkania były zdobione papierowymi za-
zdrostkami czy też serwetkami. Współpracowała 
i  współpracuje nadal z  Muzeum Miasta i  Rzeki 
Warty w Warcie, które również gromadzi jej prace. 
Nie brała udziału w  żadnych konkursach, mimo 
to została wyróżniona przez Starostę Sieradzkie-
go jako twórczyni zasłużona dla kultury w  dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Na pracę twórczą poświęca kilka 
godzin dziennie. Swoich prac nie sprzedaje, jed-
nak trafiają one do prywatnych kolekcjonerów. Pa-
sję i umiejętności stara się przekazywać osobom 
ze swojego otoczenia. Wycinanki powstają zwykle 
bez uprzednich przygotowań, zdarza się jednak 
okazjonalnie, że przed przystąpieniem do pracy 
tworzy szkice. Używa nożyczek i przecinaka szew-
skiego. Swoje inspiracje czerpie z dawnych wzo-
rów serwetek i haftów, w czym odzwierciedla się 
jej wspomniane już zainteresowanie elementami 
zdobiącymi domy, a tym samym powrót do cza-
sów spędzonych w domu rodzinnym. Nie wyróż-
nia żadnej konkretnej formy jako ulubionej, two-
rzy w owalu, kole, kwadracie, prostokącie. Z kolei 
motywy, które wykorzystuje, to przede wszystkim 
kwiaty, liście, zdarzają się również abstrakcje.

Bożena WYGANOWSKA
Wyróżnienie
w kategorii wycinanka – inspiracja

Bożena Wyganowska was born in 1942 in Cielce, 
but she lives in  Warta. She is  a  retired teacher. 
She started making cutouts as a  child – it  was 
her home where she learnt cutouts rules. At that 
time houses were often decorated with paper 
tray cloths and cafe curtains. She has been co-
operating with the Museum of the Warta City and 
Warta River in  Warta, which collects her works. 
She has not taken part in  any competitions so 
far. Yet, Bożena Wyganowska has been awarded 
distinction of merit for her contribution to culture 
promotion and preservation by the Starost of Si-
eradz. She spends a  few hours a  day pursuing 
her passion. Bożena Wyganowska does not sell 
her works, still they find their way to private col-
lectors. She passes her skills to those who are 
willing to learn. She creates her cutouts without 
previous preparation, though, at times she draws 
some sketches. She uses scissors and shoemak-
er’s chisel. She draws inspiration from old designs 
of tray cloths and embroidery, which reflects her 
interest in home interior decorations and is a rem-
iniscence of times spent at her family home. She 
has no favourite form – she creates in ovals, cir-
cles, squares. and rectangles. As far as motifs are 
concerned she resorts mainly to flowers, leaves 
and sometimes abstract ones.
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Autorka na konkurs przysłała trzy wycinanki: 
Owalna trójkolorowa, Niebieska dwukolorowa, 
Srebrna okrągła. Owalna trójkolorowa oraz Niebie-
ska dwukolorowa otrzymały wyróżnienie w kate-
gorii „Wycinanka – inspiracja”.

Pierwszą wycinanką jest praca określona przez 
autorkę jako Owalna trójkolorowa. Owalny bordo-
wy środek tworzą motywy roślinno-geometryczne, 
które się przeplatają. Motywy roślinne wpisują się 
w koła i półkola. Zewnętrzne półkola na brzegach 
ozdobione zostały dziurkowaniem. Ukształtowa-
nie układu kół wewnątrz tworzy z przerw między 
nimi gwiazdy. Fragment ten został ułożony na bia-
łym tle. Bordową część otacza czerwona otoczka, 
która formą przypomina środkową część pracy. 
Wykorzystuje motywy roślinne wpisane w półko-
la, które ku środkowi sukcesywnie zanikają. Pod 
otoczką znajduje się następna owalna część, któ-
ra stanowi dla niej czarne tło, fragment pozostają-
cy na zewnątrz tworzy kolejny otok – tym razem 
mniej zdobny, wykorzystujący dziurkowania na 
zewnątrz na całej długości oraz malutkie trójkąciki 
od środka, tylko w bocznych częściach wycinan-
ki. Wycinanka jest symetryczna dwuosiowa, a  jej 
wszystkie fragmenty są ażurowe.

Druga wycinanka to praca określona jako Nie-
bieska dwukolorowa. Kształt tworzą dwie części 
połączone ze sobą, które stanowią ¾ koła. Gra-
natowy środek tworzą przeplatające się motywy 
roślinno-geometryczne. Motywy roślinne wpisu-
ją się w  koła i  półkola. Zewnętrzne półkola na 
brzegach ozdobione zostały dziurkowaniem. 
Fragment ten otacza pas o tym samym kształcie 
w kolorze niebieskim, składający się w motywów 
roślinnych ułożonych w  dwóch rzędach. Wyci-
nanka jest symetryczna dwuosiowa, a wszystkie 
jej fragmenty są ażurowe.

Obie prace nawiązują do  siebie techniką: ich 
fragmenty są w  całości wycięte ażurowo i  przy-
pominają serwetki; formą: są owalne dwuosiowe 
złożone z  kolejnych pasów otaczających śro-
dek z  ciemniejszymi środkami (granat, bordo) 
i  jaśniejszymi otoczkami (niebieski, czerwony); 
wzornictwem: wykorzystują podobne motywy 
roślinno-geometryczne w  podobnym układzie, 
dziurkowania; merytorycznie: stanowią inspirację 
wzorami serwetek, co podkreśla sama Autorka.

The artist has submitted three cutouts to the 
competition: Tricolour oval, bicolour blue and silver 
round. Tricolour oval and bicolour blue have been 
awarded distinction in the category ‘Cutout’.

The first work, called by the artist Tricolour oval 
has a claret centre composed of vegetal and ge-
ometrical motifs which are intermingled with one 
another. The vegetal motifs fill the circles and sem-
icircles. The shapes of spaces between the circles 
form stars. That part of  the cutout has a  white 
background. The claret centre is  surrounded by 
a red rim which in  its form resembles the central 
part of the work. It is composed of vegetal motifs 
placed in  semicircles, which gradually disappear 
towards the centre of the composition. Under that 
rim there is another oval – a black backing, the out-
er fragment of which forms another rim. This rim 
is less ornamental, with the piercing pattern in the 
whole outer part and tiny triangles in the inner part, 
but only on the sides of the cutout. The work has 
two axes of  symmetry and all its fragments are 
openwork.

The second cutout is called Bicolour blue. The 
shape is formed by two parts which are combined 
with each other and constitute 3/4 of  circle. The 
navy-blue centre is made of  intermingled vegetal 
and geometrical motifs. They fill the circles and 
semicircles. The outer semicircles forming the 
edging are decorated with the piercing pattern. 
This part is surrounded by a blue rim of the same 
shape, composed of vegetal motifs placed in two 
rows. The cutout has two axes of symmetry and 
all its fragments are openwork.

Both works refer to each other due to the same 
technique which the artist used. Their fragments 
are openwork and resemble tray cloths. Their 
form is  similar too. They are oval, with two axes 
of symmetry, composed of  two subsequent rims 
around centres in  darker colours (navy-blue and 
claret) and brighter rims (blue and red). The design 
of the cutouts is also alike. They both have similar 
vegetal and geometrical motifs presented in  the 
corresponding manner, as well as the piercing pat-
tern. Moreover, as the artist notices, they both have 
been inspired by the design of tray cloths
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Bożena Wyganowska
Niebieska dwukolorowa / Bicolour blue



Urodziła się w  1994 roku w  Białej Podlaskiej, 
mieszka w Warszawie. Z wykształcenia jest pla-
stykiem, magistrem sztuki, pracuje zawodowo 
jako grafik. Trudno jej powiedzieć, od  kiedy zaj-
muje się wycinanką. Według niej to piękna forma 
wizualizacji, odniesienie do tradycji. Mimo że nie 
współpracuje z  żadnymi instytucjami, nie brała 
udziału w  żadnych konkursach i  nie sprzedaje 
swoich wycinanek, praca twórcza towarzyszy jej 
każdego dnia. Wszystko, co wychodzi spod jej 
ręki, to autorskie pomysły, które powstają spon-
tanicznie, a wzór i forma kształtują się w trakcie 
wykonywania konkretnej pracy. Materiały, jakich 
używa, to przede wszystkim papier kolorowy i bi-
buła. Jak podkreśla, zaczynając pracę nie sięga 
do  konkretnych inspiracji, motywów, form – po 
prostu tworzy. Taki sposób działania nie prze-
szkadza jej interesować się twórczością innych.

Karolina LUBASZKO
Wyróżnienie
w kategorii wycinanka – inspiracja

Karolina Lubaszko was born in 1944 in Biała Pod-
laska, but she lives in Warsaw. She is a visual art-
ist, has a degree in art and works as a graphic de-
signer. It is difficult for her to determine when she 
started creating cutouts. In her view it is a beautiful 
form of visualisation and reference to traditions. In-
spite of the fact that she does not cooperate with 
any institutions and has not participated in  any 
competitions, does not sell her works, she pursues 
her passion every day. Each work is  original and 
spontaneous, design and form appear while she 
creates her works. Her main tools are construc-
tion and tissue paper. As the artist says, she does 
not prepare anything beforehand, neither does she 
reach for any inspirations, motifs, forms. She just 
indulges in  creation. Such an  approach does not 
interfere with her being interested in other artists’ 
works.
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Karolina Lubaszko
Ptaki / Birds
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Autorka na konkurs przysłała jedną pracę – Ptaki 
– która otrzymała wyróżnienie w kategorii „Wyci-
nanka – inspiracja”.

Jest to praca małego formatu, ujęta w otwar-
tym prostokącie. Wykonana została z kolorowych 
papierów naklejonych na białe tło. Kompozycja 
składa się tylko z głównego tematu i została po-
dzielona na dwa motywy. Górna część to bocian, 
którego kształt powstał z odpowiednio ponacina-
nych mniejszych kawałków papierów w  kolorze 
żółtym połączonych ze sobą. Oko i  dziób nakle-
jone zostały jako samodzielne elementy. Dolne 
skrzydło bociana stanowi jednocześnie grzebień 
ptaka przypominającego koguta, umieszczonego 
w dolnej części pracy. Ta część również składa się 
z kilku kawałków papieru oddzielnych dla głowy, 
dzioba, grzebienia, ale połączonych ze sobą oraz 
znów samodzielnie umieszczonego oka wewnątrz 
wyciętego w tym celu większego otworu w głowie 
ptaka. Nad obydwoma zwierzętami jest kula przy-
pominająca słońce. Przez zabieg przechodzenia 
obu motywów – jednego w drugi – praca tworzy 
zwartą kompozycję, a  jej charakter można zakla-
syfikować jako awangardowy. Wycinanka jest nie-
symetryczna. Forma jest prosta, minimalistyczna, 
a  poszczególne elementy ujęte geometrycznie. 
Z  prostym układem koresponduje zastosowanie 
podstawowych barw: żółtej, niebieskiej, czerwo-
nej, czarnej, białej. Wykorzystanie w pracy właśnie 
tych gatunków ptaków znajduje uzasadnienie 
w słowach Autorki, która zaznacza, że „praca sta-
nowi zachwyt nad latem na polskiej wsi”.

The artist submitted one work to the competition 
– Birds – which was granted distinction in the cat-
egory ‘Cutout’.

The work is of a small size and open rectangu-
lar shape. It is made of colourful paper stuck onto 
the white background. It consists of only one main 
theme and is divided into two motifs. In the upper 
part there is a stork, the shape of which is formed 
by smaller pieces of yellow paper, cut in a specific 
way and combined with one another. Its eye and 
beak are separately stuck elements. The lower 
wing of  the stork is  at  the same time the crest 
of a bird resembling a cock, which is placed in the 
bottom part of the cutout. The cock is also made 
of separate pieces of paper standing for its head, 
beak and crest, and combined with one another. 
There is also an opening cut out in the bird’s head. 
Above the birds there is  a  circle resembling the 
Sun. The technique of  transition of  one motif to 
another makes for the cohesion of this composi-
tion and an  avant-garde character of  the cutout. 
The work is  not symmetrical, its form is  simple 
and minimalist, while the particular elements are 
presented geometrically. The basic colours: yel-
low, blue, red, black and white correspond to the 
simplicity of the layout. The use of these bird spe-
cies is explained by the artist in the following way: 
‘the work shows my delight in summer in the Pol-
ish countryside.’



Urodziła się w 1939 roku, mieszka w Krobi w gmi-
nie Kadziło na Kurpiach. Jest emerytką, zajmowa-
ła się rolnictwem. Od  1956 roku jest twórczynią 
ludową. Wycinankarstwa nauczyła się od  mamy. 
Od 1962 roku współpracowała z „Cepelią” – Centra-
lą Przemysłu Ludowego i  Artystycznego (CPLiA), 
brała udział w wielu konkursach związanych z pla-
styką obrzędową. Oprócz wycinanek tworzy rów-
nież palmy wielkanocne, kierce. Obecnie współpra-
cuje z  Centrum Kultury Kurpiowskiej w  Kadzidle 
i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Otrzy-
mała wiele nagród i  wyróżnień, między innymi 
Medal Pamiątkowy Pro Masovia przyznawany 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Jej prace gromadzone są w Stowarzyszeniu Twór-
ców Ludowych w Lub linie, Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w  Warszawie, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz w Muzeum Często-
chowskim. Można je znaleźć na jarmarkach i kier-
maszach sztuki ludowej. Twórczyni chętnie dzieli 
się swoimi umiejętnościami na warsztatach z pla-
styki obrzędowej. Inspiracją dla niej są tradycyjne 
formy i wzory, takie jak leluje, koguty, ptaki, jeźdźce. 
W swojej twórczości sięga do najstarszych form, 
takich jak zielko, korzysta również z  tradycyjnych 
nożyc do strzyżenia owiec.

Genowefa PABICH
Wyróżnienie
w kategorii wycinanka – tradycja

Genowefa Pabich was born in  1939. She lives 
in  Krobia, in  the Kadzidło commune in  the Kurp-
ie region. She is  a  retired farmer. She has been 
a folk artist since 1956. Her mother was the per-
son who taught her how to create cutouts. In 1962 
she started to cooperate with ‘Cepelia’ (Polish Art 
And Handicraft Foundation), participated in  plen-
ty of competitions concerning traditional folk arts 
and crafts. Apart from cutouts, Genowefa Pabich 
makes Easter palms, kierce. At present she coop-
erates with the Kurpie Culture Centre in Kadzidło 
and the Kurpie Culture Museum in Ostrołęka. She 
has been a recipient of numerous distinctions and 
awards, including the Pro Masovia Commerative 
Medal granted by the Marshall of  the Mazovia 
region. Her works have been collected in the Folk 
Artists’ Association in  Lublin, the National Ethno-
graphic Museum in  Warsaw, the Kurpie Culture 
Museum in Ostrołęka and the Museum of Często-
chowa. One can find them at folk art fairs and mar-
kets. The artist willingly shares her skills during 
workshops on folk ceremony ornaments. She is in-
spired by traditional forms and patterns, such as 
leluje, cocks, birds, riders. She draws on the oldest 
forms, i.e. zielko, she also uses traditional sheep 
shears.
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Na konkurs zostały zakwalifikowane trzy prace, 
wykonane według tradycyjnych wzorów kurpiow-
skich. Za Jeźdźca otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii „Wycinanka – tradycja”.

Praca Jeździec została wycięta nożycami 
do  strzyżenia owiec, według starego wzoru. 
Koń jest czarny, lejce żółte. Żołnierz siedzący 
na koniu ma na sobie zielony mundur wojsko-
wy. Pozostałe prace są jednokolorowe. Praca 
Gospodyni wycięta z czerwonego papieru formą 
przypomina lalki kołbielskie. Kolejna – Bukiet – 
to tradycyjne zielko kurpiowskie, wycięte z zielo-
nego papieru.

The artist submitted four works to the compe-
tition, all of them pursuing the traditional patterns 
of the Kurpie region. She received distinction in the 
category ‘Traditional cutout’ for Jeździec (Rider). 
This work was cut out with sheep shears in com-
pliance with a very old pattern. The horse is black 
and the reins are yellow. The soldier on the horse-
back is  dressed in  a  green soldier uniform. The 
other works are unicoloured. The cutout Gospody-
ni (Farmwife) made in  red paper resembles in  its 
form the Kołbiel folk dolls. Another one – Bukiet 
(A bunch) – is a traditional zielko of the Kurpie re-
gion, cut out in green paper.

Genowefa Pabich
Jeździec / Rider



Urodziła się w  1988 roku w  Warszawie, gdzie 
mieszka do  dziś. Z  wykształcenia jest kulturo-
znawcą – iberystą oraz analitykiem jakości da-
nych. Odbywała staż w  Stołecznym Centrum 
Edukacji Kulturalnej w  Warszawie, ukończyła 
Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego. 
Jest instruktorem rzemiosła artystycznego. Ko-
ronki towarzyszą jej od  2011 roku. Według niej 
jest to kontemplacyjna dziedzina, która uosabia 
harmonię. Brała udział w konkursach zorganizo-
wanych przez Stołeczne Centrum Edukacji Kul-
turalnej w  Warszawie w  2004 i  2005 roku, była 
nagradzana w zakresie prac malarskich. Na ko-
ronki poświęca kilka godzin tygodniowo, a swo-
je prace sprzedaje okazjonalnie oraz publikuje 
zdjęcia na stronie Facebooka Opus Araneum. 
Przy pracy korzysta z  ogólnodostępnych wzo-
rów, jednak modyfikuje je w  trakcie tworzenia. 
Chętnie improwizuje. Nie ogranicza się do tego, 
co oczywiste i standardowe, ale eksperymentuje 
z  materiałami, wykorzystując np. żyłkę jubiler-
ską. Osadza też prace w  w  oryginalnym kon-
tekście. Posługuje się typowymi narzędziami, 
jakimi są szydełko i  igła. Natchnieniem dla niej 
są elementy natury i  zjawiska przyrody, które 
tradycyjnymi technikami koronkarskimi łączy 
z inspiracjami. Cenną wskazówką jest nowocze-
sna koronka, czy raczej sztuka, która powstaje 
z  inspiracji nią, np. biżuteria, grafika, mural. Po-
nieważ ważna jest dla niej harmonia, jej ulubione 
formy są regularne i  symetryczne. W  formy te 
ubiera motywy roślinne i abstrakcyjne. Pomimo 
wyważonych układów, podkreśla, że jest to za-
wsze zabawa z  materiałem, a  nie tylko surowa 
i logiczna praca.

Weronika Galdamez Muñoz was born in  1988 
in Warsaw, where she still lives. She has a degree 
in Spanish Cultural Studies and is a data quality ana-
lyst. She served an internship with the Culture Educ-
uation Centre in  Warsaw and graduated from the 
Folk Handicraft School. Weronika Galdamez Muñoz 
is a handicraft instructor. She has been dealing with 
lace handcrafting since 2011. According to the art-
ist, this type of activity enables contemplation and 
secures harmony. She participated in competitions 
organised by the Culture Educuation Centre in War-
saw in 2004 and 2005 and she was awarded there 
in  the field of  painting. She devotes a  few hours 
every week to pursue her passion. One can pur-
chase her works occasionally, but she presents their 
photos on the Facebook Page Opus Araneum. While 
creating laces she resorts to available designs, but 
she often modifies them in the meantime. She likes 
to improvise too. The artist does not confine her-
self to trite and standard designs but experiments 
with new materials, i.e. using a jeweler’s thread. She 
also makes her works employing oryginal means. 
She uses tools typical of lace handcrafting, such as 
a crochet hook and needle. She searches for bright 
ideas in nature and landscape and transfers them 
onto her works. Modern lace, or perhaps a  type 
of art inspired by it, i.e. jewellery, graphics and mural, 
provides her with guidance and inventiveness. As 
harmony is of great importance to her, the artist’s 
favourite forms are regular in shape and symmetri-
cal. She fills those forms with vegetal and abstract 
motifs. Although the patterns are well-balanced, the 
artist says that she always plays with the material 
in her hand, and thus her works are never of solely 
logical and rigid character.

Weronika GALDAMEZ MUÑOZ
II nagroda
w kategorii koronka – inspiracja
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Autorka na konkurs przysłała jedną pracę zatytu-
łowaną Kwiat lodu, która zdobyła II nagrodę w ka-
tegorii „Koronka – inspiracja”.

Serwetka okrągła Kwiat lodu powstała na bazie 
ogólnodostępnego wzoru, zmodyfikowanego we-
dług własnej inwencji Autorki. Koronka została wy-
konana techniką szydełkową z  nietypowego ma-
teriału, jakim jest żyłka jubilerska. Całość została 
pokryta cienką warstwą żywicy akrylowej. W środ-
kowej części kompozycji zastosowano wzory roś-
linne: kwiat, który pomiędzy płatkami został uzu-
pełniony o potrójne kompozycje liści, fragment ten 
sprawia też wrażenie bardziej ażurowego. Otacza-
ją go dwa pasy gęściej plecionego abstrakcyjnego 
wzoru. Wśród kolejnych żyłkowych oczek można 
odnaleźć perełki i kryształki, które razem z żywicz-
ną warstwą wzmagają mieniący się efekt, widocz-
ny, gdy serwetka jest podwieszona i  znajduje się 
w  linii światła. Niestandardowe wykorzystanie 
tradycyjnego wzoru, jak podkreśla Autorka pracy, 
zostało zainspirowane „zjawiskiem naturalnym, ja-
kiego doświadczamy zimą. Jest próbą połączenia 
rzemiosła z  przyrodą, odzwierciedleniem w  ręko-
dziele harmonii i niepowtarzalności natury”.

The artist submitted one work to the competi-
tion – Kwiat lodu (Icy flower), which was awarded 
the 2nd prize in the category ‘Koronka – inspiracje’ 
(‘Lace – inspirations’).

The round tray cloth Kwiat lodu (Icy flower) was 
made according to a  widely available design, in-
ventively modified by the artist. The crochet lace 
was handicrafted with the use of unusual material 
– jeweler’s thread. The whole work was covered 
by a layer of acrylic resin. In the central part of the 
composition there are vegetal motifs: a  flower 
with triple compositions of leaves among petals – 
this fragment looks like openwork. It is surround-
ed by two strips of more densely stitched abstract 
pattern. In the subsequent stitches there are little 
pearls and crystals, which, together with the layer 
of acrylic resin enhance the glistening effect, no-
ticeable when the tray cloth is  hung in  the light. 
Unconventional use of the traditional design was 
inspired by a  natural phenomenon experienced 
in winter. The artist attempted to combine hand-
icraft with nature so that the handicraft could re-
flect the harmony and uniqueness of nature.



Weronika Galdamez Muñoz
Kwiat lodu / Icy flower



Urodziła się w  1971 roku w  Istebnej, mieszka 
w Koniakowie. Z wykształcenia jest kucharzem. 
Od 2002 roku zarejestrowana w Stowarzyszeniu 
Twórców Ludowych w  Lublinie. Jako twórczyni 
ludowa zajmuje się koronkarstwem. Przejęła te 
umiejętności od babci i matki. Już w wieku sze-
ściu lat wykonywała pierwsze koronki. Współpra-
cuje z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Istebnej, 
Galerią Kukuczka w  Istebnej-Jasnowicach, Mu-
zeum Beskidzkim w  Wiśle, gdzie naprawia sta-
re czepce. Brała udział w  licznych konkursach, 
jest laureatką wielu nagród. Do najważniejszych 
należą: I  nagroda w  Konkursie na Koronkę Ko-
niakowską i  Beskidzki Haft Krzyżykowy w  Biel-
sku-Białej (2001, ROK), I  nagroda w  konkursie 
ogólnopolskim A  to polska właśnie… w  Lublinie 
(2004), GRAND PRIX w IV Europejskim Konkursie 
Sztuki Ludowej Z nitki i gliny w Muzeum Często-
chowskim (2009), II nagroda w  konkursie ogól-
nopolskim Pamiątka z  Polski (2009, Fundacja 
Cepelia) oraz GRAND PRIX w  Konkursie na Ko-
ronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy 
w  Bielsku-Białej (2011, ROK). Jej prace można 
było podziwiać na licznych wystawach odbywa-
jących się w między innymi w  takich miejscach 
jak Vamberk (Czechy), Stuttgart (Niemcy), Wis-
sembourg (Francja), Bukareszt (Rumunia), Ba-
den (Szwajcaria), Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Lublin, Bielsko-Biała. Ostatnią autorską wystawę 
prezentowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Warszawie. Posiada dyplom 
ukończenia warsztatów organizowanych przez 
UNESCO w  Rumunii (2003). Otrzymała stypen-
dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marszałka Województwa Śląskiego (2009). 

Beata Legierska was born in 1971 in Istebna but 
she lives in Koniaków. She is a qualified cook. She 
has belonged to the Folk Artists’ Association in Lu-
blin since 2002. Her passion is lace handcrafting. 
She acquired the skills thanks to her grandmoth-
er and mother’s instruction. Being only six years 
of  age she made her first lacy works. Beata Le-
gierska has been cooperating with the Municipal 
Culture Centre in  Istebna, The  Kukuczka Gallery 
in  Istebna Jasnowice and the Beskid Museum 
in  Wisła, where she repairs old cloth bonnets. 
She has submitted her works to various compe-
titions and won many of  them. The crucial ones 
are: the  1st  prize in  the Koniaków Lace Competi-
tion and the Beskid Cross Stitch in  Bielsko-Biała 
(2001), the 1st prize in the nationwide competition 
A  to Polska właśnie… (This is  Poland) in  Lublin 
(2004), GRAND PRIX in  the 4th European Folk Art 
Competition Z  nitki i  gliny (Made of  thread and 
clay) in  the Museum of Częstochowa (2009), the 
2nd prize in  the nationwide competition Pamiątka 
z  Polski (A  souvenir from Poland) (2009, Cepelia 
Foundation) and GRAND PRIX in  the Koniaków 
Lace Competition and the Beskid Cross Stitch 
in Bielsko-Biała (2011). Her works have been dis-
played and admired at a big number of exhibitions 
taking place in  various places such as Vamberk 
(the Czech Republic), Stuttgart (Germany), Wis-
sembourg (France), Bucharest (Romania), Baden 
(Switzerland), Wrocław, Warsaw, Cracow, Lublin 
and Bielsko-Biała. Her last exhibition was held 
in  the Ministry of  Culture and National Heritage 
in Warsaw. She attained workshops organised by 
UNESCO in Romania in 2003. The artist was grant-
ed the scholarship of  the Minister of Culture and 

Beata LEGIERSKA
II nagroda
w kategorii koronka – inspiracja



Beata Legierska
weselne rekwizyty / wedding set
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Prace Beaty Legierskiej znajdują się w  Galerii 
Kukuczka w  Istebnej-Jasnowicach, w  Muzeum 
Beskidzkim w  Wiśle, Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych w  Lublinie oraz w  Muzeum Często-
chowskim. Beata Legierska jest autorką wzorni-
ka, w którym zebrała najstarsze motywy i nowe 
wzory, wykorzystywane w  koronce koniakow-
skiej. Posiada swoją własną pracownię. Źródłem 
jej inspiracji są przyroda oraz tradycyjne archa-
iczne wzory koronki koniakowskiej. Najbardziej 
lubi tworzyć czepce do stroju górali śląskich.

Na konkurs nadesłała weselne rekwizyty, czyli 
„ruchomy wianek”, bransoletkę i  wóniónczkę, za 
które otrzymała II nagrodę w  kategorii „Koronka 
– inspiracja”.

Wszystkie prace wykonane są z  bardzo cie-
niutkich nici na cieniutkim szydełku. Występujące 
w  nich elementy mają powtarzające się motywy 
wzorów: śliwki, stokrotki oraz żabki. Jak wspomina 
Autorka, bransoletka jest jej propozycją współcze-
snego rekwizytu weselnej ozdoby panny młodej, 
a „ruchomy wianek” jest jego nowoczesną formą, 
która może zostać dopasowana do każdej fryzu-
ry, zachowując jednocześnie tradycyjną biel oraz 
kwiatki. Wóniónczka, nazywana również chochoł-
kiem, to rekwizyt dla pana młodego. Tu  również 
mamy połączenie tradycji z  nowoczesnością. 
W każdym z rekwizytów weselnych można zauwa-
żyć nawiązanie do cieszyńskiej techniki jubilerskiej 
– filigranu. Są one wykonane bardzo precyzyjnie, 
misternie i starannie. Prace są bardzo delikatne.

National Heritage and the Marshall of the Silesian 
Province in 2009. Her artistic output is displayed 
in the Kukuczka Gallery in Istebna Jasnowice and 
the Beskid Museum in Wisła, the Folk Artists’ As-
sociation in Lublin and in the Museum of Często-
chowa. Beata Legierska is the author of the pattern 
book, in which she gathered the oldest motifs as 
well as the new ones used in the lace handcrafting 
from the Koniaków region. She adores handcraft-
ing cloth bonnets and hats which are the elements 
of the Silesian Gorals costumes.

The artist submitted to the competition a  wed-
ding set – a ‘movable bridal chaplet’, a bracelet and 
wóniónczke, for which she was awarded the 2nd 
prize in the category ‘Lace – inspiration’.

All the works are made of  very thin thread 
with a  thin crochet hook. They present repeat-
ed patterns of  motifs: plums, daisies and frogs. 
Beata Legierska says that the bracelet is her sug-
gestion for a  modern wedding finery for a  bride, 
while a ‘movable bridal chaplet’ is a modern form 
of a headpiece which can be adjusted to each hair-
style and at the same time it enables the bride to 
have the traditional white colour and a floral orna-
ment. Wóniónczka, also called sheaf, is an acces-
sory for a groom. It  is a combination of tradition 
and modernity. In  all those works there is  refer-
ence to the Cieszyn jewellery technique of filigree. 
The wedding set is made with great precision and 
care for details. The works are really elaborate and 
delicate in appearance.



Urodziła się w 1939 roku w Wachu koło Kadzidła, 
mieszka w Kadzidle. Z wykształcenia jest ekono-
mistką, obecnie jest na emeryturze. Jako twór-
czyni ludowa zarejestrowana w  Stowarzyszeniu 
Twórców Ludowych w Lublinie wykonuje koronkę 
szydełkową, kwiaty z bibuły, kierce z grochu, sło-
my i kukurydzy. Już od najmłodszych lat mama 
uczyła ją szydełkowania oraz wykonywania kwia-
tów z bibuły. Współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Twórców Ludowych, Związkiem Kurpiów w Ostro-
łęce, Centrum Kultury Kurpiowskiej w  Kadzidle, 
muzeami i  szkołami, gdzie prowadzi warsztaty 
plastyki obrzędowej. Po odejściu na emeryturę 
zajęła się aktywnie twórczością ludową, biorąc 
udział w  wielu konkursach, wystawach. Została 
nagrodzona przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, Starostę Ostrołęckiego i  Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdą wolną 
chwilę poświęca na tworzenie. Prace Czesławy 
Gałązki znajdują się w Muzeum Kultury Kurpiow-
skiej w Ostrołęce. Można je podziwiać w prywat-
nej galerii Autorki.

Czesława GAŁĄZKA
I nagroda
w kategorii koronka – tradycja

Czesława Gałązka was born in 1938 in Wach, the 
Kadzidło commune, and she lives in Kadzidło. She 
is a retired economist. As a folk artist she belongs 
to the Folk Artists’ Association in Lublin and makes 
crochet lace, tissue paper flowers, kierce of peas, 
straw and corn. Her mother passed to her the skills 
of  handcrafting. She cooperates withe the Folk 
Artists’ Association, the Kurpie Association in Os-
trołęka, the Kurpie Culture Centre in Kadzidło, mu-
seums and schools where she runs workshops on 
ceremonial visual arts. Having retired, Czesława 
Gałązka took up folk art handicrafting with even 
more energy and started to take part in numerous 
competitions and displays. She has been awarded 
by the Marshall of  the Mazovia Province, the Os-
trołęka Starost and the Minister of Culture and Na-
tional Heritage. She devotes her free time entirely 
to her passion. Her works are held by the Kurpie 
Culture Museum in Ostrołęka. One can also admire 
them in the artist’s private gallery.
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Na konkurs nadesłała trzy prace: kurpiowski 
fartuch do  stroju, serwetkę i  kapelusz z  koronki 
szydełkowej.

Za kurpiowski fartuch otrzymała I  nagrodę 
w kategorii „Koronka – tradycja”. Fartuch uszyty 
z  białego płótna z  dwoma wstawkami z  koron-
ki z  motywem tradycyjnych pajączków, jednego 
z  najstarszych motywów wykorzystywanych 
w fartuchach kurpiowskich. Fartuch jest bardziej 
koronkowy niż płócienny. Dolna wstawka stano-
wi jego połowę. Kompozycja jest bardzo rozbu-
dowana. Górna wstawka motywem nawiązuje 
do dolnej i jest bardzo przemyślana i urozmaico-
na. Koronka jest wykonana bardzo precyzyjnie 
i niezwykle efektownie.

She submitted to the competition three works: the 
Kurpie costume apron, a lace tray cloth and a cro-
chet lace hat.

The artist received for the Kurpie apron the 1st 
prize in  the category ‘Traditional lace’. The apron 
is made of white linen fabric with two lace inser-
tions with the traditional motif of  ‘spiders’, one 
of the oldest motifs used in the Kurpie aprons. The 
work is made more of  lace then linen fabric. The 
bottom insertion makes for the half of the apron. 
The composition is  very elaborate. The upper in-
sertion refers to the bottom one with its motif and 
has a very diversified and thoughtfully created pat-
tern. The lace has been made with great precision 
and is without doubt eye-catching.
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Czesława Gałązka
fartuch kurpiowski / the Kurpie costume apron



Urodziła się w  1938 roku w  Dużych Dorosta-
jach, mieszka w  Jarocinie. Jest emerytowanym 
nauczycielem szkoły rolniczej w  zakresie go-
spodarstwa domowego i  rolnictwa, jest również 
agrotechnikiem ze specjalizacją w wikliniarstwie. 
Ukończyła Studium Nauczycielskie w  Ośrodku 
Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Szkolnictwa 
Rolniczego w  Brwinowie, plastycznie natomiast 
dokształcała się w  Klubie Nauczyciela w  Jaro-
cinie w sekcji frywo litkowej – od 1981 roku jest 
instruktorem frywolitki w  tym Klubie. Koronka 
frywolitkowa, którą nauczyła się robić w  domu 
rodzinnym, towarzyszy jej od  1979 roku. W  tej 
technice zafascynowało ją piękno koronki oraz 
możliwość zastosowania wzorów innych niż 
w  koronce szydełkowej. Jako twórczyni ludowa 
współpracuje od wielu lat z Muzeum Regionalnym 
w Jarocinie, z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
z  Muzeum Narodowym Rolnictwa i  Przemysłu 
Rolno- Spożywczego w Szreniawie, z Jarocińskim 
Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Jarocinie, z Mu-
zeum Etnograficznym w  Zielonej Górze-Ochli. 
Brała udział w  konkursach, w  których otrzymy-
wała liczne nagrody i  wyróżnienia. Do najważ-
niejszych zalicza nagrody zdobyte w konkursach 
organizowanych przez Wielkopolską Spółdziel-
nię Pracy Rękodzieła Ludowego i  Artystyczne-
go  CEPELIA w  Poznaniu (w  latach 1983–1989 
drugie nagrody, w  1989 roku otrzymała pierw-
szą nagrodę), nagrodę zdobytą w  Konkursie 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w  Lublinie 
A  to Polska właśnie, II nagrodę zdobytą w  2006 
roku w  konkursie Nitką malowane zorganizowa-
nym przez Dom Kultury „Zacisze” w  Warszawie, 

Eugenia WIECZOREK
II nagroda
w kategorii koronka – tradycja

Eugenia Wieczorek was born in  1938 in  Duże 
Dorastaje, but she lives in Jarocin. She is a retired 
teacher. She used to teach home economics and 
agriculture in the Agricultural School. She is also 
an agricultural technician specialising in wicker-
working. She graduated from the Teacher Train-
ing Institute at  the Professional Development 
Centre for Teachers of  Agriculture in  Brwinów. 
She attained the course in  tatting in  the Teach-
er’s Club in Jarocin and there improved her skills. 
Eugenia Wieczorek has been an instructor at the 
tatting class in this club since 1981. Tatting tech-
nique for handicrafting lace was passed to her 
in her family home, and she has been employing 
it  since 1979. What fascinates her most in  this 
type of lace is its beauty and the fact that it ena-
bles using different designs than crochet lace. As 
a folk artist she has been cooperating for many 
years with the Regional Museum in Jarocin, the 
Culture and Art Centre in Kalisz, the National Mu-
seum of Agriculture and Food Industry in Szrenia-
wa, the Cuture Centre and Library in Jarocin and 
the Ethnographic Museum in Zielona Góra-Ochla. 
Eugenia Wieczorek has participated in numerous 
competitions and has frequently been award-
ed distinctions and prizes. The most important 
to her are the awards received in  the competi-
tions organised by the Greater Poland Work Co- 
operative of Folk and Artistic Handicraft CEPELIA 
in Poznań (in the years 1983–1989 she received 
the 2nd prizes, in 1989 the 1st one), the prize award-
ed to her in  the Competition of  the Folk Artists’ 
Association in  Lublin A  to Polska właśnie (This 
is Poland), the 2nd prize in the competition Nitką 



Eugenia Wieczorek
serwetki / napkins
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III   nagrodę w  2009  roku w  konkursie sztuki lu-
dowej zorganizowanym przez Muzeum Często-
chowskie. Otrzymała również Nagrodę Fundacji 
Jerzego Bonieckiego w 2012 roku oraz Nagrodę 
Oskara Kolberga przyznaną przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku. 
Na pracę poświęca około ośmiu godzin dziennie, 
a jej koronki są gromadzone przez liczne muzea, 
do których należą: Muzeum Okręgowe Ziemi Kali-
skiej w Kaliszu, Muzeum Regionalne w Jarocinie, 
Muzeum Etnograficzne w  Zielonej Górze-Ochli, 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 
w  Krakowie, Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w  Warszawie. Jej prace gromadzą również pry-
watni kolekcjonerzy. Do 1989 roku sprzedawała 
swoje wyroby w Cepelii, obecnie można je kupić 
na Ogólnopolskich Targach w  Kazimierzu Dol-
nym czy w Krakowie na Międzynarodowych Tar-
gach Sztuki Ludowej. Swoją pasję i umiejętności 
przekazuje najbliższym. Przystępuje do pracy bez 
uprzednich przygotowań, a jej pomysły są autor-
skie, choć oparte na tradycyjnych elementach. 
Narzędzia, jakich używa do  tworzenia koronek, 
to drewniane czółenka wykonywane ręcznie oraz 
plastikowe fabryczne, posługuje się też szydeł-
kiem oraz nożyczkami. Największą inspiracją 
do  pracy jest chęć poszukiwania nowych wzo-
rów, a wykorzystuje do tego tradycyjne elementy 
wielkopolskie z dziedziny frywolitki. Jej ulubione 
formy to okrągłe serwetki i  gwiazdki, natomiast 
motywy, do których chętnie sięga, to winogrono, 
storczyk, koniczyna, stokrotka.

malowane (Painted with thread) oragnised by the 
Culture Centre ‘Zacisze’ in  Warsaw in  2006, the 
3rd prize in the competition of folk art organised 
by the Museum of Częstochowa in 2009. Eugen-
ia Wieczorek also received the Jerzy Boniecki 
Foundation Award in 2012 and the Oskar Kolberg 
Award granted by the Ministry of  Culture and 
National Heritage in  2013. She spends almost 
eight hours a day handicrafting lace. Her works 
are collected by many museums, i.e. the Regional 
Museum of  the Kalisz Region in  Kalisz, the Re-
gional Museum in Jarocin, the Ethno graphic Mu-
seum in Zielona Góra-Ochla, the Seweryn Udziela 
Ethnographic Museum in  Cracow, the National 
Ethnographic Museum in Warsaw and by private 
collectors. She sold her works in Cepelia shops 
until 1989. At present, they can be purchased dur-
ing the Nationwide Folk Art Fair in Kazimierz Dol-
ny and the International Folk Art Fair in Cracow. 
She shares her skills with her beloved ones. She 
sets off to work without preparation, using her 
own creativeness, but following in general tradi-
tional elements. The tools she employs are shut-
tles, both wooden handmade and mechanically 
manufactured plastic ones, crochet hooks and 
scissors. Her inspiration is triggered by the dispo-
sition to search for new patterns while resorting 
to conventional tatting elements of  the Greater 
Poland region. The forms she particularly adores 
are round tray cloths and stars, her favourite mo-
tifs are grapes, orchids, clovers, daisies.



Eugenia Wieczorek
serwetka / napkin
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Autorka na konkurs przysłała trzy serwetki o róż-
nych wielkościach wykonane tradycyjnie techniką 
frywolitki. Zdobyła za nie II nagrodę w  kategorii 
„Koronka – tradycja”.

Frywolitka jest rodzajem koronki artystycznej, 
wykonywanej metodą polegającą na wiązaniu 
nici nawiniętych na czółenka. Wykonuje się ją 
z cienkich nici przy użyciu czółenka lub szydełka 
i  igły. Dzięki temu całość sprawia wrażenie mi-
sternej kompozycji. Podstawowe elementy two-
rzące frywolitkę to węzły, słupki i  pikotki, które 
tworzą kółka i łuczki. Serwetki, kołnierzyki i biżu-
teria są najczęściej wykonywane tą techniką.

Największa serwetka to frywolitka o średnicy 
22,5 cm, wykonana z białych nici, tj. z kordonka 
Ariadna nr 80. Całość została zrobiona czółen-
kiem techniką tradycyjną. Do łączenia tradycyj-
nych elementów frywolitki wielkopolskiej wyko-
rzystano szydełko nr 14. Autorka zaprezentowała 
tutaj swoje ulubione motywy, takie jak storczyk 
który widoczny jest w środkowej, ażurowej, uple-
cionej na kształt gwiazdy części serwetki. We-
wnątrz tej części widoczny jest centralny okrąg 
złożony z  kółek z  pikotami, dalej występuje ten 
sam motyw z  winogronami i  wspomniany stor-
czyk zakończony kółeczkami z  pikotami. Przej-
ście między gwiazdą a kolejnymi warstwami wy-
konane zostało za pomocą kółeczek z pikotami 
i  łuku. Zewnętrzne warstwy ukształtowane są 
z  trzech kolistych pasów o  powtarzających się 
motywach kółeczek z pikotami, ostatni – czwarty 
pas – to odbicie lustrzane, a stanowią go wzory 
kółeczek z pikotami. Całość jest zakończona ko-
ronką z wykorzystaniem wzoru storczyka i  łuku, 
wyraźnie oddzieloną od  reszty wzoru kordonko-
wą linią – rodzajem szlaczka. W całej serwetce 
powtarzalny jest wzór kółeczka z  pikotami lub 
bez. Dodatkowo zastosowane formy to stokrotka 
oraz winogrono.

Druga, mniejsza serwetka frywolitkowa o śred-
nicy 18 cm została wykonana z tych samych bia-
łych nici – z kordonka Ariadna nr 80, czółenkiem 
techniką tradycyjną, a  do  łączenia elementów 
frywolitkowych wielkopolskich wykorzystano tra-
dycyjne szydełko nr 14. Autorka zaprezentowała 
w  tej kompozycji podobne, nie licząc storczyka, 
wzory, jak w  większej serwetce, choć w  mniej-
szym zagęszczeniu. W  środkowej części ser-
wetki dodała wzór ślimaczka. Utworzone zostały 

The artist submitted to the competition three tray 
cloths of different sizes made by means of the tat-
ting technique. She received for them the 2nd award 
in the category ‘Traditional lace’.

Tatted lace is a type of artistic lace produced by 
a series of knots and loops of thread wound onto 
a  shuttle. It  is  made of  thin thread, with the use 
of shuttles or crochet hooks and needles. Due to 
this, such a lace composition looks elaborate and 
intricate. The basic elements making up tatted lace 
are knots, double stitches and picots which in turn 
form rings and arches. Tatting is  the most fre-
quently method used to make tray cloths, collars 
and jewellery.

The tatted tray cloth of the biggest size – 22,5 cm, 
was made of white thread, the Ariadna floss no 80. 
The whole work was made according the tradition-
al technique by means of a shuttle. To combine the 
traditional tatting elements of  the Greater Poland 
region a crochet hook no 14 was used. The artist 
employed there her favourite motif: an orchid which 
is visible in the central, openwork part resembling 
a star. Inside this part there is a circle composed 
of rings with picots, then there is the same pattern 
with grapes and the said orchid finished with rings 
with picots. The space between the star and sub-
sequent patterns is filled with rings and picots and 
arch. The outer parts consist of three circular strips 
with a repeating pattern of rings with picots and the 
last strip is their mirror reflection and is also filled 
with rings with picots. The edging of the whole tray 
cloth is made of lace with orchids and arches, clear-
ly separated from the rest of the design with a floss 
line, a kind of decorative narrow strip. In the whole 
work a pattern of rings with picots or without them 
is recurring. The additional motifs are grapes and 
daisies.

The second smaller tatted tray cloth, with the 
diametre of 18 cm, was made of the same white 
Ariadna floss, with the use of a shuttle, according 
to the traditional technique. To combine the tradi-
tional tatting elements of  the Greater Poland re-
gion a crochet hook no 14 was used. Excluding the 
motif of orchid, the artist used in this composition 
similar motifs as in the bigger work, although this 
time they are less densely distributed. In the cen-
tral part she added a scroll pattern. She made three 
strips, including the one which is  the edge of  the 
work and which is also, as in the case of the first 



V I I  K O N K U R S  S Z T U K I  L U D O W E J 59

trzy pasy, w  tym jeden skrajny, który podobnie 
jak w większej serwetce kończy ażurowo pracę. 
Widoczne są również w  całym założeniu pozo-
stałe formy: winogrono oraz kółeczka z pikotami 
lub bez.

Najmniejsza serwetka frywolitkowa o  średni-
cy 14 cm z wykorzystaniem również białych nici 
– kordonka Ariadna nr 80 – została wykonana 
czółenkiem techniką tradycyjną. Do łączenia ele-
mentów frywolitkowych wielkopolskich wykorzy-
stano tradycyjne szydełko nr 14. Środek serwetki 
to kompozycja własna: kółeczko środkowe wyko-
nano czółenkiem nr 1, a sześć sztuk kółeczek na 
środku wykonano czółenkiem nr 2. Autorka w tej 
pracy wykorzystuje wzory stokrotki i  winogrona, 
podobnie jak w dwóch poprzednich. W ostatniej 
warstwie uwagę zwraca czterolistna koniczynka, 
tworząca ażurowe zakończenie serwetki. Otocze-
nie wykończono łukiem, na którym wykonano kó-
łeczka drugim czółenkiem.

work, of the openwork design. There are also other 
motifs appearing in the whole tray cloth, i.e. grapes, 
rings with picots and without them.

Another smaller tatted tray cloth, with the di-
ametre of  18  cm, was made of  the same white 
Ariadna floss, with the use of a shuttle, according 
to the traditional technique. To combine the tradi-
tional tatting elements of  the Greater Poland re-
gion a crochet hook no 14 was used. Excluding the 
motif of orchid, the artist used in this composition 
similar motifs as in the bigger work, although this 
time they are less densely distributed. In the cen-
tral part she added a scroll pattern. She made three 
strips, including the one which is  the edge of  the 
work and which is also, as in the case of the first 
work, of the openwork design.There are also other 
motifs appearing in the whole tray cloth, i.e. grapes, 
rings with picots and without them.

The smallest tatted tray cloth, with the diame-
tre of 14 cm, was made of the same white Ariadna 
floss, with the use of a shuttle, according to the tra-
ditional technique. To combine the traditional tat-
ting elements of the Greater Poland region a cro-
chet hook no 14 was used. The centre of the work 
is the artist’s own composition: the central ring was 
made with the use of a shuttle no 2. The artist used 
there the pattern of daisies and grapes, similarly to 
the previous two works. The edging strip is com-
posed of openwork four-leaf clover. The tray cloth 
is  finished with arch decorated with rings which 
were made by means of another shuttle.



Urodziła się w  1986 roku w  Wiśle, mieszka 
w  Koniakowie. Z  wykształcenia jest nauczycie-
lem wychowania szkolnego i  przedszkolnego. 
Koronkarstwem zajmuje się od dzieciństwa, wy-
konywania koronek koniakowskich nauczyła ją 
mama Halina Kukuczka, uznana twórczyni w  tej 
dziedzinie. Od 2010 roku jest zarejestrowana jako 
twórczyni ludowa w  Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych w  Lublinie. Współpracuje z  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Istebnej oraz Galerią w Cie-
szynie. W  2011 roku zdobyła II nagrodę w  kate-
gorii koronka w Konkursie na Koronkę Koniakow-
ską i Beskidzki Haft Krzyżykowy, organizowanym 
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Bia-
łej. Prace Doroty Cieślar można kupić na kierma-
szu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz 
podczas Targów Sztuki Ludowej w  Kazimierzu 
Dolnym. Swoje umiejętności przekazuje rodzin-
nie oraz podczas zajęć z dziećmi w przedszkolu. 
Na twórczość poświęca każdą wolną chwilę. Do 
pracy używa szydełka zwanego w  gwarze hek-
nadla oraz cieniutkich nici bawełnianych, które 
podkreślają urodę prac i ich estetykę. Pomysły na 
koronki przychodzą jej „z głowy”, inspiracje czer-
pie z przyrody, wykorzystuje tradycyjne wzory po-
łączone z nowoczesnością.

Dorota CIEŚLAR
II nagroda
w kategorii koronka – tradycja

Dorota Cieślar was born in  1986 in  Wisła, but 
she lives in  Koniaków. She is  a  pre-school and 
early school education teacher. She has been 
handcrafting lace since her childhood. It was her 
mother, Halina Kukuczka, an  accomplished folk 
artist in  this field, who taught her the rules and 
techniques of  the Koniaków lace. Dorota Cieślar 
has been a  member of  the Folk Artists’ Associa-
tion in  Lublin since 2010. She cooperates with 
the Municipal Culture Centre in  Istebna and the 
Gallery in  Cieszyn. In  2011, she received the 2nd 
award in  the category of  lace handcrafting in  the 
competition of the Koniaków Lace and the Beskid 
Cross-Stitch Embroidery organised by the Region-
al Culture Centre in  Bielsko-Biała. Her works can 
be purchased at the fair during the Beskid Culture 
Week and the Folk Art Fairs in Kazimierz Dolny. The 
artist shares her skills with her family and children 
while running classes in  the kindergarden. She 
spends all her free time pursuing her passion. Her 
tool is a crochet hook called in the dialect heknadlo 
and thin cotton thread, which makes for loveliness 
and aesthetics of her works. She is very inventive 
in creating her works – nature sparks her imagina-
tion. The artist combines traditional designs with 
more modern ones.



Na konkurs nadesłała trzy prace: sukienkę dzie-
cięcą z  koronki, czepiec, okrągłą serwetkę. Za 
czepiec otrzymała II nagrodę w kategorii „Koron-
ka – tradycja”. Czepiec wykonany jest z  bardzo 
cienkich nici przy użyciu cieniutkiego szydełka. 
W tradycyjnym czepcu wykorzystano wzory takie 
jak listki, serca, słoneczko ze strupkiem w środku, 
a pomiędzy kwiatki wstawiane są żabki. Sukienka 
dla rocznej dziewczynki wykonana jest z  takich 
wzorów, jak szeptoczki, kralki oraz strupki. Ostat-
nia praca to okrągła serwetka wykonana z cien-
kiej beżowej nici, przeważają tam motywy takie 
jak kralka oraz listki. Obróbka wykonana jest z łań-
cuszka grubego, są tam słupki, pąpki oraz bańki.

The artist submitted three works to the compe-
tition: a girl lace dress, a bonnet and a round tray 
cloth. She has been granted the 2nd award in  the 
category ‘Traditional lace’ for the bonnet. The work 
is made of very thin thread by means of a thin cro-
chet hook. Making the bonnet the artist used tra-
ditional motifs, such as leaves, hearts, suns with 
crusty centres, and frogs between flowers. The 
dress for a toddler girl is decorated with the follow-
ing motifs: szeptoczki, kralki and crusts. The last 
work is a tray cloth made of thin beige thread with 
the motif of kralki and leaves. The edging is made 
of a  thicker chain with double stitches, pąpki and 
bańki.

Dorota Cieślar
czepiec / Bonnet



Urodziła się w 1948 roku w Janowie Podlaskim, 
gdzie mieszka do  dziś. Jest emerytką. Koronki 
wykonuje od  najmłodszych lat, a  swoje umie-
jętności zawdzięcza tradycji domu rodzinnego. 
Lubi szydełkować, nie unika też pracy na drutach 
i haf towania. Należy do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Od końca lat 90. XX wieku współpra-
cuje z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Janowie 
Podlaskim, który sprawuje również pieczę nad 
jej twórczością. Brała udział w  licznych konkur-
sach, w  których zdobywała nagrody, np. w  VII 
Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczo-
ści Plastycznej Seniorów zorganizowanym przez 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w  Lublinie w  2011 
roku, na którym zajęła I  miejsce. Wielokrotnie 
brała udział w  Konkursach Rękodzieła Arty-
stycznego Igłą malowane organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej w la-
tach 2013–2018, których często była laureatką. 
Zajęła I miejsce w konkursie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Janowie Podlaskim w 2017 roku. Otrzy-
mała Nagrodę Starosty Bialskiego z  okazji Dnia 
Działacza Kultury w  2018 roku. Swojej twórczo-
ści poświęca każdą wolną chwilę. Jej prace nie 
są gromadzone przez instytucje kultury. Takie 
placówki jak Państwowe Muzeum Etnograficz-
ne w  Warszawie, Muzeum w  Bielsku Podlaskim 
Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku są 
zainteresowane jej działalnością. Prace jej można 
odnaleźć również w  prywatnych pensjonatach. 
Sprzedaje je na Jarmarku Jagiellońskim w Lubli-
nie i  na kiermaszach. Swoje umiejętności prze-
kazuje córce, prowadzi również kursy. Makatki 
kuchenne i ręczniki obrzędowe wykonuje według 
tradycyjnych wzorców, makatki o tematyce wiej-
skiej prezentują jej autorskie pomysły i  towarzy-

Zofia KALISZUK
III nagroda
w kategorii koronka – tradycja

Zofia Kaliszuk was born in 1948 in Janów Pod-
laski, where she still lives. She is retired. The artsit 
learnt how to handicraft lace at home, and she has 
been pursuing this artistic activity since childhood. 
She likes crocheting, from time to time she knits 
and makes embroidery as well. She is  a  mem-
ber of the Folk Artists’ Association. Since the 90s 
of the 20th century she has been cooperating with 
the Regional Culture Centre in  Janów Podlaski 
which is in charge of her works. Zofia Kaliszuk has 
taken part in numerous competitions and received 
awards, e.g. she received the 1st award in the 7th Re-
gional Handicraft and Visual Arts Survey of Seniors 
organised by the Regional Culture Centre in Lublin 
in 2011. She has frequently participated in the Ar-
tistic Handcraft Competition Igłą malowane (Paint-
ed with thread) organised by the Municipal Culture 
Centre in Biała Podlaska in the years 2013–2018, 
often receiving the 1st award. She won the com-
petition of the Municipal Culture Centre in Janów 
Podlaski in  2017. The artist also received the 
Starost of Biała Podlaska Award on the occasion 
of  the Culture Activist Day in  2018. She spends 
her every free moment pursuing her passion. Her 
works are not collected by cultural institutions. 
The National Ethnographic Museum in  Warsaw, 
the Museum in Bielsk Podlaski, the branch of the 
Museum of Podlaskie Region in Białystok are inter-
ested in her artistic output. Her works may be seen 
in guest houses and private hotels. The artist sells 
her works during the Jagiellonian Fair in Lublin and 
at  folk art shows. She passes her passion to her 
daughter and runs workshops. Kitchen tapestries 
and ceremonial towels are made by her according 
to traditional designs while country scene tapes-
tries boast her own ideas and are made with the 



Zofia Kaliszuk
ręcznik obrzędowy / ceremonial towel
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szy im wcześniejszy rysunek. Do wykonania ich 
potrzebuje szydełka, igły, drutów, tamborka i  lnu 
samodziałowego. Inspiracje czerpie z tradycyjnej 
kultury wiejskiej, życia i pracy ludzi z dawnych lat 
z okolic Podlasia, sięga również do starego zdob-
nictwa. Ulubionymi motywami autorki są tematy 
wiejskie, rośliny, zwierzęta i  kwiaty – tradycyjne 
motywy podlaskie.

Autorka na konkurs przysłała trzy prace – ob-
rzędowe ręczniki bialskie: jeden z  haftowanym 
pawiem i koronką i dwa z koronkami. Dwa ostat-
nie otrzymały III nagrodę w dziedzinie „Koronka – 
tradycja”.

Ręcznik obrzędowy, choć występował w całej 
Polsce, największe znaczenie otrzymał właśnie 
w  Bielsku Podlaskim. Towarzyszył człowiekowi 
od narodzin aż do śmierci. Wierzono, że jego dwa 
końce to początek i  koniec, życie i  śmierć, mię-
dzy którymi zapisany jest los. Ufano, że stanowi 
on granicę/przejście pomiędzy życiem i śmiercią, 
mówił o  kolejnych etapach ludzkiej egzystencji, 
symbolizował węzeł małżeński i  trwałość w  ro-
dzinie. W  ceremonii chrzcielnej i  pogrzebowej 
oznaczał łączność człowieka z Bogiem i przodka-
mi, miał również chronić przed złem. Początkowo 
ozdabiany był haftem z motywami geometryczny-
mi w kolorach czarnym, niebieskim i czerwonym, 
później ewoluował do innych zdobień o różnora-
kich tematach i wzorach, głównie florystycznych 
i  zoomorficznych, dokładano również wstawki 
z koronki szydełkowej. Ich długość sięgała nawet 
do 3 metrów.

Prace konkursowe to dwa ręczniki o długości 
około 2 metrów, gdzie właściwy ręcznik został 
wykonany z lnianej tkaniny samodziałowej, a ko-
ronkowe zakończenia z nici bawełnianych. Końce 
ręcznika zostały ozdobione koronką filetową/siat-
kową z  motywem ptaków i  luźniej uplecionych 
siatkowych kół w przypadku pierwszego ręcznika, 
zaś motywem roślinno-geometrycznym w  przy-
padku drugiego. Koronki zakończone są ząbkami. 
Motywy zostały zaczerpnięte z  wzornika ręczni-
ków Muzeum w  Bielsku Podlaskim, które stwo-
rzyło katalog z ponad 400 odnalezionymi w tym 
regionie wzorami ręczników.

The artist submitted three works to the compe-
tition – ceremonial towels of  the Biała Podlaska 
region: one with an embroidered peacock and lace 
and the other two with lace, for which she was 
awarded a prize in the category of ‘Traditional lace’.

Ceremonial towels were used all over Poland, 
but it  was Bielsk Podlaski where its significance 
was so great and lasting. It  accompanied man’s 
life from birth till death. It was believed that its two 
ends symbolised beginning and end, life and death, 
and the space between stood for their lot. The tow-
el was considered the border/transition from life 
to death, its middle part represented subsequent 
stages of human condition, marital knot and fam-
ily durability. During the ceremony of baptism and 
funeral the towel meant the man’s union with God 
and ancestors and it was supposed to protect man 
from evil. At first it was embroidered with geomet-
rical motifs in the following colours: black, blue and 
red. Then it  evolved to contain other decorations 
of various themes and designs, mainly relating to 
flora and fauna. Also, with time, insertions made 
of  crochet lace were added. Such towels were 
even 3 metres long.

The works submitted to the competition are 
two ceremonial towels, about 2 metres long. The 
relevant towel is made of linen fabric and its lacy 
ends of cotton thread. The towel ends are deco-
rated with a mesh type of lace with motifs of birds 
and more loose mesh in  case of  the first towel 
and with vegetal and geometrical motifs in case 
of  the other one. The work is  finished with saw-
tooth lace edging. The motif come from the pat-
tern book of ceremonial towels from the Museum 
in  Bielsk Podlaski, which compiled a  catalogue 
of  more than 400 ceremonial towel templates 
found in this region.

use of sketches. To accomplish them she needs 
a  crochet hook, needle, knitting needles, embroi-
dery hoop and linen fabric. She is inspired by tradi-
tional country culture, life and work of people from 
the past days from the Podlaskie region. She also 
reaches for old ornamental techniques. Her favour-
ite motifs are country scenes, plants, animals and 
flowers – traditional motifs of this region.



Urodziła się w 1933 roku w Golinie, gdzie miesz-
ka do dziś. Jest szwaczką. Haftu nasnuwanego 
nauczyła się podczas kursu zorganizowane-
go w  1947 roku przez Helenę Bernasowską. 
Od  16  roku życia haftuje, a  od  40 lat wykonuje 
czepce. Jest jedną z nielicznych mistrzyń czep-
ców, zarejestrowaną jako twórczyni ludowa. Od 
lat szyje czepce dla zespołów folklorystycznych 
regionu wielkopolskiego. Z racji tego, że jako je-
dyna zajmowała się tą sztuką, w 2017 roku po-
prowadziła całoroczne warsztaty mistrzowskie 
z czepkarstwa regionalnego. Warsztaty zorgani-
zowane były w  ramach programu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 roku 
Stanisława Kowalska nagrała z Centrum Kultury 
i  Sztuki w  Kaliszu film instruktażowy o  układa-
niu czepców tradycyjnych zatytułowany Giną-
cy zawód – układanie czepców wielkopolskich, 
w  którym pokazuje krok po kroku, jak stworzyć 
czepiec z  haftu nasnuwanego, czyli golińskiej 
snutki. Oprócz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
Stanisław Kowalska współpracuje z Jarocińskim 
Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w  Jaraczewie. Jest czynnym uczestnikiem jar-
marków i targów sztuki ludowej. Otrzymała kilka 
nagród za hafty i szycie strojów jarocińskich oraz 
Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego” (2017) i  Nagrodę im. Oskara 
Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w kate-
gorii dla twórców z dziedziny plastyki obrzędowej 
i  folkloru muzyczno-tanecznego, w  dziedzinie 
hafciarka i  twórczyni czepców wielkopolskich 
(2018). Prace Stanisławy Kowalskiej znajdują się 
w  Muzeum Regionalnym w  Jarocinie, Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i  Dobrzyńskiej we Włocławku, 

Stanisława Kowalska was born in  1933 in  Go-
lin where she still lives. She is a seamstress. She 
learnt the web thread technique of embroidery at-
taining the course organised by Helena Bernasows-
ka in 1947. She has been embroidering since she 
was 16 and making folk bonnets and hats for 40 
years. Stanisława Kowalska is one of a few regis-
tered master craftswomen specialising in this type 
of headwear. She has been making cloth bonnets 
and hats for folklore bands of  the Greater Poland 
region. As she was the only folk artist dealing with 
such type of work, in 2017 she ran one year work-
shops for master craftsman in  making regional 
bonnets and hats. The workshops were organised 
within the programme of  the Ministry of  Culture 
and National Heritage. In  2015 the artist made 
an instructional film on making traditional folk bon-
nets and hats Ginący zawód – układanie czepców 
wielkopolskich (Disappearing crafts – making bon-
nets and hats of the Greater Poland region), in which 
she shows step by step how to create the said head-
wear using the web thread embroidery, so called 
‘web thread from Golin’. Stanisława Kowalska co-
operates with the Culture and Art Centre in Kalisz, 
the Culture Centre in Jarocin and the Municipal Cul-
ture Centre in Jaraczew. She actively participates 
in  folk art fairs and shows. She received several 
awards for her embroidery and sewing Jarocin folk 
costumes as well as the Decoration of Honour Mer-
itorious ‘For the work for the Greater Poland region’ 
(2017) and the Oskar Kolberg Award ‘For the merits 
for folk culture’ in the category of visual ceremonial 
arts, music and dance folklore and in  the catego-
ry of  embroidery and Greater Poland bonnet and 
hat handcrafting (2018). Her works are collected 

Stanisława KOWALSKA
Wyróżnienie
w kategorii koronka – tradycja
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Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w  Kaliszu 
oraz Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu. Swoje 
prace tworzy, inspirując się tradycyjnym haftem 
nasnuwanym zwanym snutką golińską. Wykorzy-
stuje go w czepcach, obrusach, ale również w no-
wocześniejszych formach jak obrazy na ścianę, 
serca komunijne, stroje ludowe dla lalek. Wzory, 
które wykorzystuje w  swoich pracach, najpierw 
rysuje na pergaminie, odrysowuje na płótnie lub 
tiulu i wyszywa.

Na konkurs Stanisława Kowalska nadesłała 
dwie prace: lalkę w ludowym stroju wielkopolskim 
oraz Serce komunijne, za które dostała wyróżnie-
nie w kategorii „Koronka – tradycja”.

Jest to pamiątka I Komunii Świętej w kształcie 
koronkowego serca wykonanego techniką haftu 
nasnuwanego. W  centralnym miejscu umiesz-
czono kielich z  Eucharystią i  monogramem IHS 
w owalu, wokół kwiaty. Krawędzie serca wykoń-
czono prostym motywem roślinnym.

Stanisława Kowalska submitted two works to the 
competition. The first one is a doll wearing a folk 
costume of  Greater Poland and The commun-
ion heart, for which she was awarded distinction 
in the category ‘Traditional lace’. The communion 
heart is a memento of the First Holy Communion. 
It is a lacy heart made by means of the web thread 
embroidery. In  the centre there is a cup with the 
Eucharist IHS in  the oval and flowers around it. 
The heart edging is decorated with a simple veg-
etal motif.

by the Regional Museum in Jarocin, the Museum 
of Kujawy and the Dobrzyn Region in Włocławek, 
the Regional Museum of the Kalisz Region in Kalisz 
and the Museum of the Rawicz Region in Rawicz. 
Stanisława Kowalska creates her works finding in-
spiration in the traditional technique of embroidery 
from Golin – the web thread embroidery. She em-
ploys this technique making bonnets and hats, ta-
ble cloths and the more modern forms, such as tap-
estry pictures, communion hearts, folk costumes 
for dolls. Starting her work she first sketches the 
design on the parchment sheet, linen or tulle fabric 
and then embroiders it.



Stanisława Kowalska
Serce komunijne / The communion heart



Urodziła się w 1973 roku w Parczewie, mieszka 
w Rudawie w województwie małopolskim. Z za-
wodu jest ekonomistką, z  zamiłowania koron-
czarką. Dzięki uczestnictwu w warsztatach Czar 
nici pod kierunkiem twórczyni ludowej Jadwigi 
Węgorek, nauczyła się techniki koronki klocko-
wej. Wcześniej znała i  tworzyła koronkę szydeł-
kową. Jest członkinią grupy rękodzielniczej „Ko-
ronkarki z  Rudawy” działającej przy Bibliotece 
Publicznej w Rudawie. Od 2017 roku jest zareje-
strowana jako twórczyni ludowa w Stowarzysze-
niu Twórców Ludowych w  Lublinie. Brała udział 
w  kilku konkursach, dwóch międzynarodowych, 
między innymi na Węgrzech, na koronkę klocko-
wą. W 2016 roku zdobyła II nagrodę w kategorii 
„koronka nowoczesna” w XVII Międzynarodowym 
Festiwalu Koronki Klockowej w  Bobowej w  wo-
jewództwie małopolskim. Bierze czynny udział 
w  jarmarkach i  targach sztuki ludowej w  Kra-
kowie, Zabierzowie. Chętnie dzieli się swoimi 
umiejętnościami, przekazując je rodzinie i znajo-
mym. Do tworzenia koronek używa drewnianych 
klocków, nici lnianych i  bawełnianych oraz płót-
na, tworzy za pomocą szkiców. Inspiracji szuka 
w muzeach, podpatrując stare koronki. Inspiruje 
ją przyroda oraz różnego rodzaju ornamenty.

Beata JAREMA
Wyróżnienie
w kategorii koronka – tradycja

Beata Jarema was born in 1973 in Parczew. She 
lives in Rudawa in the Malopolskie province. She 
is an economist and an enthusiast of lace hand-
crafting. At first, she made crochet lace. However, 
during the workshops Czar nici (Thread charm), 
run by the folk artist Jadwiga Węgorek, she learnt 
another technique of  lace handcrafting – bob-
bin lace. She is a member of a handicraft group 
‘Handmade Lace Manufacturers from Rudawa’ 
which operates at  the Public Library in Rudawa. 
In  2017 Beata Jarema joined the Folk Artists’ 
Association in  Lublin. The artist has taken part 
in  several competitions, two international ones, 
i.e. in  Hungary in  the bobbin lace competition. 
She was granted the 2nd prize in  the category 
‘modern lace’ during the 17th International Bobbin 
Lace Festival in Bobowa in the Malopolskie prov-
ince. Beata Jarema takes an active part in folk art 
fairs and shows in Cracow, Zabierzów. She eager-
ly passes her skills to her family members and 
friends. Her tools are wooden bobbins, linen and 
cotton thread, as well as linen fabric and sketch-
es. She is  inspired by old types of  lace encoun-
tered in museums. Her imagination is sparked by 
nature and various kinds of ornaments.



Na konkurs nadesłała dwie prace zatytułowane 
Urocza serwetka i Gwiazdka.

Za Gwiazdkę otrzymała wyróżnienie w  ka-
tegorii „Koronka – tradycja”. Jest to serwetka 
w  formie gwiazdki, beżowa, z  dodatkiem nici 
koralowej. W pusty środek wpleciono gwiazdkę 
z  nici koralowych. Całość przypomina morską 
rozgwiazdę. Druga praca – Urocza serwetka – to 
serwetka kwadratowa zrobiona z  nici lnianych 
z wszytym płótnem lnianym.

The artist submitted two tray cloths to the compe-
titions: Urocza (Lovely) and Gwiazdka (Little star).

She received honourable mention in  the cat-
egory ‘Traditional lace’ for Gwiazdka (Little star). 
The shape of the work resembles a star. The main 
colour is  beige but into the empty centre of  the 
tray cloth was woven a  little star made of  cor-
al-coloured thread. The whole work makes one 
think of a starfish. The second work, Urocza (Love-
ly), is a square tray cloth made of linen thread with 
a linen mat inside.

Beata Jarema
Gwiazdka / Little star



Urodziła się w 1959 roku w Świnoujściu, miesz-
ka w Międzyzdrojach. Z wykształcenia jest położ-
ną, prowadzi własną działalność gospodarczą. 
Nie jest twórczynią ludową. Koronki szydełkowe 
wykonuje z zamiłowania, szydełkowania nauczy-
ła ją mama. Najpierw zafascynowała ją koronka 
irlandzka, później koronki ludowe polskie. Ceni 
je za finezyjność, zmienność i  podkreślenie toż-
samości. Jako członek Stowarzyszenia Archeo-
zdroje, zajmującego się rekonstrukcją rzemio-
sła z czasów średniowiecza, miała w 2016 roku 
w  Międzynarodowym Domu Kultury w  Między-
zdrojach wystawę rekonstrukcji słowiańskich 
kabłączków skroniowych.

Jolanta Szarłowicz nie brała wcześniej udziału 
w  konkursach na koronki. Tworzy koronki tech-
niką filetu, do  koronek z  wykorzystaniem wzoru 
geometrycznego wzorowanego na krajkach sło-
wiańskich przygotowuje wcześniej rysunek. In-
spirują ją głównie średniowieczne wzory krajek 
tkanych do strojów słowiańskich, które przetrwa-
ły do  naszych czasów. Ostatnio przenosi wzory 
z  krajek zachowanych na Podlasiu na serwetki 
koronkowe. Artystka podpatruje innych twórców, 
uczy się od  nich, inspiruje ich twórczością. Naj-
bardziej lubi motywy geometryczne, powtarzają-
ce się elementy wzoru, a także motywy kwiatowe. 
Jak sama pisze, uczy się nadal, jak wykonywać 
perfekcyjnie koronki.

Jolanta SZARŁOWICZ
Wyróżnienie
w kategorii koronka – tradycja

Jolanta Szarłowicz was born in  1959 in  Świno-
ujście, but she lives in Międzyzdroje. She is a certi-
fied midwife, however she runs her own business. 
She is not a folk artist. Crochet lace handcrafting 
is just her passion. Jolanta szarłowicz acquired the 
necessary skills from her mother. At first, she was 
fascinated with Irish lace, then Polish folk one. She 
holds it  dear because of  its subtlety, variety and 
identity prominence. As a member of the Archeo-
zdroje Association, dealing with the medieval craft 
reconstruction, she had an  exhibition of  Slavonic 
temple rings in  the International Culture Centre 
in  Międzyzdroje in  2016. Jolanta Szarłowicz has 
not taken part in  any lace handcrafting competi-
tions so far. She employs the technique of filet lace, 
using geometrical patterns modelled upon the 
designs of Slavonic borders. Before setting off to 
work she prepares drawings. Her main inspiration 
is medieval border designs woven for Slavonc cos-
tumes which have survived till this day. Recently, 
she has transferred designs of borders preserved 
in the Podlaskie region to lace tray cloths. Jolanta 
Szarłowicz, observing with interest other artists, 
learns from them and draws inspiration from their 
works. She is  fond of  recurring geometrical ele-
ments of design as well as floral ones. She admits 
that she is still learning how to make impeccable 
lace works.



Na konkurs nadesłała bieżnik zatytułowany 
1000 lat?, za który otrzymała wyróżnienie w ka-
tegorii „Koronka – tradycja”.

Praca została wykonana techniką filetu, wy-
korzystano w niej wzór z krajki ludowej Podlasia, 
motyw brony, rombów i  krzyżyków. Jak podaje 
Autorka, jest to inspiracja krajką podlaską, ponie-
waż tam do tej pory wzory te są żywe – tkaczki 
do  starych słowiańskich wzorów dodały małe 
krzyżyki i dlatego księża pozwolili krajkami stroić 
obrazy oraz palmy wielkanocne. W  pozostałych 
regionach Polski Kościół zabronił używać staro-
słowiańskich wzorów i dlatego one zaginęły.

The artist submitted to the competition a  table 
runner 1000 years?, for which she was granted hon-
ourable mention in the category of ‘Traditional lace’.

It is a filet lace work, in which the design of folk 
border from the Podlaskie region was used. One 
can find there the motifs of harrow, diamond and 
cross. As the artist explains, the work is  inspired 
by the borders from the Podlaskie region, because 
those designs are still alive there – in  past days 
weavers added little cross motifs to ancient Slavon-
ic designs and priests let them decorate paintings 
and Easter palms with them. In other Polish regions 
the Catholic Church banned using ancient Slavonic 
designs and thus they disappeared.

Jolanta Szarłowicz
Bieżnik 1000 lat? /

table runner 1000 years?



Urodziła się w 1970 roku w Pasłęce, mieszkała 
w Krakowie. Ma wykształcenie średnie. Od dziec-
ka wykonuje koronkę szydełkową, a od 2011 roku 
koronkę klockową, której nauczyła się podczas 
Warsztatów Rękodzieła Artystycznego w  Kra-
kowie, prowadzonych przez twórczynię ludową 
Jadwigę Węgorek. Od 2014 roku jest zarejestro-
wana w  Stowarzyszeniu Twórców Ludowych 
w  dziedzinie koronki klockowej. Brała udział 
w  wystawach i  targach organizowanych w  Do-
mach Kultury w Krakowie. Jest laureatką czterech 
Ogólnopolskich Konkursów Koronki Klockowej 
w Bobowej: w 2013 roku – I nagroda, w 2014 roku 
– II nagroda, w 2016 roku – II nagroda i w 2017 
roku – I nagroda. W 2015 roku otrzymała wyróż-
nienie w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Ar-
tystycznego Z nici Ariadny organizowanym przez 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Pracowała nad 
rekonstrukcją dawnej krakowskiej koronki klocko-
wej. W swoich pracach korzysta wyłącznie z wła-
snych wzorów, tworzy według własnego pomysłu 
z  uwzględnieniem tradycyjnych wzorów koronki 
klockowej. Narzędzia, których używa, to: klocki, 
stojak, wałek, szpilki i  nożyce. Ulubione formy 
i motywy to: płócienka, siekanka, pajączki, wachla-
rzyki, kratka czeska, warkoczyki i listki.

Małgorzata GROCHOLA
Wyróżnienie
w kategorii koronka – tradycja

Małgorzata Grochola was born in 1970 in Pasłę-
ka, but she lives in  Cracow. She has completed 
secondary education. She has been handcrafting 
crochet lace since her childhood. The technique 
of bobbin lace was learnt by her during the Artistic 
Handcraft Workshops in  Cracow which were run 
by the folk artist Jadwiga Węgorek. She has been 
a member of the Folk Artists’ Association with re-
gard to the bobbin lace handcrafting since 2014. 
Małgorzta Grochola has participated in  fairs and 
displays organised by Culture Centres in Cracow. 
So far she has received a few awards during four 
International Bobbin Lace Competitions in  Bobo-
wa: the 1st prize in 2013, the 2nd prize in 2014, the 
2nd prize in 2016 and the 1st prize in 2017. In 2015, 
she was granted distinction in the Nationwide Ar-
tistic Handcraft Competition Ariadne’s thread or-
ganised by the Museum of  Textiles in  Łódź. She 
has contributed to the reconstruction of  the Cra-
cow old bobbin lace. In her works the artist resorts 
entirely to her own designs which she invents pur-
suing her own ideas but also taking into account 
traditional bobbin lace patterns. Her tools include 
bobbins, a bobbin lace holder and roller, pins and 
scissors. Her favourite forms are: cloth stitch, Tor-
chon, spiders, fans, mesh, braids and leaves.
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Na konkurs nadesłała trzy prace: serwetkę kloc-
kową, bombkę bożonarodzeniową z koronki szy-
dełkowej oraz miseczkę z  koronki szydełkowej. 
Za serwetkę klockową otrzymała wyróżnienie 
w kategorii „Koronka – tradycja”.

Nagrodzona serwetka wykorzystuje jeden 
motyw geometryczny przedłużonego wachlarza, 
rozdzielony dwoma okręgami. Jest to prosta for-
ma, uwagę zwraca precyzyjne wykonanie. Praca 
wykonana jest z  nici lnianych techniką koronki 
wieloparkowej.

The artist submitted three works to the competi-
tion: a bobbin lace tray cloth, a crochet lace Christ-
mas ball and a crochet lace bowl. She was granted 
distinction for the tray cloth in the category ‘Tradi-
tional lace’.

The tray cloth has one geometrical motif 
of an elongated fan separated by two circles. The 
form is very simple but the work has been made 
with great precision. The artist used her own tech-
nique of using many bobbins (koronka wieloparko-
wa) using linen thread.

Małgorzata Grochola
serwetka klockowa / Bobbin lace tray cloth



Urodziła się w 1971 roku w Limanowej, miesz-
ka w Marcinkowicach. Z wykształcenia jest pe-
dagogiem, ukończyła kursy potrzebne do pracy 
z  osobami niepełnosprawnymi. Koronki zaczę-
ła tworzyć w  ósmej klasie szkoły podstawowej 
i do dziś to jej pasja, wyrażanie siebie, własnych 
uczuć i  emocji. Jej zainteresowanie koronką 
łączy się z poczuciem piękna. Umiejętności ko-
ronkarskie przekazywane były w  jej domu ro-
dzinnym z  pokolenia na pokolenie, jednak nie 
brakło też nauk pobieranych u  innych twórczyń 
ludowych. Magdalena Cięciwa współpracuje 
z  Fundacją NADwyraz, Muzeum Tatrzańskim 
w  Zakopanem, Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa, Fundacją Sądecką, Tatrzańską Agen-
cją Rozwoju, Promocji i  Kultury w  Zakopanem, 
Bukowiańskim Centrum Kultury Dom Ludowy 
w  Bukowinie Tatrzańskiej, Stowarzyszeniem 
Twórców Ludowych. Wśród licznych konkursów, 
w  których brała udział, wyróżnia: pierwsze na-
grody na Ogólnopolskim Konkursie Koronki Kloc-
kowej w Bobowej, udział w konkursie zorganizo-
wanym przez Muzeum Włókiennictwa w  Łodzi 
Z nici Ariadny 2012, nagrodę Grand Prix zdobytą 
na konkursie Metamorfoza zazdrostki zorgani-
zowanym przez miasto Wrocław przy wsparciu 
Fundacji NADwyraz. Brała również udział w kon-
kursie na rekonstrukcję koronki zorganizowa-
nym przez Muzeum w  Wilanowie. Otrzymała 
liczne nagrody na festiwalach w  Bukowinie Ta-
trzańskiej, Zakopanem, Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą. Instytucje kultury opiekują się jej twórczo-
ścią, a także gromadzą jej prace. Są to: Fundacja 
Sądecka, Muzeum Tatrzańskie w  Zakopanem, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w  Wilanowie, 

Magdalena CIĘCIWA
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka

Magdalena Cięciwa was born in 1971 in Limano-
wa, but she lives in Marcinkowice. She is a guid-
ance counselor, but she also completed special 
courses allowing her to work with the handicapped. 
She started her adventure with lace in  the eight 
year of the primary school. It has been her passion 
since then, as it enables her to express herself, her 
feelings and emotions. She is  fond of  lace hand-
crafting because it gives her unique aesthetic ex-
perience. She acquired the necessary skills at her 
family home – the skills have been passed from 
one generation to another. However, she also 
learnt from other folk artists. Magdalena Cięciwa 
cooperates with the Nadwyraz Foundation, the 
Tatra Museum in Zakopane, the Historical Muse-
um of the City of Kraków, the Sądecki Foundation, 
the Tatra Agency for Development, Promotion and 
Culture in  Zakopane, the Bukowina Culture Cen-
tre Dom Ludowy in Bukowina Tatrzańska and the 
Folk Artists’ Association. Magdalena Cięciwa has 
taken part in plenty of competitions. The most im-
portant ones are those in which she was awarded 
prizes: the 1st prizes in the Nationwide Bobbin Lace 
Competition in  Bobowa, her participation in  the 
competition Ariadne thread 2012 organised by the 
Museum of Textiles in Łódź, the Grand Prix award 
received in the competition Cafe curtain metamor-
phosis organised by the City Hall of Wrocław and 
with the support of  the Nadwyraz Foundation. 
The artist has also taken part in  the competition 
of  lace reconstruction organised by the Museum 
of  Wilanów. She has received numerous awards 
during festivals in  Bukowina Tatrzańska, Zako-
pane, Kazimierz Dolny and Wisła. Cultural insti-
tutions take care of  her works and gather them, 



Magdalena Cięciwa
Kołnierzyk / a collar

zazdrostka / a cafe curtain
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Muzeum Heleny Modrzejewskiej w Arden w Ka-
lifornii. Jej koronki gromadzą również prywatni 
kolekcjonerzy. Zanim przystąpi do pracy, zawsze 
tworzy szkice. Wykorzystuje warsztat do koron-
ki klockowej. Jej inspiracje sięgają ponad sto lat 
wstecz do  archiwalnych wzorów szkoły zako-
piańskiej, których jest właścicielką. Uważa, że 
każda dziedzina, każda rzecz może zainspiro-
wać, dlatego z uwagą obserwuje wszelkie trendy 
stare i  nowe. Mimo wszechstronnego zaintere-
sowania tematami, posiada swoje ulubione mo-
tywy, do których często sięga: liście dębu, anioły, 
motywy wijące.

Autorka na konkurs przysłała trzy prace: kołnie-
rzyk w  stylu zakopiańskim, zazdrostkę z  ręcznie 
wszytą koronką oraz serwetę. Prace te otrzymały 
Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy.

Wszystkie prace wykonane zostały techniką 
koronki klockowej, która polega na krzyżowaniu 
i  przeplataniu nici bawełnianych lub lnianych na-
winiętych na podłużne szpulki zwane klockami. 
Koronkę układa się na specjalnej poduszce/wałku. 
Do poduszki przypięty zostaje szpilkami wzór wyry-
sowany na tekturce, na którą nakłada się białą kal-
kę, tak by wzór prześwitywał, a nici nie brudziły się. 
Śladem wyrysowanego wzoru tworzy się koronkę. 
Technika ta znana jest od XVI wieku, a w różnych 
krajach można poznać odmienne jej typy. W Pol-
sce od 1899 roku najsłynniejszym ośrodkiem ko-
ronki klockowej jest Bobowa, jednak od 1883 roku 
istniała ufundowana przez Helenę Modrzejewską 
Zakopiańska Szkoła Koronkarska, która została 
zamknięta w 2008 roku, a której tradycje przywra-
ca Magdalena Cięciwa.

Szeroki kołnierzyk wykonany został białymi ba-
wełnianymi nićmi. Powstał na podstawie ponad 
stuletniego wzoru Zakopiańskiej Szkoły Koronkar-
skiej. Kołnierz został umieszczony na ¾ regularne-
go okręgu, stanowiącego otoczkę, od którego roz-
chodzi się dalej promieniście (pięć promieni), gdzie 
forma na zmianę kończy się trójkątnie i półokrągło. 
Zastosowane zostały motywy roślinne charaktery-
styczne dla szkoły zakopiańskiej oraz liście dębu. 

The artist submitted to the competition three 
works: A collar in the Zakopane style, A cafe cur-
tain with the lace sewn into it by hand, and Table 
cloth. The works were granted the Award of  the 
President of Częstochowa. They have been made 
by means of  the bobbin lace technique which 
is  about braiding and twisting lengths of  cotton 
or linen thread, which are wound on bobbins to 
manage them. The lace is made on special roller/
pillow. A  design drawn on a  piece of  cardboard 
is  pinned to the roller. The piece of  cardboard 
with the design is covered with tracing paper, so 
that the design could be visible and lace was not 
smudged. The lace is  created by following the 
design. This technique has been known since 
the 16th century, and in different countries there 
are different types of bobbin lace. Since 1899 the 
most famous Polish centre of bobbin lace hand-
crafting has been Bobowa. However, in 1883 He-
lena Modrzejewska founded the Zakopane Lace 
Handcrafting School, which was closed in 2008. 
The traditions of that school are brought back to 
life by Magdalena Cięciwa.

The work A  collar is  made of  white cotton 
thread. The work has been inspired by more 
than a hundred-year-old design of the Zakopane 
Lace Handcrafting School. The collar comprises 
3/4 of a regular circle, forming a rim, from which 
it diverges in five rays and then finishes triangu-
larly and semicircularly. The motifs which appear 

i.e. the Sądecki Foundation, the Tatra Museum 
in Zakopane, the Museum of King Jan III’s Palace 
at Wilanów, the Museum of Helena Modrzejewska 
in Arden in California. Her works are also gathered 
by private collectors. Before setting off to her work, 
the artist always makes sketches. She uses tools 
needed to bobbin lace handcrafting. She is inspired 
by a hundred-year-old archival designs of the Zako-
pane school, which belong to her. In her view every 
field of life and even every object may be inspiring, 
and therefore, she eagerly observes all new and old 
trends. Despite this, she also has her most favour-
ite motifs: oak leaves, angels and whorls.



Magdalena Cięciwa
serweta / table cloth
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Motywy potrójnych kwiatów, przypominających 
szarotki, zostały uformowane za pomocą jednej 
płynnej i falującej linii. Podobna linia mocno pofa-
lowana tworzy wzory kończące każdy z promieni 
kołnierza. Motywy roślinne mieszczą się w  pasie 
pomiędzy otokiem i promieniami.

Druga praca to eliptyczna serweta wykonana 
z  beżowych bawełnianych nici techniką koron-
ki klockowej według własnego projektu Autorki. 
Mimo dość regularnego kształtu, praca nie jest cał-
kowicie jednolita – posiada cztery elementy deko-
racyjne umieszczone na obydwóch końcach oraz 
w  centralnym punkcie boków. Cała kompozycja 
składa się z trzech warstw, gdzie środkową tworzy 
siateczka oczek z  pikotkami. Tasiemka oddzie-
la wewnętrzną część od  środkowego pasa, który 
tworzy siateczka typu plaster miodu. Ostatni, ze-
wnętrzny pas poprowadzony tasiemką w  sposób 
dekoracyjny, falując tworzy wystylizowane kształ-
ty florystyczne, przypominające miejscami liście 
dębu, a swym układem morskie fale. Wzór ten dzie-
li się na cztery elementy: dwa wspomniane już de-
koracyjne w centralnych punktach boków serwetki 
z ciągłej tasiemki oraz dwa na obydwóch końcach, 
całościowo wykonane również w ciągłości. Pomię-
dzy tasiemkami niewielkie gipiurowe elementy: list-
ki, kwiatuszki oraz gwiazdki układające się z oczek 
z  pikotami, które zostały zastosowane również 
wewnątrz kompozycji. Wykorzystane motywy falu-
jących linii, kwiatuszków gipiurowych itp. nawiązują 
do tradycji koronki regionu małopolskiego.

Ostatnia praca to zazdrostka wykonana z  lnia-
nych nici i  lnianego płótna, gdzie koronka została 
ręcznie wszyta w materiał. Zazdrostka została wy-
kończona od góry i po bokach szerokim obszyciem 
z tego samego materiału, zakończona jest trzema 
szerokimi ząbkami niepołączonymi ze sobą. Każ-
dy z  ząbków obwiedziony został tasiemką, przy 
zachowaniu ciągłości. Wszystkie ząbki są iden-
tyczne, a  rozpoczynają się od małego oczka naj-
bardziej wsuniętego w  głąb materiału, wewnątrz 
którego znajduje się gipiurowy kwiatuszek. Dalsza 
część to oczka z pikotkami, tworzące gwiazdki, po-
dobnie jak w przypadku serwetki. Tasiemka falując 
układa się w kształty przypominające liście dębu 
oraz zarys główek kwiatów, co dodatkowo zostało 
podkreślone przez umieszczenie wewnątrz tych 
zarysów gipiurowych kwiatuszków. Zastosowany 
wzór, jak podkreśla Autorka, jest tradycyjny dla ko-
ronki regionu małopolskiego.

in the collar come from the said school, there are 
also oak leaves. The motifs of  triple flowers re-
sembling Edelweiss flowers are formed by means 
of one smooth and wavelike line. A similar rolling 
line forms patterns completing each ray of  the 
collar. The vegetal motifs fill the strip between the 
rim and the rays.

Table cloth is an elliptical work made of beige 
cotton thread. It  is  an  example of  bobbin lace 
created according to the artist’s own project. 
In spite of  the fact that its shape is quite regu-
lar, the work is not totally homogeneous – it has 
four decorative elements on both ends and in the 
central part of the sides. The whole composition 
consists of three layers, the middle one is made 
of  rings with picots. The inner part is  separat-
ed from the central strip, made of  honeycomb 
stitch, with tape. The last, outer strip is  made 
of tape, which runs in weavy decorative way and 
forms floral patterns making one think of  oak 
leaves, while the general arrangement of  the 
tape resembles sea waves. The design is divided 
into four elements: the first two decorative ones 
in the central parts of the sides, made of the run-
ning tape and the two on both ends, also made 
in continuity. Among the tape there are little gui-
pure lace elements; leaves, flowers, and stars 
formed by rings with picots, which are also used 
inside the composition. The wavy lines and gui-
pure flowers refer to the lace of  the Lesser Po-
land region.

The last work is  A  cafe curtain. It  is  made 
of linen thread and linen fabric, the lace has been 
sewn in  the fabric by hand. The cafe curtain 
is finished at the top and the sides with a broad 
binding of  the same fabric and at  the bottom 
with three wide separate lace teeth. Each tooth 
is finished with the running tape. The three teeth 
are identical and each starts with a little ring in-
side which there is  a  small guipure flower. The 
subsequent part is  made of  rings with picots, 
forming stars, as in  the case of  the table cloth. 
The tape runs in waves forming shapes resem-
bling oak leaves and contours of  flower heads, 
which is  even emphasised by the placement 
of  guipure flowers inside the contours. As the 
artist says, the design she used is typical of the 
Lesser Poland lace.



Urodził się w  1957 roku w  Tomaszowie Mazo-
wieckim, mieszka w  Inowłodzu. Z  wykształce-
nia jest włókiennikiem-tkaczem. Wycinankami 
zajmuje się od  1966 roku, a  swoje umiejętności 
kształtował w domu rodzinnym. Tradycja rodzin-
na stała się też przyczynkiem do zainteresowania 
się tym rodzajem rękodzieła. Jako twórca ludo-
wy współpracuje od 1971 roku z Muzeum Ziemi 
Rawskiej w Rawie Mazowieckiej oraz z Muzeum 
im. Antoniego hr. Ostrowskiego w  Tomaszowie 
Mazowieckim. Placówki te, jak również Muzeum 
Sztuki Ludowej w Otrębusach i Gminne Centrum 
Kultury – Zamek w  Inowłodzu, gromadzą jego 
prace. Można je odnaleźć również u prywatnych 
kolekcjonerów. Aleksander Dutkiewicz prace 
sprzedaje rzadko, ale bierze udział w  licznych 
konkursach i  otrzymuje nagrody oraz wyróżnie-
nia. Najbardziej ceni sobie Nagrodę Twórcy Jar-
marku Jagiellońskiego w  Lublinie oraz Nagrodę 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w  dziedzinie 
kultury. Na swoją twórczość poświęca wiele cza-
su, zarówno na wycinanie, jak i  tworzenie autor-
skich wystaw i  pokazów. Wzory wycinanek są 
jego autorskimi, a powstają przy użyciu nożyczek. 
Inspiruje go przede wszystkim rodzinna tradycja. 
Okres przedświąteczny jest dla niego czasem 
tworzenia wycinanek okolicznościowych. Obec-
nie, w związku z obchodami setnej rocznicy od-
zyskania Niepodległości, zorganizował wystawę 
tematyczną, gdzie poza motywami tradycyjnymi 
zainspirował się symbolami dyscyplin sporto-
wych medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich. 
Mimo udziału w tego typu inicjatywach, jego ulu-
bione formy i  motywy to tradycyjne rózgi, koła, 
kwadraty, kogutki, lalki i motywy roślinne.

Aleksander DUTKIEWICZ
Nagroda Fundacji „Cepelia”

Aleksander Dutkiewicz was born in  1957 in  To-
maszów Mazowiecki, but he lives in Inowłódz. He 
is a textiles specialist and weaver by profession. He 
has been making cutouts since 1966, and it was 
his family home where he acquired the skills. He 
became interested in this type of handicraft quite 
naturally as cutting in paper was his family tradi-
tion. The folk artist has been cooperating with the 
Museum of the Rawa Region in Rawa Mazowiecka 
since 1971 and the Count Antoni Jan Ostrowski 
Museum in  Tomaszów Mazowiecki. These insti-
tutions as well as the Museum of Automotive and 
Technology in Otrębusy and the Municipal Culture 
Centre – the Castle in Inowódz, collect his works. 
The cutouts are also gathered by private collec-
tors. Aleksander Dutkiewicz rarely sells his works, 
but often takes part in  competitions receiving 
awards and distinctions. The artist considers the 
most important ones are the Prize of the Jagiellon-
ian Fair in Lublin and the Prize of the Łódź Province 
Assembly in  the filed of culture. He devotes a  lot 
of time creating cutouts and preparing his own dis-
plays and exhibitions. The designs he uses are his 
authorial ones. His tool is scissors. He is inspired 
by his family tradition. The time preceding holi-
days is the time when he makes commemorative 
cutouts. At  present, because of  the approaching 
celebration of 100 years of Poland Regaining Inde-
pendence, Aleksander Dutkiewicz has organised 
a  thematic exhibition. Besides the traditional mo-
tifs, this time he has resorted to symbols of sports 
represented by the medallist of the Summer Olym-
pic Games. Notwithstanding such initiatives, his 
favourite forms and motifs are traditional birches, 
circles, squares, cocks, dolls and vegetal motifs.
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Autor na konkurs przesłał trzy prace: rawską ró-
zgę, rawskie koło, rawski kwadrat. Prace otrzyma-
ły nagrodę Fundacji „Cepelia”.

Pierwsza wycinanka to tradycyjna rawska ró-
zga. Wykonana została w  otwartym prostokącie 
czerwonego papieru i przedstawia tradycyjny mo-
tyw rózg, które według starego kanonu nawiązują 
formą do kwiatu doniczkowego, o czym świadczyć 
ma dolna część przypominająca donicę. Jedno-
cześnie zachowanie jednokolorowej postaci (żywe 
kolory, często czerń) odnosi się do  młodszych 
zwyczajów. Wycinanki te są też bardziej ażurowe, 
a ich wierzchołek wieńczy para ptaków typowych 
dla Polski – w tym przypadku kogutków. W wyci-
nance tej można dopatrzyć się podwójnego mo-
tywu przypominającego donicę z kwiatem, wpisa-
nego jeden w drugi. Wycinanka jest symetryczna, 
a jedyna oś została poprowadzona pionowo.

Kolejna praca to tradycyjny rawski kwadrat o za-
mkniętej formie, wykonany w  czerwonym papie-
rze. Wewnątrz zostały wpisane motywy kogutków 
oraz elementy roślinne, które w  swym układzie 
przypominają formę pojedynczej rózgi. Wycinanka 
zyskała dodatkowy element, jakim jest falowana 
linia powiązana z głównym tematem, stanowiąca 
dla niego misterne obramowanie. Praca jest sy-
metryczna czteroosiowa. W każdym z narożników 
umieszczone zostały motywy roślinne, wzdłuż któ-
rych poprowadzone są dwie prostopadłe osie; przy 
brzegach pary kogutków (łącznie cztery), przez 
które wiodą dwie kolejne osie.

Trzecią pracą jest tradycyjne rawskie koło o za-
mkniętej formie, wykonane w  czerwonym papie-
rze. Wewnątrz zostały wpisane motywy kogutków 
oraz elementy roślinne, które w  swym układzie 
przypominają formę pojedynczej rózgi. Wycinanka 
zyskała dodatkowy element, jakim jest falowana 
linia powiązana z głównym tematem, stanowiąca 
dla niego misterne obramowanie. Wzdłuż linii ob-
ramowania naprzemiennie umieszczone zostały 
pary kogutków (łącznie cztery) oraz motywy ro-
ślinno-geometryczne, przez które poprowadzone 
zostały cztery osie symetrii.

Wszystkie trzy wycinanki tworzą powiązany 
ze sobą zestaw prac poprzez technikę: są wyko-
nane w  taki sam sposób, powtarzają się w nich 
rodzaje cięć w  takim samym czerwonym papie-
rze; formę: pomimo różnych kształtów i jednej osi 
symetrii w  pracy pierwszej wydają się stanowić 
całość, która przechodzi od najprostszej do bar-

The artist submitted to the competition three 
works: a birch, a circle and a square of the Rawa 
region. The works were awarded with the Cepelia 
Prize in the category ‘Cutout’.

The first cutout is a traditional birch of the Rawa 
region. It is made in an open rectangle of red pa-
per and presents traditional motifs of birch, which 
according to an old canon, relate in their form to 
a  potted plant, because of  the bottom part re-
sembling a flower pot. At the same time, the use 
of figures made in one colour (vivid colours, often 
black) refers to more recent customs. The cut-
outs are more of openwork character, and at the 
top there is a pair of typical Polish birds – cocks. 
One can discern a double motif resembling a pot-
ted plant, placed one inside the other. The cutout 
is  symmetrical and the axis of  symmetry runs 
vertically.

The second work is a traditional square of the 
Rawa region, made in red paper and of a closed 
form. Inside the composition there are mo-
tifs of  cocks and plants which form the shape 
of  a  birch. The cutout has one more element 
which is  a  rolling line connected with the main 
theme and forming an  intricate rim for it. The 
work has four axes of symmetry. In each corner 
there are vegetal motifs, along which two per-
pendicular axes run; at the edges there are pairs 
of  cocks (four cocks altogether), through which 
two subsequent axes of symmetry run.

The third work is a traditional circle of the Rawa 
region. The cutout has a closed form and is made 
in red paper. In the centre there are motifs of cocks 
and plants which form a shape of a birch. An ad-
ditional element is an elaborate rim – a rolling line 
connected with the main theme. Along the rim 
there are pairs of  cocks (four cocks altogether) 
and vegetal and geometrical motifs placed alter-
nately. There are four axes of symmetry running 
through them.

All the three cutouts constitute a set of works 
connected with each other by means of the tech-
nique employed by the artist. They are made 
in  the same way, have similar cuts in  the same 
red paper. The forms, despite different shapes 
and one axis of symmetry in the first cutout, seem 
to be a  part of  a  whole, starting from the most 
simple to the most complex one. Moreover, the 
circle and the square have a  rim. As far as the 
design is  concerned, there are recurring motifs 
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Aleksander Dutkiewicz
Rózga / A birch

dziej skomplikowanej formy z powtarzającymi się 
motywami, dodatkowo koło i kwadrat zamknięte 
zostały obramowaniem; wzornictwo: we wszyst-
kich umieszczono motyw kogutków i  elementy 
roślinne, wszystkie szczegóły zostały ozdobione 
podobnymi cięciami; wartość merytoryczną, któ-
rą stanowi wykorzystanie tradycyjnego wzornic-
twa rawskiego: rózgi, koła i kwadratu.

of cocks and plants; all the details are decorated 
with the same cuts. At last, all the works present 
the same thematic value, which is the use of the 
traditional design of the Rawa region: birch, circle 
and square.



Urodziła się w 1944 roku w Sieradzu, gdzie miesz-
ka do dziś. Z wykształcenia jest handlowcem, ak-
tualnie przebywa na emeryturze. Nigdy nie brała 
udziału w kursach plastycznych, a wycinanki wy-
konuje od  jedenastego roku życia. Swoje umie-
jętności zdobywała sama, obserwując innych 
twórców. Do zainteresowania się tą sztuką zain-
spirowały ją wystawy pokonkursowe oraz kier-
masze sztuki ludowej, jak również wspomnienie 
o  wycinanych dekoracjach ścian, okien, kreden-
sów, które wykonywała jej babcia. Jako twórczy-
ni ludowa współpracuje z  Muzeum Okręgowym 
w  Sieradzu od  1994 roku, z  Łódzkim Domem 
Kultury od 2010 roku, z Muzeum Narodowym Rol-
nictwa i  Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie oraz Muzeum Etnograficznym w  Zielonej 
Górze-Ochli od 2013 roku. W wyniku współpracy 
otworzyła dwie wystawy w Sieradzu oraz w Lubli-
nie w 2017 roku i w Zielonej Górze-Ochli w 2018 
roku. Brała udział w licznych konkursach, na któ-
rych otrzymała wiele nagród i wyróżnień, między 
innymi nagrodę w konkursie Sztuka i Rękodzieło 
Ludowe Regionu Sieradzkiego zorganizowanym 
przez Muzeum w Sieradzu w 2002, 2004 i 2006 
roku. W 2012 roku przyznano jej I miejsce w kon-
kursie Ozdoby choinkowe w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rudnikach oraz w Konkursie Sztuki Lu-
dowej Wycinanki niezaplanowane zorganizowa-
nym przez Muzeum Częstochowskie. Otrzymała 
również nagrodę za najlepsze prace prezento-
wane na Targach Sztuki Ludowej w  Kazimierzu 
Dolnym. W 2013 roku otrzymała nagrodę za osią-
gnięcia artystyczne i twórcze od Zarządu Powiatu 
Sieradzkiego. W 2015 roku otrzymała wyróżnienie 
w Konkursie Sztuki Ludowej Z tradycji wzięte, na 

Kazimiera BALCERZAK
Nagroda Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Kazimiera Balcerzak was born in 1944 in Sieradz, 
where she still lives. She is  a  retired marketer. 
At first, she never took part in visual art competi-
tions, though she has been cutting in paper since 
she was 11 years old. She learnt the skills of cre-
ating cutouts on her own, observing other artists. 
Her interest in  this type of  folk art was triggered 
by exhibitions held after competitions and by folk 
art fairs. Her passion was also sparked by a remi-
niscence of the cutouts decorating the walls, win-
dows, cupboards at  her home which were made 
by her grandmother. As a  folk artist Kazimiera 
Balcerzak has been cooperating with the Regional 
Museum in Sieradz since 1944, the Łódź Culture 
Centre since 2010, the National Museum of  Ag-
riculture and Food Industry in Szreniawa and the 
Ethnographic Museum in Zielona Góra-Olcha since 
2013. As a result of this cooperation she opened 
two exhibitions in Sieradz and Lublin in 2017 and 
in Zielona Góra-Olcha in 2018. She has participated 
in  numerous competitions, receiving distinctions 
and awards, i.e. the award in the competition Folk 
Art and Handicraft of the Sieradz Region organised 
by the museum of Sieradz in 2002, 2004 and 2006. 
In 2012 she was awarded with the 1st prize in the 
competition Christmas decorations in  the Munici-
pal Culture Centre in Rudniki and the Folk Art Com-
petition Spontaneous cutouts organised by the Mu-
seum of  Czestochowa. Kazimiera Balcerzak was 
also granted the the prize for the best works pre-
sented during the Folk Art Fair in Kazimierz Dolny. 
In 2013, the artist received the award for her artis-
tic achievements from the Municipal Office of the 
Sieradz Poviat. In 2015, she was granted honoura-
ble mention in the Folk Art Competition Traditional 
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Kazimiera Balcerzak
Paw / Peacock
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nowo wycięte… zorganizowanym przez Muzeum 
Częstochowskie. W  2016 roku zdobyła Grand 
Prix w  konkursie Chrzest Polski w  sztuce ludo-
wej zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu. Na twórczość poświęca każdą wolną 
chwilę. Najwięcej jej prac zgromadziło Muzeum 
Regionalne w  Bełchatowie. Instytucje, z  którymi 
współpracuje, to Muzeum Podlaskie w  Białym-
stoku, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum 
Częstochowskie. Jej prace są w posiadaniu pry-
watnych kolekcjonerów, sprzedaje je również na 
targach sztuki ludowej. Wszystkie jej wycinanki 
powstają na podstawie wcześniej sporządzonego 
szkicu, a do ich wykonania używa nożyczek i skal-
pela oraz kolorowego papieru glansowanego. Jej 
wzornictwo inspirowane jest przyrodą i obrazami 
religijnymi, czerpie wzory z kultury tradycyjnej. Nie 
ma wybranych, ulubionych form i motywów – są 
one zależne od aktualnego pomysłu.

Autorka przysłała na konkurs trzy prace, zaty-
tułowane 100 rocznica odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, Paw, mazur sieradzki – koguty. 
Za dwie pierwsze otrzymała Nagrodę Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Wycinanka 100 rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę jest inspirowana rogatym 
cackiem sieradzkim, zachowując jego tradycyj-
ną formę o kształcie kwadratu. Tematycznie od-
nosi się do  tradycji niepodległościowych ściśle 
związanych z klasztorem na Jasnej Górze i czcią 
okazywaną Matce Boskiej Częstochowskiej, jak 
i  z  faktem pielgrzymowania i  zawierzenia Jej 
w czasie istotnych dla kraju wydarzeń. Wycinan-
ka została wycięta w czarnym papierze i umiesz-
czona w  znacznej części na białym podkładzie. 
Jest to praca złożona, nieposiadająca jednolitej 
symetrii. Głównym motywem jest przedstawienie 
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w  tra-
dycyjnym ujęciu, w  typie ikonograficznym Hode-
getrii – Przewodniczki – z  małym Chrystusem 
na kolanach trzymającym ewangeliarz. U  dołu 

The artist submitted to the competition three 
works: 100 years of Polish Independence, Peacock 
and The Sieradz Mazur – cocks. For the first two 
works she was awarded the Silesian Prize of Agri-
culture Advisory Centre in Czestochowa.

The cutout 100 years of  Polish Independence 
is  inspired by the Sieradz ‘cacko rogate’ (a  cute 
openwork square cutout) preserving its traditional 
square shape. The work relates to the independ-
ence traditons closely connected with the Jasna 
Góra Monastery, the veneration of  the Black Ma-
donna of Jasna Góra, pilgrimages and self-entrust-
ing to the Blessed Virgin Mary at the times which 
were crucial to Polish history. The cutout is made 
in black paper and placed in its major part on the 
white backing. It  is a complex work, with no axis 
of symmetry. The main motif is the image of the 
Black Madonna of  Jasna Góra in  the traditional 
style, in  an  iconographic Hodegetria type – ‘the 
Guide’ – with the Child Jesus on Her lap holding 
a Gospel book. At  the bottom of the image there 
is a motif of the White Eagle from the Polish coat 

cutouts made afresh organised by the museum 
of  Czestochowa. In  2016, the artist won Grand 
Prix in  the competition The Baptism of  Poland 
in folk art initiated by the Regional Museum in Si-
eradz. The regional Museum in  Bełchatów holds 
the biggest number of her works. The artist also 
cooperates with the Museum of the Podlaskie Re-
gion in Białystok, the National Museum in Poznań 
and the Museum of Częstochowa. Private collec-
tors possess her works too. The cutouts can be 
purchased at  folk art fairs. Kazimiera Balcerzak 
devotes her entire free time to her passion. She 
creates her cutouts supporting herself with draw-
ings and using scissors, scalpels and art paper. 
Her designs are inspired by nature, religious paint-
ings and traditional patterns. She has no favourite 
forms or motifs – her choice of them always de-
pends on her current concepts.
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wizerunku – motyw Orła Białego z polskiego go-
dła. Pod Orłem doklejone zostały dwie flagi Polski 
oraz wycięta liczba 100, pod którą widnieje napis 
rocznica odzyskania niepodległości, po bokach 
lata 1918–2018 – każda z liter i cyfr została wy-
cięta oddzielnie. Nad wizerunkiem umieszczony 
został herb miasta Częstochowy. Tło głównego 
tematu, wycięte w cienkie paseczki, zostało pod-
klejone papierem w kolorze złotym. Cała opisana 
część jest niesymetryczna. Na bocznych czę-
ściach wycinanki ukazany jest – w  typowy dla 
siebie sposób: z mieczem i wagą, wymierzający 
sprawiedliwość – Archanioł Michał. Ta część, jak 
i elementy ozdobne między tematem a bocznymi 
motywami, rozkładają się symetrycznie. Cztery 
narożniki to cztery symetryczne względem siebie 
przedstawienia klasztoru na Jasnej Górze, ujęte 
w zamkniętych formach przypominających liście 
z podklejoną zieloną podstawą imitującą trawia-
ste podłoże. Wszystkie boczne fragmenty zosta-
ły uzupełnione o siateczkowo wycięte tło. Detale 
ozdobiono nakłuciami.

Druga wycinanka nosi tytuł Paw. Została zain-
spirowana tradycyjną formą gwiazdy oraz naturą. 
Wycinanka jest bardzo misterna. Została wycię-
ta w czarnym papierze i umieszczona na białym 
podkładzie. Jest to praca złożona o niejednolitej 
osi symetrii. Głównym tematem w  całej kom-
pozycji jest tytułowy paw, który jest wewnątrz 
dekoracyjnego okręgu. Ptak nie jest symetrycz-
ny, a jego ogon ułożony w niepełny okrąg został 
wycięty w bardzo rozbudowany, ażurowy sposób, 
niezwykle dekoracyjnie. Paw został umieszczony 
na jednolitej podstawie z abstrakcyjną dekoracją, 
która jednocześnie jest łącznikiem z  zewnętrz-
nym pasem gwiazdy, który go otacza. Cały pas 
wokół ptaka jest symetryczny wieloosiowy, 
od wewnątrz tworzy on bardziej zwartą falbankę, 
która dalej przechodzi w  ażurowy wzór geome-
tryczny z równie geometrycznym otokiem, wyraź-
nie odcinającym się formą od reszty. Otoczka ta 
składa się naprzemiennie z  kół i  słupków, które 
tworzą zwartą całość bez dodatkowych cięć.

of  arms. Beneath the Eagle two Polish national 
flags are stuck and there is a cutout number 100. 
Underneath the number, there is an inscription an-
niversary of  regaining independence, at  the sides 
the years 1918–2018 – each letter and figure has 
been cut separately. Above the image, there is the 
coat of  arms of  Częstochowa. The background 
of  the main theme has been cut into strips and 
placed on a  gold backing. The whole above-de-
scribed part is not symmetrical. In  the side parts 
of the cutout there is a figure of Saint Michael the 
Archangel, shown in a way typical of Him – with 
a sword and holding scales, the advocate of  jus-
tice. This part and the ornamental elements be-
tween the theme and the side motifs are present-
ed symmetrically. In the four corners there are four 
symmetrical representations of  the Jasna Góra 
Monastery, enclosed by motifs resembling leaves 
with a green backing imitating grass. All the side 
fragments have a mesh background, while the de-
tails are decorated with a piercing pattern.

The idea for the second cutout Peacock has 
been taken from the traditional form of  a  star 
and nature. The work is very elaborate. It is made 
in  black paper and placed on a  white backing. 
The axis of symmetry is not consistent. The main 
theme of  the cutout is a peacock which is  in  the 
centre of the decorative circle. The bird is not sym-
metrical, and its openwork tail forming an incom-
plete circle is extremely complex and intricate. The 
peacock is placed on a plain base with an abstract 
decoration, being an  element combining the bird 
with the outer strip of the star surrounding it. The 
whole strip around the peacock has many axes 
of  symmetry. The inside part of  the strip forms 
a denser frill which gradually changes into an open-
work geometrical design with equally geometrical 
rim, quite different in its form from the rest. The rim 
is composed of alternate circles and posts, creat-
ing a dense whole with no additional cuts.



Urodziła się w  1946 roku w  Warcie, mieszka 
w  Sieradzu. Z  wykształcenia jest nauczycielką. 
Wycinaniem zajmuje się od chwili przejścia na 
emeryturę. Zachętą do rozwijania tej pasji było 
upodobanie do prac manualnych, których rów-
nież uczyła w szkole podstawowej. Współpracuje 
ze szkołami i świetlicami, a także z Miejskim Do-
mem Kultury w Sieradzu, w którym prezentowała 
swoje prace. Na Facebooku można znaleźć jej 
profil, nazwany Papierowa wycinanka. Weroni-
ka Baśnik-Żmijewska podczas wycinania używa 
nożyczek do paznokci i białego papieru, i  zanim 
przystąpi do pracy, najczęściej szkicuje wzór 
wycinanki. Inspiruje ją przyroda, postać ludzka 
i przedmioty codziennego użytku. Najchętniej wy-
korzystuje motywy zaczerpnięte ze świata fauny 
i flory. Wykonuje też wycinanki okolicznościowe.

Weronika BAŚNIK-ŻMIJEWSKA
Nagroda portalu „Why Art?”

Na konkurs przysłała trzy prace: Kompozycja 
z nożyczek, Maki polne, Pani natura. Dwie pierwsze 
otrzymały Nagrodę Specjalną portalu „Why Art?”

Praca – Maki polne – wykonana została w bia-
łym papierze, naklejona na bordowe tło. Jest to 
kompozycja symetryczna o  jednej osi poprowa-
dzonej pionowo. Głównym i  jedynym tematem 
są tytułowe maki. Główki kwiatów zostały przed-
stawione naturalistycznie i tworzą swoisty wianu-
szek nad częścią z łodyżkami z pąkami i listkami, 
która stanowi bardziej dekoracyjną i wystylizowa-
ną formę.

Weronika Baśnik-Żmijewska submitted to the 
competition three works: Scissors, Poppies and 
Lady Nature. The first two were awarded the Spe-
cial Prize of the portal “WhyArt?”

The cutout – Poppies – is also made in white 
paper and stuck to the claret background. The 
composition has one axis of symmetry which runs 
vertically. The only theme of the work is poppies. 
The heads of the flowers are presented in a natu-
ralistic way and form a peculiar wreath above the 
stems with buds and leaves, having a more orna-
mental and stylish form.

She was born in  1946 in  Warta, but she lives 
in Sieradz. She used to be a teacher. She has been 
making cutouts since she retired. The incentive to 
take up this artistic activity was her love of crafts, 
which she taught at  a  primary school. Weronika 
Baśnik-Żmijewska cooperates with schools, af-
ter-school community centres and the Municipal 
Culture Centre in Sieradz, where she had a chance 
to present her output. One can find her profile Papi-
erowa wycinanka (Paper cutout) on Facebook. Her 
tools are nail scissors and white paper. The artist 
makes sketches before starting her work. She 
is  inspired by nature, human figure and utensils. 
The motifs of fauna and flora are frequently used 
by her too. The artist also makes commemorative 
cutouts.



Weronika Baśnik-Żmijewska
Kompozycja z nożyczek / Scissors

Wycinanka – Kompozycja z nożyczek – to praca 
wykonana w  białym papierze, naklejona na czar-
ne tło. Jest to kompozycja symetryczna o dwóch 
osiach, której kształt wyznaczają motywy noży-
czek różnej wielkości w różnych układach, dodat-
kowo przeplecionych dekoracyjną, falującą linią. 
Opisany motyw skupia się wokół dwóch okręgów 
w centrum kompozycji.

The cutout – Scissors is made in white paper 
and stuck to the black background. The composi-
tion has two axes of symmetry and its shape is de-
termined by the motifs of scissors of various sizes 
and arrangements. They are entwined with a deco-
rative rolling line. The whole motif is placed around 
two circles in the centre of the work.



Urodziła się w  1961 roku w  Istebnej, mieszka 
w Koniakowie. Z wykształcenia jest nauczycielką, 
ukończyła również podyplomowe studia z zakre-
su sztuki. Obecnie przebywa na emeryturze. Ko-
ronki wykonuje od  ponad 40 lat, a  umiejętności 
zostały jej przekazane przez mamę i osoby z  jej 
najbliższego otoczenia. Mimo że nie jest twórczy-
nią ludową, współpracuje z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w  Istebnej, gdzie od  26 lat bierze udział 
w  wystawach, z  Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
w  Cieszynie, z  międzynarodowym stowarzysze-
niem Mikroregion Górolsko Swoboda – posiada 
certyfikat na produkt regionalny. Jej wyroby zdo-
bią między innymi restauracje, do których wyko-
nuje lampy i  zazdrostki. Swoje prace sprzedaje 
okazjonalnie na jarmarkach z  ramienia Koła Go-
spodyń Wiejskich. Umiejętności stara się przeka-
zywać wszystkim, którzy ją o to poproszą. Wie, że 
rękodzielnictwo to piękna pasja – kultywowanie 
tradycji, ale i sposób na spędzanie wolnego cza-
su. Prace zwykle powstają bez uprzednich pro-
jektów czy szkiców, a  wykonuje je przy pomocy 
szydełka – heknadla – oraz nici tureckich różnej 
grubości. Inspiruje ją przyroda. Jej ulubione formy 
to serwetki o różnych kształtach nazywane rozia-
mi, a motywy: kwiaty, słońca, winogrona i kralki, 
czyli margaretki. Bardzo często wykonuje ele-
menty strojów oraz wystroje do mieszkań.

Lucyna BYTOW
Nagroda Radia Fiat

Lucyna Bytow was born in  1961 in  Istebna, but 
she lives in  Koniaków. She is  a  teacher by pro-
fession. She has also completed postgraduate 
studies in art. Lucyna Bytow is retired. Lace hand-
crafting has been her passion for 40 years, she 
was taught the necessary skills by her mother and 
close relatives. Although she is  not a  folk artist, 
she cooperates with the Municipal Culture Centre 
in Istebna, where she has been taking part in com-
petitions for 26 years, with the Cieszyn Silesia Mu-
seum in Cieszyn and the international association 
Micro-region Górolsko Swoboda – she is a holder 
of a regional product certificate. Her works are used 
as decorations in restaurants – she makes lamps 
and cafe curtains for them. Occasionally, she sells 
her works at fairs organised by the Farmers’ Wives’ 
Association. She is willing to share her skills with 
everyone interested in this type of handicraft. She 
considers it a beautiful passion which enables pre-
serving tradition, but also a nice way to spend free 
time. Lucyna Bytow often works without drawings 
and sketches, her tools are a crochet hook – hek-
nadlo – and Turkish thread of various size. Nature 
sparks her inspiration. She adores handcrafting 
tray cloths of  diversified shapes called rozie. Her 
favourite motifs include: flowers, suns, grapes, and 
kralki (marguerites). She often creates elements 
of costumes and interior decorations.



Lucyna Bytow
Parasol / umbrella
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Autorka na konkurs przysłała koronkowy para-
sol, który otrzymał Nagrodę Radia Fiat.

Parasol został wykonany z  białych bawełnia-
nych nici, a jego średnica sięga 122 cm. Przy jego 
tworzeniu Autorka posługiwała się tradycyjnymi 
wzorami i  technikami koronki koniakowskiej, zwa-
nej gwarowo heklowaniem. Oryginalnie jest to 
technika ręcznego szydełkowania serwet i  części 
strojów z bawełnianych nici – kordonka, która po-
lega na łączeniu ze sobą pojedynczych elementów, 
głównie przy pomocy łańcuszka. Technika ta po-
chodzi z samego Koniakowa i do czasów obecnych 
jest charakterystyczna dla tego regionu i tylko tam 
wykonywana. Parasol łączy zamiłowanie Autorki 
do tradycyjnego wzornictwa, ale i do osadzania ory-
ginalnych wzorów w nowoczesnej formie. W  tym 
przypadku dodatkowo forma ta jest użytkowa.

Kompozycja koronki składa się z  kilku kolej-
nych pasów utworzonych z  tradycyjnych moty-
wów, połączonych ze sobą między innymi wspo-
mnianym łańcuszkiem. Z typowych wzorów, jakie 
zostały umieszczone na parasolu, można wyróż-
nić kółeczko z  pikotami, które zaczyna ażurowy 
wzór zaraz za siateczkowym początkiem (patrząc 
od czubka parasolki). Kolejno rozpoczyna się pas 
grajcarków, grajcarków wysokich – gynsiorków 
wysokich – w  następnych pasach motywy suk-
cesywnie zwiększają się, by przejść w  kolejne 
grajcarki, a  następnie kralki (margaretki), jagod-
nik, ząbki z żeberkami o wachlarzowatych zakoń-
czeniach utworzonych za pomocą słupków oraz 
gwiazdki w dwóch ostatnich pasach. W ostatnim 
pasie dodatkowo występuje motyw przypomina-
jący pięciornik. Całość zakończona została mały-
mi łukami, tworzącymi falbankę z pikotkami.

The artist submitted to the competition a  lace 
Umbrella, which was granted the radio Fiat 
Award. The Umbrella is  made of  white cotton 
thread and its diametre is 122 cm. The work has 
a traditional design of the Koniaków lace, made 
by means of  the technique called in  the dialect 
heklowanie. Oryginally it  is  about handcrafting 
crochet tray and table cloths as well as outfits 
using cotton thread – floss. It enables combining 
individual elements by the stitch called ‘chain’. 
The technique comes from Koniaków and is still 
typical of this region. The work Umbrella proves 
the artist’s love of both conventional design and 
modern forms. In this case the form is of a usea-
ble character too.

The composition of  lace is made of  several 
subsequent strips of  traditional motifs com-
bined by the above mentioned stitch. The motifs 
used in the work include rings with picots which 
start the openwork pattern just below the mesh 
fragment (looking from the end of  the umbrel-
la). Next, there is a strip of grajcarki (spirals), tall 
grajcarki – gynsiorki. In  the subsequent strips 
the motifs become bigger, then they change into 
grajcarki again, then kralki (marguerites), berries, 
teeth with ribs with fan like edges made of posts 
and stars in  the last two strips. In  the last strip 
there is  a  motif resembling a  cinquefoil. The 
whole work is finished with little arches forming 
a frill with picots.



Urodziła się w 1962 roku w Kiernozie, mieszka 
w Łodzi. Wycinanki tworzy od dziecka. Już w wie-
ku sześciu lat wzięła udział w konkursie Współ-
czesna Łowicka Sztuka Ludowa, w którym otrzy-
mała wyróżnienie. Sztuki wycinania nauczyła 
się od babci i cioci. Jak sama pisze: „byłam wy-
chowywana z wycinanką”. W roku 1984 została 
członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Od 2008 roku współpracowała z Cepelią, do dziś 
współpracuje z  Łódzkim Domem Kultury oraz 
różnymi muzeami. Jest laureatką wielu konkur-
sów, między innymi w Lublinie konkursu Polska 
nasz dom (1984, I nagroda), Współczesna Sztuka 
Ludowa (1994, I nagroda), Polska Wycinanka Lu-
dowa (2000, I nagroda), w Łowiczu w konkursie 
Rękodzieło Regionu Łowickiego (2009, I  nagro-
da), w Częstochowie w V Konkursie Sztuki Ludo-
wej Wycinanki niezaplanowane… (2012, I nagro-
da). W 2017 roku w Chełmie zdobyła I nagrodę 
w  Konkursie na Najpiękniejszą Pisankę i  Kartę 
Wielkanocną. Maria Ciechańska bierze czyny 
udział w największych jarmarkach i kiermaszach 
sztuki ludowej w Lublinie, Warszawie oraz Łodzi. 
Jej prace znajdują się w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w  Warszawie, Muzeum Arche-
ologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum 
Etnograficznym w  Toruniu. Obecnie swoje 
umiejętności przekazuje wnuczce. Do wycina-
nia używa nożyc do  strzyżenia owiec, korzysta 
z tradycyjnych wzorów i form. Do jej ulubionych 
motywów należą kwiaty i koguty, które wykorzy-
stuje w  każdej tradycyjnej formie wycinanki ło-
wickiej.

Maria CIECHAŃSKA
Nagroda Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater

Maria Ciechańska was born in 1962 in Kiernoz. She 
lives in Łódź. Cutouts have been accompanying her 
since childhood. At the age of six Maria Ciechańska 
took part in  the competition Współczesna Łowicka 
Sztuka Ludowa (Contemporary Folk Art of the Łowicz 
Region), in which she received honourable mention. 
The cutting skills were passed to her by her grand-
mother and aunt. The artist says, ‘I was raised with 
cutouts’. In 1984 she became a member of the Folk 
Artists’ Association and from 2008 for some years 
she cooperated with Cepelia (Polish Art and Hand-
icraft Foundation). Maria Ciechańska has been co-
operating with the Łódź Culture Centre and several 
museums. She has frequently been a  competition 
winner, in  Lublin in  the competitions Polska nasz 
dom (Our home – Poland) (1984, the 1st award), 
Współczesna Sztuka Ludowa (Contemporary Folk 
Art) (1994, the 1st award), Polska Wycinanka Ludowa 
(Polish Folk Cutout) (2000, the 1st award), in Łowicz 
in  the competition Rękodzieło Regionu Łowickie-
go (Handicraft of  the Łowicz Region) (2009, the 1st 
award), in Częstochowa in the 5th Folk Art Competi-
tion Wycinanki niezaplanowane… (Spontaneous cut-
outs…) (2012, the 1st award). In 2017 in Chełm the 
artist was awarded the 1st prize in Konkurs na Na-
jpiękniejszą Pisankę i Kartę Wielkanocną (The Most 
Beautiful Easter Egg and Easter Card Competition). 
Maria Ciechańska takes part in the biggest folk art 
fairs and shows in  Lublin, Warsaw and Łódź. Her 
works are collected in  the National Ethnographic 
Museum in Warsaw, the Archaeological and Ethno-
graphic Museum in Łódź and the Ethnographic Mu-
seum in Toruń. At present, she is passing her cutting 
skill to her granddaughter. Her tool is sheep shears 
and her favourite forms and designs are of tradition-
al character. The motifs she uses most often in the 
traditional Łowicz cutouts are flowers and cocks.
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Na konkurs przesłała cztery prace: dwie okrągłe 
gwiozdy, jedną małą kodrę i eliptyczną gwiozdę.

Za wszystkie prace otrzymała nagrodę ufun-
dowaną przez Stowarzyszenie Wspólnota Gaude 
Mater.

Pierwsza gwiozda jest skomponowana z mo-
tywów zoomorficznych (z kogutami), wielobarw-
na, z  jedną osią symetrii. Koguty skierowane są 
ku sobie dziobami, wokół nich jest czarny wieniec 
z kolorowymi kwiatami – jest to tradycyjna wyci-
nanka.

Kolejna gwiozda zatytułowana Ażurowe kwiaty 
jest z motywem roślinnym, wielobarwna i wielo-
osiowa. Wzór jest tradycyjny, ale kolorystyka już 
nowocześniejsza, jaskrawa.

Eliptyczna gwiozda jest wielobarwna i  jedno-
osiowa z kogutami skierowanymi ku sobie dzio-
bami, wokół nich są kwiaty, brzegi zakończone 
zaokrąglonymi ząbkami. Wycinanka może koja-
rzyć się z bieżnikiem.

Niewielka kodra kwiatowa, wielobarwna i  jed-
noosiowa, to czwarta z  prac nadesłanych przez 
Autorkę.

The artist submitted to the competition four 
works: two circular gwiozdy (stars), one small kod-
ra and one elliptical gwiozda (star). All of them were 
granted the 1st award by the Association of  the 
Gaude Mater Community.

The first gwiozda contains zoomorphic motifs 
(cocks), is full of colours and has one axis of sym-
metry. The cocks are facing each other and around 
them there is a black wreath with colourful flowers 
– it is a traditional cutout.

The second gwiozda Ażurowe kwiaty (Openwork 
flowers) has a vegetal motif, multiple axes of sym-
metry and is very colourful. The design is tradition-
al but the colour scheme is  more modern – the 
colours are very bright.

The elliptical gwiozda is multicolour and mon-
osymmetric with the cocks facing each other. 
Around them there are flowers and the rims were 
cut with scissors with wavy edge pattern. The cut 
out resembles a table runner.

The small kodra with flowers, full of flowers and 
with one axis of symmetry is the last work submit-
ted by the artist.
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Maria Ciechańska
Gwiozda / Gwiozda



Urodziła się w  1963 roku w  Nowym Sączu, 
mieszka w  Krakowie. Z  wykształcenia jest na-
uczycielką, a koronki towarzyszą jej od  lat dzie-
cięcych. Umiejętności koronkarskie wykształciła 
w domu rodzinnym, a doskonaliła na kursach rę-
kodzieła. Zachwyca ją piękno wyrobów wytwa-
rzanych tą techniką. Jako twórczyni ludowa, któ-
rą jest od  2009 roku, współpracuje z  muzeami 
regionalnymi, domami kultury, galeriami i innymi 
instytucjami – uczestniczyła w około 50 wysta-
wach. Brała udział w  licznych konkursach. Te, 
o  których według twórczyni warto wspomnieć, 
to konkursy rękodzieła artystycznego organizo-
wane przez Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu, 
Konkurs Rękodzieła Artystycznego towarzyszą-
cy Folkloriadzie Jurajskiej organizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w  Poraju. Zdobyła 
w nich liczne nagrody i wyróżnienia. Wspomina 
również o konkursie Z nici Ariadny zorganizowa-
nym przez Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi. Prace jej nie są gromadzone przez mu-
zea, ale często pozostają w  instytucjach, które 
organizowały konkursy. Ponieważ koronkarstwo 
to jej pasja, czasu poświęconego na tworzenie 
małych dzieł sztuki ludowej nie liczy, a  swoje 
prace sprzedaje okazjonalnie, np. podczas Ce-
peliady, czyli Festiwalu Sztuki Ludowej. Swoimi 
umiejętnościami dzieli się podczas prowadzo-
nych warsztatów i lekcji dawanych najbliższym. 
Zanim weźmie do  ręki narzędzia, rysuje wzory 
i  rozlicza słupki, choć zdarza się, że niektóre 
elementy tworzy bez uprzednich przygotowań, 
a  wykorzystuje do  tego różnej wielkości czó-
łenka i kolorowe nici o różnej grubości. Stosuje 
przede wszystkim tradycyjne wzory, które nie-

Barbara TOFFEL
Nagroda Romana Krysta i Jana Szymy

Barbara Toffel was born in 1963 in Nowy Sącz, but 
she lives in Cracow. She is a  teacher. Lace hand-
crafting has been her passion since childhood. 
She was taught handcrafting at her family home, 
but she took up handicraft courses to further im-
prove her skills. She is mesmerised by the beauty 
of works made by means of this technique. She has 
been a folk artist since 2009 and has been cooper-
ating with the regional museums, culture centres, 
galleries and other institutions – so far she has 
particpated in about 50 displaying events. The art-
ist has taken part in numerous competitions. The 
ones she considers worth mentioning are the artis-
tic handicraft competitions organised by the Mu-
nicipal Culture Centre in Zawiercie and the Artistic 
Handicraft Competition taking place during Folklo-
riada Jurajska (Regional Folklore Event) organised 
by the Regional Culture Centre in Poraj. The artist 
received there numerous awards and distinctions. 
She also has a  nice memory of  the competition 
Z  nici Ariadny (Ariadne’s thread) organised by the 
Central Museum of Textiles in Łódź. Her works are 
not collected by museums but often remain in insti-
tutions which organised the competitions. As she 
really adores lace handcrafting, she does spend 
plenty of time creating little pieces of art, which she 
sells occasionally, i.e. during Cepeliada (Folk Art 
Show) or Festiwal Sztuki Ludowej (Folk Art Festi-
val). The artist shares her skills during workshops 
and at home. Before starting her work she sketch-
es designs as well as plans the number of double 
stitches. Sometimes she makes some elements 
without preparation. The artist uses various sizes 
of tatting shuttles and thread. Barbara Toffel is ded-
icated to traditional handicraft, but she happens to 



Barbara Toffel
Kwiaty / Flowers
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Autorka na konkurs przysłała dwie prace: Ser-
wetusie oraz Kwiaty, za które otrzymała Nagrodę 
Romana Krysta i Jana Szymy.

Pierwsza praca Serwetusie jest kompozycją 
czterech małych samodzielnych okrągłych ser-
wetek wykonanych z  białych nici Altin Basak nr 
50. Serwetki zostały zamknięte między dwiema 
szybkami w białej ramie. Ich wielkości wahają się 
między 7 a  8  cm. Wykonane zostały tradycyjną 
techniką frywolitkową ze standardowymi dla tej 
techniki elementami, czyli pikotami, kółeczkami, 
łukami, które tworzą inne wzory. Środki trzech 
serwetek przypominają motyw roślinny. W jednej 
z nich motyw przypomina kwiat ujęty w łuki, które 
kształtują się wokół na wzór gwiazdki, a przedłu-
żeniem są kółeczka zakończone łukami z pikota-
mi, które stanowią zakończenie pracy. W drugiej 
kształt przypominający motyw kwiatowy z  czte-
rema płatkami został zamknięty w  okręgu zło-
żonym z  kółeczek z  pikotami. Kolejna warstwa 
łuków również z pikotami zamyka całą serwetkę. 
Trzecia również kształtuje się na wzór kwiatu 
z  sześcioma płatkami, które wypełnione zostały 
kółkami z pikotami. Serwetkę zamykają łuki z pi-
kotami. Czwarta serwetka złożona jest z dwóch 
okręgów, gdzie pierwszy wewnętrzny to gęsto 
uplecione łuki z pikotami, a zewnętrzny stanowią 
odwrócone do wewnątrz storczyki. Całość zakoń-
czona została łukami z pikotami.

Wszystkie serwetki sprawiają wrażenie dwóch 
par podobnych do  siebie kompozycji: pierw-
sza para to serwetki o  większych odległościach 
oczek, druga para do serwetki o gęściej rozłożo-

The artist submitted two works to the compe-
tition: Serwetusie (Little tray cloths) and Kwiaty 
(Flowers), for which she was awarded with The Ro-
man Kryst and Jan Szyma Award.

The first work Serwetusie (Little tray cloths) 
is a composition of four individual little round tray 
cloths made of  the white thread Altin Basak no 
50. The tray cloths are closed between two small 
panes in  white frames. They are between 7 and 
8 cm in size. They are traditional tatted works with 
the elements typical of  this technique, such as: 
picots, rings and arches forming various designs. 
The centres of the three tray cloths resemble veg-
etal motifs. In  one of  them the motif looks like 
a  flower framed by the arches, which surround-
ing it, take the form of a star. They are extended 
by rings with arches and picots which finish and 
close the work. In the second tray cloth the shape 
resembling a floral motif with four petals is closed 
in  the circle composed of  rings with picots. An-
other strip of  arches also with picots finishes 
the whole tray cloth. The design of  the third tray 
cloth reminds one of a flower too. This time the 
flower seems to have six petals which are filled 
with rings with picots. The tray cloth is finished by 
arches with picots. The fourth tray cloth consists 
of two circles, the first inner one is made of dense-
ly stitched arches with picots while the outer one 
is composed of orchids turned inwards. The tray 
cloth is  finished with arches with picots. All the 
tray cloths look like two pairs of  similar compo-
sitions: the first pair has stitches with larger spac-
es between them, the other pair is more densely 

rzadko łączy z nowoczesną formą, a jej ulubione 
motywy to kwiaty. Za cenną uważa wymianę do-
świadczeń między twórcami.

combine modern types of form with the traditional 
one. Her favourite motifs are flowers. The artist be-
lieves that sharing experience with other folk artists 
cannot be overstated.
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nych splotach. Poczucia jednolitości dodaje za-
kończenie wszystkich czterech serwetek łukami 
z pikotami.

Druga praca to Kwiaty wykonane z białych nici 
Aida nr 15. Kompozycja ułożona została na czar-
nym aksamicie i zamknięta w białej ramce do po-
stawienia. Praca została wykonana tradycyjną 
techniką frywolitkową. Podobnie jak w pierwszej 
pracy, zastosowane zostały tradycyjne dla tej 
techniki elementy: pikoty, kółeczka, łuki, ślimacz-
ki, które tworzą wzory stokrotek, storczyków, 
innych kwiatów, a  wszystko razem stwarza nie-
standardową kompozycję, w której poszczególne 
główki kwiatów połączone są gałązkami złożony-
mi z nici, tworzącymi u dołu splątany gąszcz przy-
pominający korzenie. Wszystkie elementy zostały 
ułożone na aksamicie jako odrębne.

stitched. The common feature of all the four tray 
cloths is the type of their finishing – arches with 
picots.

The second work Kwiaty (Flowers) is  made 
of  the white thread Aida no 15. The composition 
is presented on black velvet and closed in the white 
frames with a stand. The work is traditional tatted 
lace. Similarly to the first work, it contains elements 
typical of this technique: picots, rings, arches and 
scrolls which form patterns of  daisies, orchids, 
other flowers, and all this makes for an unconven-
tional character of this composition. The particular 
flower heads are combined with one another by 
twigs composed of strands forming at the bottom 
a tangle of roots. All the elements are displayed on 
velvet as separate parts.



Urodziła się w  1949 roku w  Żorach, mieszka 
w Jastrzębiu Zdroju. Jest emerytowaną nauczy-
cielką. Wycinanki wykonuje od dziecka, nauczyła 
ją tego mama pochodząca z  Kresów Wschod-
nich. Nie jest zarejestrowana jako twórczyni ludo-
wa. Jej prace są gromadzone przez prywatnych 
kolekcjonerów i  znajdują się w  Muzeum Sztuki 
Ludowej w Otrębusach, Muzeum Etnograficznym 
w  Zielonej Górze – Ochli oraz w  Muzeum Miej-
skim w Tychach. Brała udział w konkursach sztu-
ki ludowej w  Żarkach Letnisko, w  Tychach oraz 
w Częstochowie. Współpracuje z Galerią Historii 
Miasta w Jastrzębiu Zdroju oraz Towarzystwem 
Sprawni Inaczej, prowadzi warsztaty w szkołach, 
klubach, świetlicach oraz na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Prace jej autorstwa można kupić 
na jarmarkach, podczas wernisaży jej wystaw. 
Do tworzenia wycinanek używa różnej wielkości 
i  kształtów nożyczek. Często szkicuje wzór, któ-
ry chce wyciąć, ale najczęściej tworzy bez wcze-
śniejszego planu. Inspiracją są dla niej przyroda 
oraz wzory z  wycinanek z  dzieciństwa, a  także 
z  wycinanek niemieckich, szwajcarskich i  biało-
ruskich.

Zofia TOMECZEK
Nagroda portalu „Pijani Folklorem”

Zofia Tomeczek was born in 1949 in Żory, but she 
lives in Jastrzębie Zdrój. She is a  retired teacher. 
Cutting in paper has been her passion since child-
hood. She learnt the rules of creating cutouts from 
her mother who came from Kresy Wschodnie (Pol-
ish Pre-War Eastern Territories). She is not a mem-
ber of the Folk Artists’ Association. Her works are 
gathered by private collectors and held in the Folk 
Art Museum in  Otrębusy, the Ethnographic Mu-
seum in Zielona Góra-Ochla and in  the Municipal 
Museum in Tychy. So far, the artist has taken part 
in folk art competitions organised in Żarki Letnisko, 
Tychy and Częstochowa. Zofia Tomeczek cooper-
ates with the Historical Gallery of the City of Jas-
trzębie Zdrój and the Association Sprawni Inaczej. 
She runs workshops in schools, clubs, after-school 
community clubs and the University of  the Third 
Age. Her works can be purchased at  fairs and 
displays. Her tools are scissors of  various sizes 
and shapes. Sometimes she makes sketches, but 
more often creates cutouts without previous plan-
ning. Her imagination is sparked by nature and cut-
outs from her childhood, as well as German, Swizz 
and Belarusian ones.
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Zofia Tomeczek
Koncert na dwa świerszcze / The concert for two crickets
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Na konkurs przesłała trzy prace: Pawie w kwia-
tach, Koncert na dwa świerszcze, Lato. Za tę drugą 
otrzymała nagrodę portalu „Pijani Folklorem”.

Koncert na dwa świerszcze – prezentuje mo-
tyw drzewa życia, które jest jedną z  charaktery-
stycznych kompozycji, do  jakich sięga Autorka. 
Praca została wycięta symetrycznie w  czarnym 
matowym papierze za pomocą nożyczek, nakle-
jona na białe tło. Symetrię wyznacza jedna oś 
poprowadzona pionowo. Drzewo to symbol życia, 
wiecznego odradzania się przyrody oraz współ-
istnienia w niej przedstawicieli różnych gatunków. 
Motyw drzewa wykorzystywany był w różnych re-
ligiach i kulturach – nadano mu duże znaczenie 
w chrześcijaństwie oraz judaizmie, drzewo miało 
łączyć świat doczesny z wymiarem niebiańskim 
i prowadzić do nieśmiertelności, a także w sztuce 
ludowej. Nawiązaniem do niego stała się tradycyj-
na kurpiowska leluja. Drzewko zostało wykonane 
ażurowo z  użyciem roślinnych wystylizowanych 
form. Od pnia rozchodzą się dekoracyjnie wygię-
te gałęzie z  liśćmi oraz kwiaty, pomiędzy które 
zostali wkomponowani przedstawiciele fauny: 
u dołu symetrycznie do siebie zwrócone świersz-
cze, powyżej również symetrycznie i  parami 
rozmieszczone liczne ptaki różnych gatunków, 
między innymi sroki i  jaskółki. Poza faktem wy-
korzystania przez Autorkę ulubionych motywów 
ze świata fauny i flory, w szczególności kwiatów 
i  ptaków, jej inspiracje wykraczają poza granice 
polskie. W  czarnej sylwetkowości prac możemy 
się dopatrzyć wpływu wycinanki zachodnioeuro-
pejskiej, w Niemczech nazywanej scherrenschnit-
te, a w charakterystycznym wzornictwie – nawią-
zań do wycinanki kresowej.

The concert for two crickets presents the motif 
of the tree of life, which is one of the artist’s char-
acteristic ones. The work has been cut symmetri-
cally in  black mat paper with scissors and stuck 
to the white background. It has one axis of sym-
metry which runs vertically. The tree is a symbol 
of life, continual rebirth of nature and coexistence 
of different species in it. The motif has been used 
in  various religions and cultures – it  has always 
been quite significant in  Christianity and Juda-
ism. The tree was to link the temporal world with 
the Heavenly one and stand for immortality, also 
in folk art. The Kurpie traditional leluja refers to the 
tree of life. The tree is openwork with stylish veg-
etal forms. The branches are decoratively bowed 
with leaves and flowers among which there are 
fauna species. In the bottom there are two crick-
ets facing each other, above them numerous spe-
cies of  birds in  pairs, also symmetrically placed, 
i.e. magpies and swallows. Other motifs besides 
fauna and flora ones, especially birds and flowers, 
come from outside Poland. The black silhouettes 
appearing in the work resemble cutouts of West-
ern Europe, which in Germany are called scherren-
schnitte, while the classical design of the composi-
tion makes one think of cutouts from Kresy (Polish 
Pre-War Eastern Territories).



Aleksandra Adamas
• wycinanka Pisanka-wycinanka, papier 

pomarańczowy, karton czarny, 38 × 29 cm
• wycinanka Mundial, papier biały, karton 

czerwony, śr. 29 cm

Kazimiera Balcerzak
• wycinanka 100 rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości, papier czarny, karton 
biały, zielony i złoty, 40 × 40 cm

• wycinanka Paw, papier ciemnozielony, karton 
biały, śr. 40 cm

Danuta Bandzerewicz
• zazdrostka, nić lniana naturalna, koronka 

szydełkowa, 18 × 72 cm

Weronika Baśnik-Żmijewska
• wycinanka Kompozycja z nożyczek, papier 

biały, karton czarny, 29,7 × 21 cm
• wycinanka Polne maki, papier biały, karton 

bordowy, 29,7 × 21 cm

Maria Belica
• wycinanka Wietrzny dzień, papier czarny, 

karton écru, 19,5 × 14 cm
• wycinanka Królewicz Wioliniusz, papier czarny, 

karton écru, 16,5 × 12 cm

Wiesława Bogdańska
• wycinanka Duża gwiazda, papier czerwony, 

karton biały, śr. 35 cm
• wycinanka Koguty, papier czarny, kolorowe 

aplikacje, karton biały, 35 × 35 cm
• wycinanka Leluja, papier czerwony, karton 

biały, 35 × 17,5 cm

Stefania Borkowska
• wycinanka Wesele łowickie, papier kolorowy, 

karton biały, 70 × 30 cm
• wycinanka z kogutami, papier kolorowy, 

karton biały, 48 × 48 cm

Janina Boroś
• wycinanka-firanka z ptaszkami, bibuła biała 

prasowana, 68 × 96 cm
• wycinanka-firanka z kwiatami, bibuła biała 

prasowana, 68 × 96 cm

Lucyna Bytow
• parasol, białe nici bawełniane, koronka 

koniakowska, śr. 122 cm

Joanna Bzdyl
• wycinanka Shou – Długowieczność, papier 

złoty, 17,5 × 26,3 cm
• wycinanka Pagoda z sosną, papier złoty, 

25 × 17,7 cm
• wycinanka Mizrach, papier złoty, 

19,8 × 21,7 cm

Anna Ceberek
• wycinanka Marek, papier czerwony, 25 × 26 

cm
• wycinanka W rytmie powolniaka, papier 

czarny, śr. 35 cm

Anna Chalimoniuk
• wycinanka lubelska, papier czarny, karton 

biały, śr. 20,5 cm
• wycinanka lubelska, papier fioletowy, karton 

biały, śr. 20,5 cm
• wycinanka lubelska, papier pomarańczowy, 

karton biały, śr. 20 cm

Wykaz prac / List of work
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Maria Chrostek
• wycinanka Leluja z kogutami, papier czarny, 

karton biały, 17,5 × 35 cm
• wycinanka Leluja z ptakami, papier czerwony, 

karton biały, 17,5 × 35 cm

Maria Ciechańska
• wycinanka-kodra, papier wielokolorowy, 

karton biały, 36 × 21 cm
• wycinanka-gwiozda, papier wielokolorowy, 

karton biały, śr. 38 cm

Dorota Cieślar
• sukienka, biały kordonek turecki, koronka 

koniakowska, 44 × 47 cm
• czepiec, biała nić DMC, koronka koniakowska, 

34 × 15 cm

Kinga Cięciwa
• kołnierzyk, beżowe nici bawełniane, koronka 

klockowa, 13,5 cm

Magdalena Cięciwa
• kołnierzyk, białe nici bawełniane, koronka 

klockowa, 21 cm
• serwetka, beżowe nici bawełniane, koronka 

klockowa, 47 × 80 cm
• zazdrostka, nici lniane, płótno lniane, koronka 

klockowa, 42 × 120 cm

Anna Curuł
• wycinanka-kwadrat, papier pomarańczowy, 

20 × 20 cm
• wycinanka Tańczące panny, papier zielony, 

14,5 × 20,5 cm
• wycinanka-kwadrat, papier czerwony, 

14 × 14 cm

Barbara Czesak
• serweta Łąka wiosenna, surówka i nici 

maszynowe w kolorze écru, 66 × 66 cm

Aleksander Dutkiewicz
• wycinanka-rózga – papier czerwony, 

31,2 × 21 cm
• wycinanka-koło – papier czerwony, 

śr. 34,5 cm
• wycinanka-kwadrat – papier czerwony, 

24,7 × 24,7 cm

Weronika Galdamez Muñoz
• serwetka Kwiat lodu, żyłka jubilerska, żywica 

akrylowa, śr. 25 cm

Czesława Gałązka
• fartuch kurpiowski, białe nici bawełniane, białe 

płótno, koronka szydełkowa, 83 × 73 cm

Małgorzata Grochola
• serwetka, nici lniane w kolorze écru, koronka 

klockowa, śr. 28 cm

Beata Jarema
• serwetka Urocza serwetka, nić lniana, płótno 

lniane, koronka klockowa, 17 × 17 cm
• serwetka Gwiazdka, nić lniana w kolorze 

naturalnym i koralowym, koronka klockowa, 
śr. 18,5 cm

Marek Wacław Judycki
• wycinanka Czepiec, papier czarny, karton biały 

i różowy, 30,5 × 21,5 cm
• wycinanka Modlitwa, papier czarny, karton 

biały i fioletowy, 30,5 × 21,5 cm
• wycinanka Papierowa z Koniakowa, papier 

czarny, karton biały i morelowy, 30,5 × 21,5 cm

Elżbieta Jurzysta
• kolia, zielone nici Madeira, koronka 

frywolitkowa, 6 × 16,5 cm
• serweta, biała nić bawełniana, koronka 

frywolitkowa, śr. 82 cm

Zofia Kaliszuk
• ręcznik obrzędowy, biała nić bawełniana, 

płótno, koronka filetowa, 199 × 31 cm
• ręcznik obrzędowy, biała nić bawełniana, 

płótno, koronka filetowa, 200 × 35 cm

Małgorzata Kamińska-Żuber
• wycinanka Gwiazda stylizowana, bibuła 

czerwona, karton biały, śr. 22 cm
• wycinanka lubelska, bibuła ciemnoczerwona, 

karton biały, śr. 27 cm
• wycinanka lubelska, bibuła fioletowa, karton 

biały, śr. 22 cm

Beata Kokocińska
• kolia koronkowa, białe nici bawełniane, 

koronka klockowa, 15 × 17 cm
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Dorota L. Koman
• wycinanka Wiosna nadchodząca, papier 

czarny, karton zielony, 33 × 33 cm
• wycinanka Upalne lato, papier czarny, karton 

żółty, 33 × 33 cm
• wycinanka Powiew jesieni, papier czarny, 

karton pomarańczowy, 33 × 33 cm

Krystyna Kowalska
• wycinanka rawska, Koguty, papier niebieski, 

21 × 15 cm
• wycinanka rawska, Rózga z kogutami, papier 

brązowy, 21 × 14,5 cm
• wycinanka rawska, Rózga, papier czerwony, 

21 × 15 cm

Stanisława Kowalska
• serwetka Serce komunijne, nici do nasnuwania, 

płótno, snutka golińska, 20 × 20 cm

Lucyna Kozłowska
• wycinanka Wio koniku…, papier czarny 

i czerwony, karton biały, 20,9 × 29,5 cm
• wycinanka Kukuryku…, papier czarny 

i pomarańczowy, karton biały, 20,9 × 29,5 cm
• wycinanka Legendy świętokrzyskie, papier 

czarny i zielony, karton biały, 20,9 × 29,5 cm

Alina Krupa
• serwetka Kwadrat – liście klonu, granatowy 

kordonek, technika łączona – koronka 
szydełkowa i koronka wykonana na drutach, 
50 × 50 cm

Beata Legierska
• „ruchomy wianekˮ, białe nici bawełniane, 

koronka koniakowska, 24 × 2 cm
• bransoletka, białe nici bawełniane, koronka 

koniakowska, 16 × 13 cm
• „wóniónczka”, białe nici bawełniane, koronka 

koniakowska, 13,5 × 13,5 cm

Czesława Lewandowska
• obrus, białe bawełniane nici, koronka 

szydełkowa, 107 × 165 cm
• fartuch kurpiowski, białe bawełniane nici, białe 

płótno, koronka szydełkowa, 87 × 85 cm

Magdalena Ligocka
• witraż, białe nici bawełniane, koronka 

koniakowska, śr. 35 cm

Katarzyna Listwon
• obraz Kapliczka w Kobylinie II, kolaż, akwarela, 

gwasz, papier kolorowy, 42 × 56 cm
• obraz Królowo Polski, kolaż, akwarela, gwasz, 

papier kolorowy, 42 × 56 cm

Karolina Lubaszko
• wycinanka Ptaki, papier kolorowy, karton biały, 

18,7 × 13 cm

Mark Maksimovich
• wycinanka Tamborek, papier biały, karton 

granatowy, 50 × 70 cm
• wycinanka Wrzeciono, papier biały, karton 

bordowy, 50 × 70 cm

Regina Matuszewska
• wycinanka-leluja, papier niebieski, karton biały, 

29,5 × 20,5 cm
• wycinanka-leluja, papier niebieski, karton biały, 

21 × 14,5 cm

Anna Marczak
• wycinanka Wirzba mazurska, papier czarny 

i niebieski, karton jasnobłękitny, 60 × 28 cm
• wycinanka Kurant, papier czarny, niebieski, 

granatowy, karton szary, 61 × 25 cm

Katarzyna Marzęta
• wycinanka Ludowy sen, papier czarny, 

elementy czerwone i pomarańczowe, karton 
zielony, 42 × 30 cm

Ewa Michalska
• serwetka, seledynowe nici z bawełny 

merceryzowanej, koronka frywolitkowa, 
śr. 48 cm

Dorota Maria Nowak
• serwetka Filigrana, beżowy kordonek 

bawełniany, koronka szydełkowa, śr. 20 cm
• serwetka Rozeta Janki, beżowy kordonek 

bawełniany, koronka szydełkowa, śr. 14 cm
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Tomasz Opaliński
• wycinanka Praca, papier granatowy, gwasz, 

karton biały, 14,5 × 23 cm
• wycinanka Lato, papier kolorowy, gwasz, 

karton biały, 13 × 16,5 cm

Genowefa Pabich
• wycinanka Gospodyni, papier czerwony, 

karton biały 12 × 23 cm
• wycinanka Bukiet, papier zielony, karton biały, 

13 × 22,5 cm
• wycinanka Jeździec, wielokolorowa, karton 

biały, 22 × 30 cm

Małgorzata Połubok
• czepiec, biała nić bawełniana, mulina, koronka 

klockowa, 45 × 28 cm

Roman Prószyński
• wycinanka z aniołami, papier czerwony, 

karton biały, śr. 49 cm

Zuzanna Ptak
• serwetka, białe nici bawełniane, koronka 

koniakowska, śr. 55 cm
• kołnierzyk, białe nici bawełniane, koronka 

koniakowska, 37 × 32 cm

Aleksandra Rózga
• wycinanka z koziołkami, papier 

biały i pomarańczowy, karton 
ciemnopomarańczowy, 29,5 × 42 cm

Gabriela Rzepka
• wycinanka-kwadrat – papier czarny, karton 

biały, 30 × 30 cm

Halina Maria Siąkajło
• wycinanka Na skraju lasu, papier biały, 

102 × 150 cm

Maria Sikorska
• bieżnik Bobowska, nici lniane w kolorze 

écru, płótno lniane w kolorze écru, koronka 
klockowa, 70 × 32 cm

• obraz Paw, nici lniane, kolorowa mulina, 
koronka klockowa, 25 × 32 cm

Anna Słabczyńska
• wycinanki (kompozycja) Cztery pory roku, 

papier czarny i brązowy, karton biały, 
śr. 19 cm, 18,5 cm, 18,5 cm; 20 × 20 cm

Cecylia Staśkiewicz
• wycinanka-firanka, biała bibułka, 94 × 68 cm

Jolanta Szarłowicz
• bieżnik 1000 lat?, białe nici bawełniane, 

koronka filetowa, 63 × 31 cm

Zofia Talarowska
• serwetka, białe nici do nasnuwania, białe 

płótno, snutka golińska, 22 × 23 cm
• serwetka, białe nici do nasnuwania, białe 

płótno, snutka golińska, 26 × 23 cm

Barbara Toffel
• kompozycja Serwetusie, białe nici bawełniane, 

koronka frywolitkowa, śr. 7–8 cm
• kompozycja Kwiaty, białe nici bawełniane, 

koronka frywolitkowa, 18 × 26 cm

Zofia Tomeczek
• wycinanka Koncert na dwa świerszcze, papier 

czarny, karton biały, 42 × 57 cm
• wycinanka Lato, papier czarny, karton biały, 

34 × 27,5 cm

Eugenia Wieczorek
• serwetka, białe nici bawełniane, koronka 

frywolitkowa, śr. 22,5 cm
• serwetka, białe nici bawełniane, koronka 

frywolitkowa, śr. 18 cm
• serwetka, białe nici bawełniane, koronka 

frywolitkowa, śr. 14 cm

Gabriela Witoszkin
• serwetka, białe nici bawełniane, koronka 

frywolitkowa, 31 × 31 cm

Ewa Wrożyna
• wycinanka Ewolucja, papier gazetowy, karton 

czarny, 83 × 70 cm
• wycinanka Niemoc, papier biały, karton 

czarny, 57,5 × 56,5 cm
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Beata Wyganowska
• serwetka, kordonek écru, koronka szydełkowa, 

śr. 52 cm

Bożena Wyganowska
• wycinanka Owalna trójkolorowa, papier 

bordowy, czerwony, czarny, karton biały, 
40 × 30 cm

• wycinanka Niebieska dwukolorowa, papier 
granatowy, niebieski, karton biały, 40 × 30 cm

Lidia Zaczek
• obroża koronkowa Margaretka, biały 

kordonek, koronka frywolitkowa, 37 × 3,5 cm
• kolczyki koronkowe Margaretka, biały 

kordonek, koronka frywolitkowa, 3 × 2 cm

Maria Zaręba
• wycinanka rawska, Rózga z ptaszkami, papier 

fioletowy, 22 × 15 cm
• wycinanka rawska, Rózga z kogutami, papier 

ciemnyfioletowy, 23 m × 14,5 cm
• wycinanka rawska, Rózga z kogutami, papier 

czerwony, 24 × 16 cm



 1. Aleksandra Adamas, Warta
 2. Kazimiera Balcerzak, Sieradz
 3. Danuta Bandzerewicz, Biała Podlaska
 4. Weronika Baśnik-Żmijewska, Sieradz
 5. Maria Belica, Częstochowa
 6. Wiesława Bogdańska, Kadzidło
 7. Stefania Borkowska, Boczki Chełmońskie
 8. Janina Boroś, Krasnystaw
 9. Lucyna Bytow, Koniaków
 10. Joanna Bzdyl, Kraków
 11. Anna Ceberek, Zalas
 12. Anna Chalimoniuk, Janów Podlaski
 13. Maria Chrostek, Tatary
 14. Maria Ciechańska, Łódź
 15. Dorota Cieślar, Koniaków
 16. Kinga Cięciwa, Marcinkowice
 17. Magdalena Cięciwa, Marcinkowice
 18. Anna Curuł, Sieradz
 19. Gabriela Czarnecka, Wołomin
 20. Barbara Czesak, Brzeszcze
 21. Elżbieta Dąbrowska, Lublin
 22. Alina Dębowska, Bielsk Podlaski
 23. Teresa Doreńska, Bredynki
 24. Bożena Dulnikiewicz, Opoczno
 25. Aleksander Dutkiewicz, Inowłódz
 26. Grażyna Dziekońska, Ostrołęka
 27. Weronika Galdamez Muñoz, Warszawa
 28. Czesława Gałązka, Kadzidło
 29. Anna Glińska, Sieradz
 30. Agnieszka Góral, Częstochowa
 31. Małgorzata Grochola, Kraków
 32. Beata Jarema, Rudawa
 33. Katarzyna Jezierska-Tratkiewicz, Stefanówka
 34. Marek Wacław Judycki, Ruda Śląska
 35. Elżbieta Jurzysta, Warszawa

 36. Zofia Kaliszuk, Janów Podlaski
 37. Małgorzata Kamińska-Żuber, Księżomierz
 38. Beata Kokocińska, Piekary Śląskie
 39. Dorota L. Koman, Łódź
 40. Krystyna Kowalska, Łódź
 41. Stanisława Kowalska, Golina
 42. Lucyna Kozłowska, Skarżysko-Kamienna
 43. Alina Krupa, Skarżysko-Kamienna
 44. Natalia Krzanowska, Prudnik
 45. Stanisława Kwaśniewska, Warszawa
 46. Beata Legierska, Koniaków
 47. Czesława Lewandowska, Ostrołęka
 48. Magdalena Ligocka, Koniaków
 49. Katarzyna Listwon, Warszawa
 50. Karolina Lubaszko, Warszawa
 51. Mark Maksimovich, Poznań
 52. Anna Marczak, Kętrzyn
 53. Regina Matuszewska, Czarnylas
 54. Katarzyna Marzęta, Pabianice
 55. Ewa Michalska, Pszczyna
 56. Barbara Mycka, Łowicz
 57. Jadwiga Niedźwiedzka, Kadzidło
 58. Dorota Maria Nowak, Czeladź
 59. Tomasz Opaliński, Warszawa
 60. Genowefa Pabich, Krobia
 61. Olga Pacholak, Sieradz
 62. Helena Perkowska, Knurów
 63. Iwona Pokorska, Pleśna
 64. Zofia Poletyło, Warszawa
 65. Małgorzata Połubok, Tychy
 66. Roman Prószyński, Terpentyna
 67. Jolanta Przybysz, Ostrołęka
 68. Zuzanna Ptak, Koniaków
 69. Aleksandra Rózga, Warszawa
 70. Anita Stanisława Ryba, Bojanów

Uczestnicy konkursu /

The participants of the contest
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 71. Gabriela Rzepka, Opoczno
 72. Marianna Rzepka, Opoczno
 73. Barbara Sędłak, Tarnów
 74. Halina Maria Siąkajło, Zwoleń
 75. Maria Sikorska, Bobowa
 76. Anna Słabczyńska, Lublin
 77. Cecylia Staśkiewicz, Ostrołęka
 78. Wincenty Staśkiewicz, Ostrołęka
 79. Jolanta Szarłowicz, Międzyzdroje
 80. Zofia Talarowska, Golina
 81. Barbara Toffel, Kraków

 82. Grażyna Tokar, Katowice
 83. Zofia Tomeczek, Jastrzębie Zdrój
 84. Bogumiła Wartacz, Nałęcz
 85. Eugenia Wieczorek, Jarocin
 86. Gabriela Witoszkin, Toruń
 87. Ewa Wrożyna, Jastrzębie Zdrój
 88. Beata Wyganowska, Warta
 89. Bożena Wyganowska, Warta
 90. Lidia Zaczek, Świętochłowice
 91. Maria Zaręba, Rzeczyca



wydarzenie zostało objęte 
patronatem Europejskiego roku 
dziedzictwa Kulturowego 2018

dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury 
i dziedzictwa narodowego 
pochodzących z funduszu 
Promocji Kultury dofinansowano ze środków 

gminy Miasta częstochowy


