
 

 

                      

TANIEC ,, JARMAKU Z DRUSZLAKIEM”! 

        II Festiwal Kultury Lasowiackiej to wyjątkowe wydarzenie kulturalne dziejące się w 13 miejscowościach 

rozmieszczonych na terenie, gdzie kiedyś szumiała nieprzebyta Puszcza Sandomierska. Cykl wydarzeń 

realizowany był  w różnych środowiskach lokalnych. Przedsięwzięcie  łączy  w całość działania pasjonatów i 

ośrodków  kultury działających na terenach lasowiackich. Działania trwające w nich od wielu lat otrzymały po 

raz drugi tak duże, profesjonalne wsparcie organizacyjne i finansowe. Wszechstronną   pomoc ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego, marszałków, zarządu  dyrektora,  pracowników 

departamentu kultury. Wojewódzki Dom Kultury podjął się wspólnie z lokalnymi  ośrodkami , organizacji 

przedsięwzięć w terenie. 

            W dniu 10 i 11 września w Kolbuszowej Górnej w ramach tego festiwalu odbyły się dwie ludowe  

imprezy. Pierwsza to ,,Głos Lesioków z Puszczy”, która miała miejsce w sobotę i druga to ,,Jarmak u Górnioków 

– Lesiockie Źmioki 2022’’. Miejsce imprezy to wieś podmiejska, która od 303 lat dba o swoją wiejską tożsamość 

kulturową  i odrębność od miasta Kolbuszowa. Miejsce prawdziwy  ugór dawne pole ziemniaczane obecnie 

własność parafii. Ksiądz proboszcz Stanisław Krasoń  użyczył  teren i zaangażował się w organizację 

dwudniowego wydarzenia. Od 40 lat w tej miejscowości działa Zespół Ludowy Górniacy, który przez ten cały 

czas odkrywa swoje lasowiackie zakorzenienie w kulturze, które dodaje im skrzydeł. Przez pierwsze 

dwadzieścia lat swojej działalności ulegał on silnemu parciu na rzeszowskość, (stroje, muzyka, taniec). Sytuacja 

uległa radykalnej zmianie, gdy funkcję kierownika zespołu objęła tutejsza Lasowiaczka Elżbieta Czachor 

autentyczna ,,pnioczka”        z rodziny kultywującej do dziś tradycje rodzime swojej wsi.  

          W sobotę 10 września zgodnie z hasłem ,, czym skorupka za młodu…” stworzyliśmy w pierwszej części 

imprezy możliwość poznania rodzimej kultury najmłodszym. Dzieci i młodzież  uczestniczyły w zajęciach i 

zabawach warsztatowych z zakresu, przaśnych kulinariów, puszczańskiego echa (tańca, gry na skrzypcach i 

śpiewu)  wiedzy o lesie i zagrożeniu  ogniem. Zajęcia prowadziły gospodynie z miejscowości z których pochodzi 

ta  lasowa  strawa. Receptury  i sposób przekazują przekazują matki Lasowiaczki córkom. O lesie wiedzy 

dostarczył leśnik, zabawy i animacje pożarnicze prowadziła strażaczka z  miejscowego OSP wraz z ochotnikami 

pod dowództwem Wiesława Czachora. Pomocy w animacjach udzielił  Kevin Aiston najbardziej znany w Polsce 

strażak pochodzący  z wysp brytyjskich, również wykształcony  kucharz i restaurator. W następujących po 

zajęciach  konkursach wzięli udział młodociani adepci Lasowiactwa,  aktywnie bawiąc  się i rywalizując. W  

Konkursie Mały Lesiok – Mistrz tradycyjnej kuchni po tytuł sięgnęła grupa z Domatkowa. Z kolei tytuł Mały 

Lesiok - Mistrz puszczańskiego ognia, przypadł Dziecięcej Drużynie Pożarniczej OSP Mazury z własnym mini 

samochodem strażackim. Mistrzostwo w puszczańskim echu zdobyły przedszkolaki z oddziału ze Szkoły 

Podstawowej Weryni pod opieką Danuty Żądło. Przez cztery godziny kręciło się koło garncarskie  artystów 

rzemieślników z Medyni.  Po intrygujących konkursach i warsztatach  dla najmłodszych przyszła kolej na 

pierwszy w historii dawnych terenów puszczańskich konkurs autentycznego puszczańskiego  śpiewu. Nazwany 

,, Głosem z Puszczy” miał za zadanie rozpoznać potrzebę takiego wydarzenia.  W kategorii zespołów wygrały 

,,Górnianki” młody zespół z Kolbuszowej Górnej. W kategorii solistów najlepszy okazał się Jan Hodór z 

Kolbuszowej Dolnej. Potańcówkę otworzył zespół ,,Teuta Project Pawła Steczkowskiego”   w folkowo 

tradycyjnym mariażu  z Kapelą Kazimierza Marcinka. Na scenie usłyszeliśmy, tradycyjną  improwizację kapeli z  

jazzową muzyków grających na co dzień folk, rock i jazz. Po nich zagrali  Widelanie, kapela folklorystyczna  z  

lasowiackiej Widełki, bardzo rozbudowana instrumentalnie. Na koniec bez opamiętania do tańca zagrała 

ludowa młoda ,,Kapela Łola”. Wystąpili  w tradycyjnym składzie, dwoje skrzypiec i basy, przy niej   świetnie 

bawili się  miłośnicy potańcówek z  Podkarpacia. Rozochoconych  hulaków na siłę organizator zmuszony był 

wyprosić do domu tuż przed północą. Podczas imprezy mieliśmy przyjemność gościć wicemarszałek 

województwa Ewę Draus i pracowników urzędu, którzy pilnie obserwowali całe wydarzenie i udzielą nam 

cennych uwag merytorycznych przy  organizacji wydarzenia w przyszłości. 



 

 

       Tuż, tuż przed mszą 11 września  w niedzielę zerwał się silny wiatr, który zaczął demolować infrastrukturę 

drugiego dnia festiwalu. ,, Jarmark u Górniaków – Lesiockie Źmioki” to rozwinięcie tradycyjnej imprezy 

,,Lasowiackie Zimioki” która trwa nieprzerwanie w Kolbuszowej Górnej od 2004 roku. W zamyśle Miejskiego 

Domu Kultury w Kolbuszowej  pomysłodawcy i organizatora nie jest to żadne tam ,,świętowanie ziemniaka”. 

Warzywo  traktowane jest  symbolicznie, jako pretekst do przypomnienia dawnej kultury w jej różnych 

aspektach. Pierre Chaunu w swojej ,,Cywilizacji wieku oświecenia” przypisuje ziemniakowi, ważną rolę w 

rozwoju populacji ludzkiej Europy i związanym z tym uprzemysłowieniem.                                                                                                                                                                        

Nazywany na Górnej, źmiokiem przez wieki był ulubionym pokarmem i podstawą wyżywienia Lasowiaków w 

tej okolicy. To popularne warzywo obecnie stało się pretekstem do świętowania dawnego wiejskiego języka, 

obrzędów, obyczajów, tańca, muzyki i kulinariów. Festiwal Lasowiacki- święto tej kultury znacznie wzbogacił 

cykliczną imprezę miejscowości. Znów organizatorzy zaangażowali do czynnego uczestnictwa w wydarzeniu 

kulturalnym ponad dwieście osób. Po mszy świętej z intencji Zespołu Górniacy z okazji jubileuszu.   Rozpoczęły  

się konkursy,  pierwszy nazwany ,,Kwiaty, ciuchy szmaty i makaty”,  zaktywizował do działania twórczynie 

tradycyjnych wyrobów lasowiackich. Na pierwszy lesiocki ogień poszły unikalne malowanki. Pierwszą ich 

wystawę w  latach sześćdziesiątych zorganizowali powojenni pasjonaci kultury Lasowiackiej, Maciej oraz  

Kazimierz Skowrońscy. Rozbudzała ona zainteresowanie prostym lasowym ludem z puszczy w widłach Wisły i 

Sanu słabo opisanej i zbadanej. W kategorii ,, ciuchy i szmaty”  wzięły udział hafciarki posługujące się 

tradycyjnym haftem dziurkowanym raniżowsko – kolbuszowskim. Uczestniczki zaprezentowały chusty i inne 

wyroby, wszystkie oczywiście na powszechnie używanym i wytwarzanym kiedyś na tych terenach płótnie 

lnianym. Kwiaty z papieru, cudeńka wystroju puszczańskich chałup podobnie jak malowanki, były wykonywane 

przez konkursowiczów na miejscu. Za haft nagrodę główną zdobyła Zofia Syniec a za malowankę Weronika 

Sondej. Najpiękniejsze kwiaty zrobiła p. Bożena Strzelec – Lach. Tradycyjne rękodzieło reprezentowała 

Spółdzielnia Łęgowianka z Bojanaowa wystawiająca stroje Lasowiaków i artyści malujący porcelanę w lasowe 

wzory. Gościliśmy Grupę Rybacką ze smacznym poczęstunkiem  rybnym  z puszczańskich stawów i rzek 

przygotowanym przez koło z Zarębek. W konursie ,,Zdrowe bo lesiockie” swoje regionalne przysmaki 

zaprezentowało siedem kół. Jury pod przewodnictwem Janiny Olszowy nagrodę główną przyznało 

gospodyniom z Raniżowa. Publiczność mogła spróbować również unikalnej potrawy z Górnej, kapusty 

,,źmioczanej” przygotowanej przez miejscowe koło.  Przez dwa dni można było konsumować, przygotowane 

przez organizatora,  jesienne potrawy z kociołków i kotłów oraz wprost z ogniska. 

      Kulminacyjnym punktem imprezy był Jubileusz 40-lecia powstania Zespołu Ludowego Górnicy z tutejszej 

filli MDK. Na scenie pojawili się jubilaci i Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec, który 

odznaczył pierwszą instruktorkę zespołu Marię Chruściel i obecną Elżbietę Czachor honorową odznaką 

przyznaną na jego wniosek ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Wicepremiera,  Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Wyróżnienie otrzymali jeszcze inni o największych zasługach 

członkowie zespołu, Anna Micek, Dorota Michałek, Eugeniusz Olszowy, Jan Tokarz, Barbara Nycek. Gratulacje 

grupie złożył również Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i ,,Zespół Cmolasianie oraz Ziemia Kolbuszowska”.  

 

       W następnym punkcie programu był konkurs z ,, Łajfonem w źmiokach” z  występami grupowymi i 

monologami,  mówiącymi  o współczesności, językiem  gwarowym. W kategorii grup najlepsi okazali się 

,,Górniacy” a w kategorii indywidualnej Krystyna Bernacka. Po konkursie scenę opanowali Jubilaci, którzy 

przedstawili swój program pod tytułem ,,Górniacy łon-line”. Zespół dzięki zdolnościom organizacyjnym  

instruktorki Elżbiety Czachor, wsparty aktywnością pasjonatów, jest w bardzo dobrym okresie swojej 

działalności. Występ był wielowątkowy oprócz obyczajowego przedstawienia był śpiew i taniec przy żywej 

muzyce współpracującej z grupą Kapeli Łola. Po występie odebrali kolejne gratulacje tym razem od 

wicemarszałek Ewy Draus, Józefa Kardysia starosty kolbuszowskiego, od dyrektora Muzeum Kultury Ludowej 

i Wiesława Sitko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Rozdanie nagród laureatom konkursów 



 

 

zakończyło źmioczaną część  festiwalu. Zwyczajowo górnieńska, zabawa  zawsze kończy się tańcami i tym 

razem  zagrał Cover Band oraz DJ przy których wszyscy bawili się świetnie.  

        Dążąc do nowoczesności nie powinno się zapominać o naszej lasowiackiej tożsamości i odrębności. 

Wsparcia organizatorowi udzielił, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Parafia w 

Kolbuszowej Górnej, Burmistrz Kolbuszowej, zawsze niezawodne Nadleśnictwo Kolbuszowa ze Świerczowa, 

Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys wszyscy z Kolbuszowej Górnej. Firma Vigor Elżbiety 

Mazurkiewicz ufundowała nagrody w postaci wyjątkowych przypraw, które produkuje. Wienerberger z Kupna 

wspomógł organizację ogniskowych palenisk. Ziemniaki zasponsorował, Maksymilian Starzec muzyk kapeli 

Metalowej pasjonat mocnego rocka i rolnictwa. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Marszałkowi 

Władysławowi Ortylowi i Wicemarszałek Ewie Draus gratulujemy realizacji świetnego pomysłu, 

aktywizującego do działania tak wiele osób na rzecz zachowania naszego dziedzictwa i upowszechnienia 

świadomości bycia częścią wyjątkowej kultury lasowiackiej!   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


