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Program

czwartek, 11 grudnia
19:00  wernisaż wystawy „Tradycja w obiektywie”  

i wręczenie nagród laureatom konkursu 
(Czarne foyer)

19:30  koncert Duetu Kipikasza  (Patio)

piątek, 12 grudnia
11:00  „Tradycja kołem się toczy” – studencka konfe-

rencja naukowa (sala 11)
15:00  konkurs Scena Otwarta  (SW)
20:00  Same Suki Live – koncert rejestrowany 
 (SW Inkubator) 10/15 zł
23:00  Folk Nocą – Nadishana (Niemcy) 
 (SW Inkubator) 10/15 zł

sobota, 13 grudnia
Klub Festiwalowy

11:00  Byśki – warsztaty wyrobu pieczywa 
 obrzędowego (sala szklana)
11:00  warsztaty tańców greckich – Towarzystwo 

Przyjaciół Grecji, zespół Ilios (hol I piętro)
13:00  warsztaty gry na drumli 
 – Nadishana (sala 17)
14:00  Niguny – warsztaty pieśni chasydzkich 
 – Ilia Sajtanow (sala 21)
15:00  Po co nam Rok Kolberga? Rok Kolberga 2014 

– idea i realizacja - dyskusja panelowa (SW 
Inkubator)  

16:00  Warsztaty instrumentalne – Marek Szurawski 
i Ryszard Muzaj (sala 22)

16:00 Scena pod Schodami (hol parter)
18:00  Koncert Główny: Orkiestra św. Mikołaja, 

Bezobratri (Czechy), Trad.Attack! (Estonia), 
laureaci konkursu (SW) 30/35 zł

24:00  Folk Nocą –  Szanty na dwóch – Marek Szu-
rawski i Ryszard Muzaj (SW Inkubator) 10/15 
zł

niedziela, 14 grudnia 
Klub Festiwalowy

11:00  Wszystko gra – warsztaty muzyczne dla dzieci 
– Marcin Skrzypek (sala 22)

12:00  Wszystko gra – warsztaty muzyczne dla dzieci 
– Bogdan Bracha (sala 11)

13:00  Światy – warsztaty ozdób choinkowych  
z opłatka – Bożena Sosnowska 

 (sala szklana)
14:00  „Wolni ludzie” – pokaz filmu , reż. Hanna Jaro-

wenko, spotkanie z autorką 
 (SW Inkubator)
15:30  Tam na Łemkowyni – prezentacja projektu 

„Wirtualne archiwum łemkowskie” 
 (SW Inkubator)
17:00  Kultura jest Babą – premiera filmu doku-

mentalnego z festiwalu „Folkowisko” 2014, 
spotkanie z organizatorami (SW Inkubator)

18:30 Kolędowanie na Huculszczyźnie – spotkanie 
z kolędnikami z Huculszczyzny oraz promocja 
książki Justyny Cząstki-Kłapyty (SW Inkuba-
tor)

20:00  Folk Off – R.U.T.A., Studium Instrumentów 
Etnicznych, Spięty, Hańba! (SW) 20/25 zł 

Festiwalowi towarzyszy jarmark rzemiosła, Festi-
walowa Żywa Biblioteka i wystawa  „Oskar Kolberg 

– etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog”

Karnet 70 zł (w tym folder i CD)
Wszystkie imprezy odbywają się w ACK UMCS 

„Chatka Żaka”.
Wszystkie warsztaty są bezpłatne, na niektóre obo-
wiązują bezpłatne wejściówki.
Sprzedaż biletów w ACK UMCS „Chatka Żaka” 8–11. 
grudnia w godz. 14:00–18:00 oraz 
na godzinę przed koncertami.

Kipikasza
Czwartek, 11 grudnia, g. 19.30 (Patio)

Skład: Karolina Balmas (wokal, bęben, klawiszki, melodyka, przeszkadzajki, 
drumla), Aleksandra Członka (wokal, cajon, drumla, przeszkadzajki, bębny).
Zespół Kipikasza to żeński duet powstały w 2013 roku, czerpiący inspirację z pol-
skiej muzyki tradycyjnej i pieśni dziadowskiej w pełnym tego słowa znaczeniu! 
Na wykonywaną muzykę składają się instrumenty z różnych stron świata, nieco 
elektroniki, białe śpiewy oraz po prostu śpiewy. Przez surowe brzmienia duet 
dąży do psychodelicznego efektu. Dziewczyny nie określają się profesjonalist-
kami, ale grajkami. Ich utwory przybierają formę bajek i opowiastek. W tekstach 
poruszają tematy dotyczące wierzeń ludowych (takich jak wiara w południce czy 
zmory) oraz problemów ówczesnych ludzi, jak np. spanie pod za gorącą pierzyną 
lub losy chłopa niesłuchającego swojej baby. W ludowych historiach jest wiele 
tajemnic i niewytłumaczalnych zjawisk. Jedno jest pewne: za złe uczynki każde-
go spotyka kara. 
Osiągnięcia: III miejsce „za pomysłowość i odwagę, oraz poszukiwanie i świe-
żość eksperymentowania” oraz wyróżnienie „za niekonwencjonalność i ekspre-
sję” podczas 23. Festiwalu Mikołajki Folkowe 2013, I miejsce podczas Przeglądu 
Piosenki Wojska Polskiego Zegrze 2014.

Koncerty
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Same Suki
Piątek, 12 grudnia, g. 20.00 (SW Inkubator)

Skład: Magdalena Wieczorek-Duchewicz (śpiew), Justyna Meliszek (wiolon-
czela), Patrycja Napierała (bendir, cajon, stopa perkusyjna, instrumenty perku-
syjne), Helena Matuszewska (suka biłgorajska, rebab turecki, skrzypce), Marta 
Sołek (suka biłgorajska, fidel płocka).
Same Suki to żeńska formacja folkowa z Warszawy istniejąca od 2012 roku. Ze-
spół tworzy pięć niezwykłych kobiet. Ich muzyka to mix ludowej liryki i wyzwolo-
nej miejskiej kobiecości połączony z akustycznym graniem. Inspiracją są melodie 
z Mazowsza, Kujaw, Podhala, ale Same Suki nie traktują ich z nabożną czcią, lecz 
jako iskrę, którą potem zmieniają w żywy ogień. Aranżują je, dodają orientalne 
brzmienia, dziecięce grzechotki i dopisują własne teksty. Swoje utwory stylizu-
ją na ludowe przyśpiewki, ale jednocześnie opowiadają o tym, co dzieje się tu 
i teraz. O miłości, o poszukiwaniu siebie, o seksie. Zero skansenu, samo życie. 
Nazwa kapeli jest przewrotna i wieloznaczna. Po pierwsze, dziewczyny wiedzą, 
czego chcą i nie mają zamiaru z tego rezygnować. Bo lubią prowokować. Poza 
tym w ich uszach słowo „suka” nie brzmi jak przekleństwo, ale jak najpiękniejsza 
muzyka. Wszystko dzięki suce biłgorajskiej, staropolskiemu instrumentowi po-
dobnemu do skrzypiec, który otworzył im oczy i uszy. Same Suki chcą otworzyć 
je także słuchaczom, serwując muzykę eklektyczną i ekscytującą, świeżą, szcze-
rą, własną. Koncert grupy na Mikołajkach Folkowych 2014 będzie rejestrowany, 
a z materiału powstanie płyta LIVE.

Scena Otwarta
Piątek, 12 grudnia, g. 15.00 – konkurs (SW)

W tym roku odbędzie się 22. edycja konkursu . Na przestrzeni lat na „Scenie Otwartej” nagrody i wy-
różnienia zdobywały takie zespoły jak: Żywiołak, Kapela ze Wsi Warszawa, Czeremszyna, Matrago-
na, Lautari, Gadająca Tykwa, Balkan Sevdah, Percival Schuttenbach, OVO, Burdon, Chłopcy kontra 
Basia, Folknery, a ostatnio Same Suki i Dzikie Jabłka. 
Celem „Sceny Otwartej” jest stworzenie okazji do zaistnienia przed szerszą publicznością debiutują-
cym zespołom folkowym. Dobre zespoły zostają zauważone i docenione, nie tylko przez publiczność, 
ale i wydawców płyt oraz organizatorów innych festiwali. Dla jury ważna jest przede wszystkim ory-
ginalność i wartość repertuaru oraz stopień, w jakim jego opracowanie odbiega od dotychczasowych 
wzorów i schematów, a także poziom wykonawczy. W tym roku muzyków oceniać będą: Maria Ba-
liszewska (etnomuzykolog, pomysłodawca Radiowego Centrum Kultury Ludowej), dr Agata Kusto 
(Instytut Muzyki UMCS, redaktor naczelna Pisma Folkowego „Gadki z Chatki”), Marek Szurawski 
(muzyk i dziennikarz), Marcin Piosik (dziennikarz Radia Afera), Bogdan Bracha (muzyk Orkiestry św. 
Mikołaja, przedstawiciel organizatorów festiwalu).
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Nadishana Solo (Niemcy)
Piątek, 12 grudnia, g. 23.00 – Folk Nocą (SW Inkubator)                                                                                                                 

Sobota, 13 grudnia, g. 13.00 – warsztaty instrumentalne (sala 17)

Vladiswar Nadishana jest multiinstrumentalistą, kompozytorem i wytwórcą in-
strumentów pochodzącym z Syberii. Opracował swój własny, unikalny pomysł 
na tworzenie muzyki – jego kompozycje są twórczą syntezą różnych tradycji 
muzycznych z całego świata, które Nadishana łączy ze współczesną technologią. 
Gra na ponad dwustu różnych instrumentach – w tym wielu własnego pomysłu. 
Unikalną technikę gry łączy z zaawansowaną obróbką  cyfrową, którą sam nazy-
wa „mikrochirurgią dźwięku”. Jego fascynacja muzyką ludową zaczęła się w cza-
sie studiów w Petersburgu. Obecnie używa wielu mało znanych (kou xiang, da-
rabuka, bansuri, duduk i in.) lub eksperymentalnych (m.in. futujara, dzuddahord, 
ghostcatcher). Mieszkając w niewielkiej wiosce na południu Syberii, stworzył 

„Sound Microsurgery Department” (SMD) –organizację zajmującą się szerokim 
wachlarzem projektów muzycznych – od rekonstrukcji dawnych instrumentów, 
po prace nad nowymi metodami cyfrowej edycji dźwięku. Od 2005 r. Nadisha-
na mieszka w Berlinie, gdzie współpracuje z wieloma innymi artystami. Twórca 
uczestniczy również w wielu festiwalach, m.in.: Ustuu-Huree, The Sayan Ring 
Festival, New Songs of the Old Land, Kihaus FolkFest, Musicastrada Festival. 
Nadishana jest także pomysłodawcą syberyjskiego festiwalu muzyki etnicznej 

„Free of Karma Zone”.

BezoBratri (Czechy)
Sobota, 13 grudnia, g. 18.00 – Koncert Główny (SW)

Skład: Pavel Císarík (wokal, flet, piszczałki, fujarki, bębny, instrumenty perku-
syjne), Klára Císaríková (wokal, skrzypce), Jan Bet’ák (wokal, skrzypce, altówka), 
Tomáš Byrtus (bodhran, davul, bębny, instrumenty perkusyjne), Jaroslav Mare-
cek (kontrabas), Petr Šebela (wokal, akordeon).
Zespół BezoBratri założyli u schyłku 2005 r. trzej miłośnicy dętych instrumen-
tów ludowych: Pavel Císarík, Marek Gonda i Jan Glembek. Pierwotnym celem 
trio było spotkanie i wspólna radość z gry, jednak charakter ich instrumentów 
nie pozwalał na to – każdy z nich wyrażał idylliczną samotność. Wtedy pojawiła 
się też nazwa zespołu – BezoBratri używają fletów, fujarek i piszczałek zrobio-
nych z drewna czarnego bzu („bez” oznacza w czeskim „czarny bez”). Pierwsze 
występy polegały na demonstracji brzmienia różnych instrumentów ludowych 

– zarówno pojedynczo, jak i wspólnie. Przełom nadszedł, gdy członkowie zespołu 
zapragnęli bogatszej, bardziej spontanicznej muzyki – i zaczęli przyjmować do 
grupy nowych muzyków z nowymi instrumentami. Swój pierwszy album „Bez-
Cele” formacja nagrała wiosną 2007 r. W latach 2008-2009 zespół przechodził 
wiele wewnętrznych przemian, szczególnie w podejściu do pieśni ludowych, 
które zawsze były największą inspiracją ich twórczości. Stopniowo odeszli od 
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Orkiestra św. Mikołaja
Sobota, 13 grudnia, g. 18.00 – Koncert Główny (SW)

Skład: Anna Kołodziej (skrzypce, nyckelharpa, mazanki, śpiew), Weronika Ki-
jewska (wiolonczela, śpiew), Agnieszka Kołczewska (bębny, instrumenty perku-
syjne, śpiew), Bogdan Bracha (skrzypce, flety pasterskie i instrumenty stroiko-
we, śpiew), Marcin Skrzypek (cymbały, gitara, mandolina, koboz, śpiew).
Mikołaje na Mikołajkach Folkowych nie dziwią. Występują zawsze jako gospo-
darze, gdyż to w kręgu tego zespołu powstał pomysł organizacji Festiwalu i to 
oni ciągle są jego siłą sprawczą. Zaledwie dwa lata dzielą datę powstania tego 
zespołu i termin pierwszej edycji Mikołajek. Ideą przyświecającą powstaniu 
tego cyklicznego przedsięwzięcia było stworzenie przestrzeni do prezentacji 
Mikołajów i podobnych zespołów. Czy spodziewali się, że impreza ta będzie tak 
długowieczna i odegra tak ważną rolę w kreowaniu polskiej sceny muzycznej? 
Marzenia się spełniają!
Na tegorocznym Festiwalu muzycy Orkiestry zaprezentują dalszy ciąg swoich 
zmagań z materiałem, który ma być składową oczekiwanej nowej płyty zespo-
łu zapowiedzianej na pierwszą połowę przyszłego roku. W zamyśle twórców 
ma być to repertuar złożony z wydawałoby się odległych modeli podejścia do 
tradycji – od często krytykowanej, przebrzmiałej, choć ciągle obecnej formuły 
Zespołów Pieśni i Tańca, do nowoczesnych poszukiwań artystycznych zwo-
lenników world music. Dodatkowo znajdą się w nim elementy współczesnych 
trendów i stylów muzycznych. Celem takiego doboru ma być pokazanie równo-
uprawnienia w czerpaniu z muzyki tradycyjnej i potwierdzenie, że każda epoka 
uprawiania folkloryzmu pozostawiła swój ślad w naszej zbiorowej świadomości. 
Piosenki uzmysławiają także podobieństwa współczesnych popularnych form 
muzycznych do tych, które wywodzą się z tradycji – jak melorecytacja czy skan-
dowanie. Pomysł jest kwintesencją misji Orkiestry św. Mikołaja, która zawsze 
poszukiwała nowych kontekstów fascynacji kulturą tradycyjną.

czystego folkloru (a właściwie folkloryzmu) i zaczęli tworzyć autorskie kompo-
zycje. To nowe podejście stało się szczególnie widoczne wraz z przybyciem do 
zespołu skrzypka, Jana Bet'áka, który swoją silną osobowością oddziałuje na 
pracę formacji. Drugi album, „Bezobav”, ukazał się wiosną 2010 r.
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Trad.Attack! (Estonia)
Sobota, 13 grudnia, g. 18.00 – Koncert Główny (SW)

Skład: Sandra Sillamaa (wokal, dudy estońskie, drumla, saksofon), Jalmar Vabar-
na (gitara), Tõnu Tubli (perkusja).
Trad.Attack! jest dynamicznym zespołem, który przywraca estońskiej muzy-
ce folkowej energię, czystość i otwartość. Trio w idealny sposób łączy wolność 
twórczą, dziedzictwo przeszłości oraz nowoczesne rozwiązania techniczne. 
Trad.Attack! inspirują wielkie gwiazdy swoich czasów, estońscy śpiewacy i mu-
zycy ludowi, którzy tworzyli muzykę na czas pracy, wypoczynku i uroczystości. 
Zespół korzysta z archiwalnych nagrań, a w ten sposób na scenie obok nich obec-
ni są także oryginalni wykonawcy. W ciągu ostatnich 9 miesięcy debiutująca na 
estońskim rynku muzycznym grupa spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem 
ze strony publiczności i krytyków. W czasie pierwszego koncertu (Tallin Music 
Week, marzec 2014) urzekli ludzi nowatorstwem i energią. Od tego czasu ich 
utwory są obecne na listach przebojów, a muzycy wystąpili na Viljandi Folk Mu-
sic Festival oraz znaczącym łotewskim festiwalu Positivus. Zdobyli nagrodę ES-
TONIAN ETHNO MUSIC AWARDS 2014 w kategoriach Najlepszy Zespół, Naj-
lepszy Album, Najlepszy Utwór, Najlepszy Debiut oraz nagrodę specjalną Radia 2.
Helen Sildna (organizator Tallin Music Week): „Trad.Attack! jest jak kula ognia, 
jak świeży owoc, przywraca do życia – korzystajcie z tego każdego ranka!”
Pierwsza płyta ukazała się lipcu i spotkała się z pozytywnym odbiorem. Z recen-
zji krążka: „Synergia trzech świecących jasno płomieni pozwala wierzyć, że ten 
pełen życia i energii album jest czytelnym znakiem narodzin nowego pokolenia 
w estońskim folku”. Zespół planuje objechać ze swoją muzyką cały świat!
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Ryszard Muzaj i Marek Szurawski
Sobota, 13 grudnia, g. 16.00 – warsztaty instrumentalne (sala 22)                                                        

Sobota, 13 grudnia, g. 24.00 – Folk Nocą (SW Inkubator)

Ryszard Muzaj i Marek Szurawski – jedyny szantowy duet w Polsce – znawcy 
i pasjonaci tematu, od lat śpiewają klasyczne motywy szantowe, nie stroniąc od 
współczesnej piosenki i ballady żeglarskiej. Marek Szurawski jest autorem wielu 
tłumaczeń, książek, artykułów, programów radiowych i telewizyjnych z zakresu 
tradycji i historii wielkich żagli, jednym z nielicznych w kraju specjalistów gry na 
koncertynie i kościach. Dotrzymuje mu kroku Ryszard Muzaj, niekwestionowa-
ny filar współczesnej piosenki żeglarskiej, autor wielu popularnych przebojów 
oraz mistrz muzycznych nastrojów i stylowego zaśpiewu. Obaj związani od lat 
z zespołem Stare Dzwony, brali udział we wszystkich najważniejszych festiwa-
lach i imprezach szantowych w Polsce i na świecie. Ich spotkania z publicznością 
to ilustrowane muzycznie i falujące nastrojami „opowieści o ludziach, morzu 
i okrętach”, które bawią i wzruszają, pozwalając jednocześnie na chwile nostalgii 
i zadumy o nieśmiertelnym morzu, prawdach życia na nim zrodzonych i naszym 
losie na „Planecie Woda”.

Hańba!
Niedziela, 14 grudnia, g. 20.00 – Folk Off (SW)

Skład: Andrzej Zamenhof (banjo, śpiew), Wiesław Król (akordeon, klarnet, 
śpiew), Ignacy Woland (tuba, śpiew), Adam Sobolewski (bęben, grzebień, śpiew).
Zbuntowana orkiestra podwórkowa. Laureaci Nagrody Specjalnej im. Czesława 
Niemena na festiwalu Nowa Tradycja 2014 - za odważną ideę artystyczną i eks-
presję. Grupę tworzy czterech muzyków z niemałym stażem grania w zespołach 
folkowych, punkowych, metalowych, a nawet elektronicznych. Wspólnie posta-
nowili założyć zespół z gatunku „political music fiction”. Jak sami określają swo-
je instrumentarium – są uzbrojeni w atrybuty kapeli podwórkowej. Oryginalną 
twórczość najlepiej przedstawiają ich własne słowa: „Wyobraźmy sobie, że 
punk rock nie powstaje na wyspach brytyjskich w latach siedemdziesiątych, lecz 
w międzywojennej Polsce, jako wyraz buntu przeciwko autorytarnym rządom 
sanacji. Oto, czym jest Hańba!”.
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R.U.T.A.
Niedziela, 14 grudnia, g. 20.00 – Folk Off (SW)

Skład: Apostazja Nahajkowiczówna Niakrasava (gardło), Robal (basetla, gardło), 
Sroka (fidel, gardło), Banita Madej (klarnet basowy, saksofon sopranowy, piła, 
gardło), Szelma (baraban, werbel, blachy), Ronin (saz, gardło, funty, kapelmistrz), 
Shire Bisurman (buzdygan, bęben obręczowy, gardło), Mario Activator (konso-
leta).
R.U.T.A. (Ruch Utopii, Transcendencji, Anarchii aka Reakcyjna Unia Terrory-
styczno-Artystowska) to jeden z najciekawszych projektów nie tylko muzycz-
nych ostatnich lat. Maciej Szajkowski, lider Kapeli ze Wsi Warszawa i projektu 
R.U.T.A., otrzymał Paszport „Polityki” w kategorii „muzyka popularna” za „po-
mysły odświeżające polską tradycję w najlepszy z możliwych sposobów. Za wy-
jątkowe łączenie energii muzycznej i ambicji muzykologicznej oraz za odnale-
zienie poprzez działania zespołu R.U.T.A. ilustracji współczesnych problemów 
w historycznych tekstach”. Inspiracją projektu są archaiczne pieśni chłopskich 
buntowników przeciw feudalnemu wyzyskowi. Muzycy używają szerokiej gamy 
instrumentów akustycznych: liry korbowej, fideli płockich, suki biłgorajskiej, sa-
zów, tradycyjnych barabanów, bębnów obręczowych, kontrabasu i piły. Ludowe 
teksty i uniwersalne przesłanie – oto esencja R.U.T.Y.

Studium Instrumentów Etnicznych
Niedziela, 14 grudnia, g. 20.00 – Folk Off (SW)

Skład: Piotr Stefański (wokal, conga, djembe, beczki), Mikołaj Janowski (elek-
tronika, trąbka, dundun), Sylwia Nadgrodkiewicz (wokal), Hubert Drążek (gitara 
basowa, beczki, wokal), Kaja Twiga Gębska (zampona, djembe, flet poprzeczny), 
Martyna Dolęga (didgeridoo, dundun, djembe), Martyna Dukielska (conga, dun-
dun), Zbigniew Graliński (dundun, djembe, gongi), Marcin Kuliński (djembe), Jan 
Leśniewski (djembe, beczka), Maciej Biernacki (beczki, dundun, cajon, djembe).
Grupa, której siłą jest „nadkreatywność”, niczym nieskrępowana potrzeba two-
rzenia. W twórczości SIE „nie ma miejsca na strach”. Są doceniani przez publicz-
ność i dziennikarzy. Maciej Szajkowski (Kapela ze Wsi Warszawa) twierdzi że 
„takie zjawiska zachodzą w kosmosie raz na kilkadziesiąt lat, to koincydencja sił 
natury i talentu”. Ich otwartość i profesjonalizm zachęcają do współpracy zarów-
no muzyków jazzowych (H. Gembalski, A. Chochół), jak cenionych twórców ze 
sceny hiphopowej (Duże Pe, Muflon).
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Kapela Ludowa Jana Wochniaka z Wieniawy
Sobota, 13 grudnia, g. 16.00 – Scena pod Schodami (hol parter)

Skład: Jan Wochniak (bębenek obręczowy, baraban), Aleksander Krupa (harmo-
nia trzyrzędowa), Michał Kapturski (skrzypce).
Kapela Ludowa Jana Wochniaka z Wieniawy – wcześniej znana jako Kapela 
Aleksandra Krupy z Radomia – powstała w 2006 r., obecnie kapeli patronuje 
GOK w Wieniawie. Zespół gra tradycyjną muzykę ludową regionu radomskiego. 
W ich repertuarze znajdują się typowe dla tego regionu siarczyste oberki, ma-
zurki, polki, ale także walce i fokstroty. Aleksander Krupa jest kolekcjonerem 
i znawcą harmonii, potrafi je wyremontować i nastroić. Umiejętności te nabył 
pracując w wytwórniach harmonii „Borucki” i „Jędrych”. W przeszłości każdy 
z członków kapeli zdobywał doświadczenie muzyczne indywidualnie.
Kapela aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych, jest lau-
reatem wielu prestiżowych festiwali i konkursów muzyki ludowej, m.in. „Złota 
Baszta” w 2006 r., II miejsce w 2010 r. i I miejsce w 2014 r. na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, „Złote Basy” 
w 2007 r. i 2011 r. w Maciejowicach, „Muzykanty” w 2008 r. i I miejsce w 2010 r. 
i 2014 r. w Przysusze.

SPIĘTY z programem ANTYSZANTY
Niedziela, 14 grudnia, g. 20.00 – Folk Off (SW)

Hubert „Spięty” Dobaczewski karierę muzyczną rozpoczynał, grając w zespo-
łach Aberration oraz Hope I. W latach 1998–2003 występował z hiphopową 
grupą Koli, nagrywając z nią album „Szemrany”. Jest też autorem wszystkich 
tekstów z tego zbioru. Od roku 1999 jest wokalistą i gitarzystą zespołu Lao Che. 
Współtworzył albumy: „Gusła”, „Powstanie Warszawskie”, „Gospel”, „Prąd stały / 
Prąd zmienny” i „Soundtrack”. Odpowiadał również za teksty utworów zamiesz-
czonych na tych płytach. 
30 lipca 2012 roku podczas uroczystości w Parku Wolności w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, odebrał 
Srebrny Krzyż Zasługi za „działalność na rzecz popularyzacji i upamiętniania 
Powstania Warszawskiego”. 
Solowa płyta oraz projekt koncertowy – ANTYSZANTY – odbił się szerokim 
echem i został okrzyknięty najważniejszym wydarzeniem roku 2009. W ten 
sposób scharakteryzował ten album Jacek Świąder: „coś na kształt pomnika dla 
wieku szczenięcego – gdy najważniejsze w formacji przyszłego życiowego że-
glarza jest podglądanie dużej blondyny, poznawanie nowych przekleństw i chło-
packie przechwałki”.

Trzcinicoki
Sobota, 13 grudnia, g. 16.00 – Scena pod Schodami (hol parter)

Kapela ludowa Trzcinicoki z Trzcinicy powstała w styczniu 1995 r., na inaugu-
rację obchodów 600-lecia wsi Trzcinica, gdzie dała swój pierwszy koncert. Od 
początku istnienia kapeli Trzcinicoki w zespole grają trzy pokolenia muzykan-
tów, prezentując tradycyjne melodie oraz przyśpiewki z okolic Jasła i Pogórza. 
Po początkowych trudnościach, pożyczaniu strojów i instrumentów z zaprzyjaź-
nionych placówek kultury, zespół rozwijał się pomyślnie, uzyskując coraz więcej 
sukcesów w skali ogólnokrajowej. W 1997 r. kapela posiadała już własne stroje 
pogórzańskie oraz komplet instrumentów. Zespół czynnie uczestniczy w festi-
walach, konkursach, przeglądach, obrzędach oraz innych imprezach folklory-
stycznych i nie tylko. Kapela wychowała młode pokolenie muzykantów, które 
w chwili obecnej stanowi trzon zespołu. Największe osiągnięcia: Nagroda im. 
Oskara Kolberga, BASZTA na 41. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, ZŁOTE BASY, nagroda główna na XXVI Konkursie Muzyk, Instru-
mentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych.
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„Brama Grodzka – Teatru NN”) oraz przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego ds. obchodów Roku Kolberga, Instytutu Muzyki i Tańca, Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, Warsztatów Kultury w Lublinie, Forum Muzy-
ki Tradycyjnej, Fundacji „Wszystkie Mazurki Świata” i innych instytucji na różny 
sposób zaangażowanych w obchody Roku Kolberga. Moderatorzy: Katarzyna 
Smyk i Bogdan Bracha.

WARSZTATY I POKAZY

Byśki – warsztaty wyrobu pieczywa obrzędowego
Sobota, 13 grudnia, g. 11.00 (sala szklana)

Byśki to rodzaj pieczywa obrzędowego, wypiekanego w przeddzień Nowego 
Roku oraz w wigilię święta Trzech Króli. Znane są przede wszystkim na terenach 
Kurpi, Podlasia, Warmii i Mazur. Swoimi formami miały przypominać zwierzę-
ta hodowlane, domowe i dzikie: krowy, konie, gęsi, psy czy jelenie. Wypiekano 
je z ciasta chlebowego i stawiano na domowym ołtarzyku lub parapecie, gdzie 
spokojnie mogły „dojrzewać”. Pieczeniem zajmowały się przede wszystkim go-
spodynie oraz dorastające panny, choć sporadycznie do prac mogli dołączyć 
również mężczyźni. Mówi się, iż byśki świadczyły o szczerości, gościnności oraz 
zamożności gospodarzy, którzy obdarowywali smakołykami najbliższą rodzinę 
i biesiadników. Stanowiły także rodzaj nagrody dla dzieci za pomoc rodzicom 
przy wypasie bydła czy pracy w polu. Obecnie byśki można spotkać w kurpiow-
skich skansenach oraz na jarmarkach rękodzieł ludowych i festynach w tym re-
gionie. Warsztaty poprowadzi Jadwiga Niedźwiedzka, znana twórczyni ludowa, 
założycielka „Galerii sosnowej” oraz autorka kalendarza na 2013 r., pochodząca 
z Kadzidła. Artystka od najmłodszych lat zajmuje się tworzeniem kwiatów z bi-
buły, wycinanek, palm wielkanocnych, pisanek, ozdób choinkowych oraz pieczy-
wem obrzędowym.

Zespół ILIOS – warsztaty tańców greckich
Sobota, 13 grudnia, g. 11.00 (hol I piętro)

Skład: Irena Argiro Tsermegas, Bożena Głodkowska, Tomasz Kozłowski.
W dzisiejszej Grecji tańce ludowe i wywodzące się z folkloru miejskiego są nie-
odłącznym elementem zabaw, uroczystości rodzinnych i świąt narodowych. Tań-
czy się także w tawernach, klubach nocnych i na dyskotekach. Niektóre tańce 
występują tylko lokalnie, inne znane są większości Greków. Turyści mogą podzi-
wiać taneczne korowody starszych i młodszych mieszkańców danej wsi w czasie 
świąt lokalnych i odpustów (panigiri). Zespół Ilios popularyzuje grecką tradycję 
taneczną w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Grecji. Od kilkunastu 
lat uczestniczy w imprezach okolicznościowych, w ramach których organizuje 

KONFERENCJE

Tradycja kołem się toczy
Piątek, 12 grudnia, g. 11.00 – studencka konferencja naukowa (sala 11)

Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów przy Instytucie Kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do 
udziału w ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej Tradycja kołem się 
toczy. Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację poprzedniej, zrealizowa-
nej w roku 2013, o tytule: Nowe życie tradycji. Inspiracje, zapożyczenia, recepcje 
motywów ludowych we współczesnej kulturze. W tym roku pragniemy po raz ko-
lejny zwrócić uwagę na elementy wspólne dla kultury współczesnej i tradycyj-
nej, lecz także podjąć temat kontynuacji czy też wznawiania dawnych wierzeń, 
obrzędów, tradycji. Interesuje nas zarówno to, co dawne, jak i to, co najnowsze. 
Jesteśmy ciekawi Państwa spojrzenia na ruch kołowy motywów kulturowych, 
mód, wzorców, sposobów myślenia. Zapraszamy studentów i doktorantów in-
teresujących się różnymi aspektami zarówno kultury tradycyjnej, jak i masowej. 
Wybrane prelekcje zostaną opublikowane w piśmie „Gadki z Chatki”.

Po co nam Rok Kolberga? 
Rok Kolberga 2014 – idea i realizacja
Sobota, 13 grudnia, g. 15.00 – dyskusja panelowa (SW Inkubator)

Po co nam Rok Kolberga? Rok Kolberga 2014 – idea i realizacja – – pod takim 
hasłem organizatorzy XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej 

„Mikołajki Folkowe” oraz Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa 
UMCS realizują dyskusję panelową, która odbędzie się w ramach Festiwalu. Sło-
wo wstępne wygłosi Pani Dorota Ząbkowska z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Część dyskusyjna poświęcona będzie wnioskom i postulatom, 
jakie pojawiły się w trakcie realizacji Roku Kolberga, zwłaszcza ogłoszonego 
specjalnie z tej okazji programu „Kolberg 2014 – Promesa”. Miał on z założenia 
zachęcić jak najwięcej instytucji i organizacji do przedsięwzięć artystycznych, 
naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych, wydawniczych oraz populary-
zatorskich związanych z postacią i twórczością Oskara Kolberga oraz kulturą 
i sztuką tradycyjną, także w jej współczesnym i miejskim obiegu. Ile z tych planów 
i w jakim stopniu udało się zrealizować? Jakie funkcje pełnił i może nadal pełnić 
Rok Kolberga dla kultury typu tradycyjnego, w tym m.in. dla ruchu folkowego? – 
oto proponowane zakresy rozmowy.  W spotkaniu wezmą także udział m.in.: dr 
Ewa Antyborzec i Michał Prochaska (Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu); 
Maria Baliszewska (Polskie Radio Dwójka, Radiowe Centrum Kultury Ludowej);  
Andrzej Sar (Kierownik Artystyczny Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą), Marcin Skrzypek (Orkiestra Św. Mikołaja; Ośrodek 
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i prowadzi w Warszawie warsztaty tańców greckich. Przewinęły się przez nie 
już setki miłośników tańca. Członkowie zespołu występowali też i prowadzili 
warsztaty podczas festiwali i imprez folklorystycznych na Mazowszu i w całej 
Polsce, m.in. w Lądku Zdroju, Wrocławiu, Szydłowcu, Czeremsze oraz w ramach 
cyklu „Karawana Europa”. Członkowie zespołu zdobywali doświadczenie mię-
dzy innymi pod okiem tancerzy i instruktorów ze słynnego ateńskiego Teatru 
Tańca „Dora Stratou” (Savasa Chadzijeorjiu, Sterjosa Theocharidisa, Angeliki 
Drakopoulou, Joty Konstandinu, Janisa Karajanisa) oraz Kiriakosa Chamalidisa, 
greckiego choreografa pracującego w Grecji i w Niemczech. Znajomość tańca 
pogłębiają także każdego roku, uczestnicząc w greckich zabawach i festynach. 
Podczas warsztatów będzie można poznać korowodowe tańce ludowe z róż-
nych regionów Grecji oraz tańce miejskie, m.in. te, których kroki zostały wyko-
rzystane w choreografii opracowanej do muzyki Mikisa Theodorakisa w filmie 

„Grek Zorba”, w słynnej scenie tańca na plaży. 

Nigunim – warsztaty pieśni chasydzkich 
Ilii Sajtanowa
Sobota, 13 grudnia, g. 14.00 (sala 21)

Warsztaty moskiewskiego flecisty Ilii Sajtanowa to częsty punkt festiwalowego 
programu. Od ponad 10 lat gra w folkowym  zespole Lakocza muzykę bałkańską 
i żydowską. Występuje też z Lukierją Koszelewą ze wsi Linowo na Ukrainie w ze-
spole Lukierja i deti. Jest współorganizatorem wielu imprez muzycznych, w tym 
festiwalu Pustyje Chołmy i moskiewskich potańcówek z muzyką tradycyjną. 
Prowadzi warsztaty z różnych aspektów wykonawczych: improwizacji, rytmiki, 
intonacji. W tym roku Ilia Sajtanow będzie uczył nigunów między innymi mo-
drzyckich chasydów z Lubelszczyzny, z Dęblina.
Niguny pochodzą z tradycji, która zakazuje używania mowy podczas posiłków 
szabasowych między rytualnym umyciem rąk a zjedzeniem chałki szabasowej. 
Nakaz ten nie zwalnia z obowiązku radości przeżywanej przez cały szabas. Stąd 
powstały rytmiczne melodie śpiewane bez użycia słów (np. o treści tam ta ra tam 
tam, ta ra tam). Rozwój nigunim przypadł w kulturze chasydzkiej na XVIII wiek. 
Wielcy chasydzcy rabini i cadycy układali swoje nigunim i wprowadzali je w ży-
cie w swoich synagogach i domach modlitw. Twórcy nigunim często czerpali me-
lodie z lokalnych wzorców, dlatego np. niektóre nigunim chasydzkie z Góry Kal-
warii imitują werble pobliskich koszar, inne – choćby melodie góralskie. Nigunim 
dają duże pole do improwizacji, więc w ostatnich latach tradycja tego śpiewu za-
czyna być dostrzegana przez muzyków z pogranicza muzyki klezmerskiej i jazzu.

Rodzinne spotkanie z dziwnymi instrumentami 
– warsztaty Marcina Skrzypka

Niedziela, 14 grudnia, g. 11.00 – Wszystko gra, warsztaty muzyczne dla dzieci (sala 22)

Na spotkanie zapraszają rodziny dziwnych instrumentów, które wykorzystuje 
Orkiestra św. Mikołaja: drumla, udu, niutnia, czurynga, kalimba, świerszcz... Jed-
nymi się macha, w inne dmucha, jeszcze inne szarpie. Nie wszystkie grają me-
lodie. Niektóre tylko wydają dźwięki. Co będziemy robić na spotkaniu, zależy 
od tego, kto przyjdzie w gości do instrumentów. Starsze dzieci mogą coś razem 
zagrać. Młodsze mogą pomóc odnaleźć się zagubionym krewnym albo wymyślić 
dla nich imiona. Na pewno wszystkich będzie można dotknąć i posłuchać. Czas 
spotkania: 30-50 min. (zależy od gości).

Wszystko gra – warsztaty Bogdana Brachy
Niedziela, 14 grudnia, g. 11.00 – Wszystko gra, warsztaty muzyczne dla dzieci (sala 22)

Wspólne kolędowanie z Bogdanem Brachą – liderem Orkiestry św. Mikołaja. 
Stworzy on swoją Orkiestrę z dzieci, które zechcą przyjąć zaproszenie na to spo-
tkanie. Okaże się, że muzykowanie nie jest wcale takie trudne! Mimo  pierwszej 
próby Orkiestra Bogdana  od razu zagra do słuchu, a może i do tańca! 
Bogdan Bracha ma za sobą dzie siątki występów i audycji edukacyjnych w szko-
łach i przedszkolach, a jego Orkiestra św. Mikołaja grała koncerty dla najmłod-
szych w Programie III PR i Filharmonii Narodowej w Warszawie. W zeszłym 
roku na Mikołajkach Folkowych warsztatowa Orkiestra Bogdana grała do tańca, 
w tym roku spróbuje pograć kolędy.

Światy – warsztaty ozdób choinkowych  z opłatka 
– Bożena Sosnowska

Niedziela, 14 grudnia, g. 13.00 (sala szklana)

Jednym z najważniejszych elementów symboliki Bożego Narodzenia jest opłatek. 
Z opłatków wykonywano między innymi świąteczne ozdoby. Wierzono, iż mają 
moc odpędzania zła. Wykonywano z nich misterne wycinanki, gwiazdki, kolebecz-
ki dla Bożego Dzieciątka, a także kule zwane światami. Miały one często kształt 
kuli ziemskiej, a przypominały o tym, ze narodził się Król całego świata. Opłat-
kowe wycinanki i światy zawieszano u powały. Były też ozdobą podłaźniczek, 
czyli małych choinek zawieszanych pod sufitem. Praca nad ozdobami z opłatków 
wymaga ogromnej cierpliwości i delikatności, ponieważ materiał jest wyjątkowo 
kruchy. Za to ze sklejaniem poszczególnych elementów nie ma kłopotu. Wystar-
czy zwilżyć brzegi opłatka, dołożyć kolejną część i chwilkę przytrzymać. 
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zowanie oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej kultury tradycyjnej Łemków 
za pośrednictwem strony internetowej. Na spotkaniu przedstawione zostaną 
wybrane materiały z badań terenowych przeprowadzonych wśród Łemków 
z Polski, Słowacji i Ukrainy, a także archiwalia. 
W ramach spotkania zaprezentowana zostanie również płyta CD z unikatowy-
mi nagraniami folkloru łemkowskiego z badań terenowych prowadzonych przez 
prof. Romana Reinfussa. Niepublikowane dotąd materiały pochodzą z lat 60-
tych XX wieku. Projekty realizowane są przez Fundację Stara Droga. Więcej na 
stronie www.staradroga.com.

Kultura jest Babą
Niedziela, 14 grudnia, g. 17.00 – premiera filmu dokumentalnego z Festiwalu Fol-
kowisko 2014, spotkanie z organizatorami (SW Inkubator)

Folkosfera (pokaz premierowy) – dokumentalny obraz z lipcowego Festiwalu 
Folkowisko ubrany w muzykę folkowych grup Blokowioska i Joryj Kłoc. Pełna 
energii opowieść o kulturze babskiej, która w lipcu tętniła w niewielkiej podkar-
packiej wsi Gorajec. Film powstał dzięki społecznemu wsparciu finansowemu 
uczestników Folkowiska. 
Opowieść o „kulturze babskiej” poprowadzą członkowie Stowarzyszenia Ani-
macji Kultury Pogranicza Folkowisko (www.folkowisko.gorajec.info).

Kolędowanie na Huculszczyźnie
Niedziela, 14 grudnia, g. 18.30 (SW Inkubator)

Grupa pięciu mężczyzn – kolędników rodem z Karpat Wschodnich (Huculsz-
czyzna, Werchowyna, Ukraina) zaprezentuje na żywo obrzęd kolędowania. Ob-
rzęd ten zalicza się ze względu na swoją żywotność do jednych z największych 
fenomenów kulturowych w Karpatach, a nawet w Europie. Forma kolędowania 
stanowi klasyczny przykład reliktowej tradycji Prasłowian, związanej z obcho-
dzeniem Nowego Roku, który przypadał kiedyś na początek wiosny. W obrzę-
dzie tym pobrzmiewają echa kultu przodków, które zaznaczają się m.in. w sy-
cących ucztach wyprawianych w domach dla kolędników, w grze na pewnych 
instrumentach, których dźwięki mają słyszeć zmarli (skrzypce, trembity, rogi), 
specjalnych kolędach dedykowanym zmarłym. Usłyszymy na żywo kolędy dedy-
kowane gospodarzom, dziewczynom i chłopcom, a nawet dzieciom, które zawie-
rają treści o tematyce przedchrześcijańskiej, oraz tańce obrzędowe o magicznej 
funkcji płodnościowej, jak np. najstarszy w kulturze Słowian  taniec obrzędowy 

– pląs (pljes) i zbliżony do niego kruhljek i na konopli. Kolędnicy przeniosą nas w mi-
tyczny czas kolędowania. Swą wiarą w magiczną moc słowa będą oni zaklinać 
urodzaj, bogactwo i miłość każdemu, tym wszystkim, którzy włączą się w tą 

„Wolni ludzie” – pokaz filmu, 
reż. Hanna Jarowenko, spotkanie z autorką
Niedziela, 14 grudnia, g. 14.00 (SW Inkubator)

Dokument „Wolni Ludzie” (2014, 68 min.) Hanny Jarowenko opowiada o tym, 
jak pięcioro współczesnych kobziarzy-lirników na kilka dni stało się wędrow-
nymi śpiewakami i próbowało zarobić na życie, wędrując po wsiach obwodu 
czerkaskiego i śpiewając dla ludzi na jarmarkach, obok cerkwi, na podwórkach, 
w polu. Jak dziś ludzie to odbierają? Czy aktualne jest dla nas to, o czym śpiewa-
ją lirnicy i kobziarze? Autorka porównuje dzisiejsze zainteresowania muzyczne 
i ukraińską spuściznę muzyczną. „Wolni ludzie” zaczynają się na Placu Niepod-
ległości w Dniu Niepodległości Ukrainy, kiedy na scenie brzmi rosyjskojęzyczna 

„popsa”, a kończą się też na Majdanie na kilka godzin przed okrutnym pobiciem 
studentów i początkiem Rewolucji Godności.

„Ten film to reality. Wschodzimy na podwórko do ludzi i mówimy, że zaśpiewamy 
dla nich, a jeżeli im się spodoba, to nam zapłacą. Jest to historia o tym, jak ludzie 
reagują. Ktoś goni, ktoś przeklina, ale większość ludzi odbiera to tak, jak kiedyś. 
Słuchają, płaczą, podśpiewują, rozumieją. Oni to czują. Jest to swego rodzaju 
test na ukraińskość” (Andrij Laszuk, lirnik z Wołynia, jeden z bohaterów filmu 

„Wolni Ludzie”).
Hanna Jarowenko – ukraińska dziennikarka, reżyserka, aktorka. Absolwentka 
dziennikarstwa na Państwowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijo-
wie i Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej im. I. Karpenka-Karoho w Kijo-
wie. Autorka scenariuszy, reżyserka ponad 20 dokumentów, programów tele-
wizyjnych, seriali, projektów telewizyjnych. Pracowała dla kanału 1+1, studia 

„Kinematohrafist”, Ministerstwa Kultury i Sztuki Ukrainy, telewizji ICTV, studia 
„Ukrkinochronika”, organizacji pozarządowej „Internews-Ukraina”, państwowej 
telewizji Ukrainy i wielu innych. Prace Hanny Jarowenko były prezentowane 
i wyróżniane na międzynarodowych festiwalach filmowych na Ukrainie, w Rosji, 
Kanadzie, Włoszech, Hiszpanii i innych krajach. Mieszka i pracuje w Kijowie. 

Tam na Łemkowyni – prezentacja projektu 
„Wirtualne archiwum łemkowskie”
Niedziela, 14 grudnia, g. 15.30 (SW Inkubator)

Podczas spotkania przedstawione zostaną dwie nowe inicjatywy dotyczące 
Łemków i Łemkowszczyzny: strona internetowa www.lemko-archive.com oraz 
płyta CD z łemkowskimi pieśniami pochodzącymi z materiałów terenowych wy-
bitnego znawcy Łemkowszczyzny, prof. Romana Reinfussa.
Wirtualne Archiwum Łemkowskie to zainicjowany w ramach obchodów Roku 
Kolberga międzynarodowy projekt, który zakłada zgromadzenie, usystematy-
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wielką ucztę obrzędową, ucztę, której korzenie giną w mrokach starożytności. 
Obrzędowy poczęstunek dla kolędników zorganizuje Marija Iliuk z Huculszczy-
zny. W ramach prezentacji obrzędu odbędzie się krótka promocja monografii Ju-
styny Cząstki-Kłapyty „Kolędowanie na Huculszczyźnie” wydanej w 2014 roku 
przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK i dofinansowanej ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziesięć egzemplarzy zosta-
nie przeznaczonych do rozdania na zorganizowanym przy tej okazji konkursie. 

Festiwalowa Żywa Biblioteka
Wydarzenie towarzyszące Festiwalowi

Żywa biblioteka to przedsięwzięcie, które po raz pierwszy pojawi się na Mikołaj-
kach Folkowych. Głównym celem projektu jest wypożyczanie „żywych książek”, 
którymi będą osoby związane z Festiwalem. Wydarzenie to wpisuje się w dzia-
łania związane z historią mówioną, czyli prądem naukowym opierającym się na 
nagrywaniu, archiwizacji i analizie ustnych relacji o historii. W myśl tej idei żywa 
biblioteka będzie okazją do odbycia rozmów z wyjątkowymi osobami. Podzielą 
się one swoimi wspomnieniami i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, do-
tyczące Mikołajek Folkowych, działalności folkowej, historii UMCS itp. „Biblio-
tekarze” pomogą Wam w wypożyczeniu wybranej „żywej książki”, a „czytanie” 
każdej z nich stanie się okazją do zdobycia niecodziennych informacji, o których 
nigdzie indziej nie usłyszycie. Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Na-
ukowe Etnolingwistów UMCS oraz Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

WYSTAWY I KONKURSY

Konkurs fotograficzny „Tradycja w obiektywie”
Czwartek, 11 grudnia, g. 19.00 – wernisaż wystawy „Tradycja w obiektywie” i wręcze-
nie nagród laureatom konkursu (czarne foyer)

Organizatorzy Festiwalu wciąż poszukują nowych działań, nowych form „rozmo-
wy” z osobami zainteresowanymi kulturą tradycyjną i szukającymi w niej inspi-
racji. To dążenie do dialogu między tradycją a współczesnością stało się źródłem 
pomysłu na ogłoszenie w tym roku po raz pierwszy konkursu fotograficznego. 
Jego temat przewodni został potraktowany bardzo szeroko. Celem wydarzenia 
jest popularyzacja folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspi-
rowanych kulturą tradycyjną. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zaprezento-
wać festiwalowej publiczności nie tylko niezwykłe zdjęcia, ale też dzięki temu 
konkursowi zorientujemy się, jak rozumiana jest tradycja w obecnych czasach. 
W jury konkursowym zasiadają: Kuba Szymański (Grupa Twórcza Motycz), Ro-
bert Pranagal (Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne) i Marcin Skrzypek (Orkie-
stra św. Mikołaja). Zwycięzców poznamy podczas wernisażu.

in English

Oskar Kolberg – etnograf, (muzyk)ograf , „chopinolog”
Wystawa towarzysząca Festiwalowi

Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badaw-
czo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej 
w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. 
Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości 
w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-

-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powsta-
nie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzy-
jający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie 
wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga 
z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.
W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eks-
ponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwal-
nych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci ory-
ginałów.
Wystawa została zrealizowana wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ra-
mach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga.

The International Folk Music Festival „Mikołajki Folkowe” – the first folk music 
festival in Poland, organised every year since 1991, and one of the biggest and 
most famous in our country. The Festival takes place on the second weekend of 
December (usually lasts 4 days) in the Academic Culture Centre of Maria Curie 
– Skłodowska University in Lublin. The Festival consists of: usually 10-12 con-
certs on three stages including a concert – competition for young and debuting 
artists „Open Stage”, film screenings, artistic workshops (playing instruments, 
dancing, singing, various handicraft), theatre performances, arts exhibitions, 
meetings with film directors and authors of books, presentation of interesting 
projects, including projects implemented by ethnic minorities etc. Approxima-
tely 2200 artists from more than 20 countries (e.g. Italy, Ukraine, Belarus, Lithu-
ania, Latvia, Sweden, Germany, Switzerland, Ireland, Bulgaria, Romania, Moldo-
va, Czech Republic, Slovakia, Hungary) have performed at the Festival so far. The 
24th edition of the Festival will take place on 11-14 December 2014.

www.mikolajki.folk.pl
www.facebook.com/mikolajkifolkowe 
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Sponsorzy/patroni/organizatorzy

Organizatorzy:

ACK UMCS „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
www.ack.lublin.pl

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
ul. Araszkiewicza 11
20-834 Lublin
www.sarf.prv.pl

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Ewa Zabrotowicz, Bogdan Bracha, Katarzyna 
Smyk, Agnieszka Bracha, Stefan Bra cha, Agata Stanowska, Marcin Stelmasz-
czuk, Karol Stanowski, Adam Stanowski, Andrzej Sar, Aneta Winiarska, Jakub 
Członka, Łukasz Knap, Sylwia Krawczyk, Karolina Kwiatosz, Magdalena Jaku-
bowska, Katarzyna Okoń, Agnieszka Ostapińska, Grzegorz Nowicki oraz ekipa 
wolontariuszy 

redakcja folderu: Damian Gocół
identyfikacja wizualna: Karolina Józwik

www.mikolajki.folk.pl
www.facebook.com/mikolajkifolkowe

Na płycie: 

1. BezoBratri (Czechy) / Jedenást panen usnulo
2. Same Suki / VillageAnka
3. Orkiestra św. Mikołaja / Kasia
4. Hańba! / Żandarm
5. Kipikasza / Baba
6. Trad.Attack! (Estonia) / Kooreke
7. Marek Szurawski i Ryszard Muzaj / Czarna Chmura
8. R.U.T.A. / Batracka dola
9. Studium Instrumentów Etnicznych / Laleczka
10. Nadishana Solo (Niemcy) / Searching the Trace
11. BezoBratri (Czechy) / Na zelených kopcách
12. Same Suki / Niewierna
13. Marek Szurawski i Ryszard Muzaj / Sally Brown
14. R.U.T.A. / Lament chłopski
15. Hubert „Spięty”  Dobaczewski / Kalikimaka
16. Trad.Attack! (Estonia) / Kuukene
17. Orkiestra św. Mikołaja / Żyd
18. Nadishana Solo (Niemcy) / Winter Song

Organizatorzy:

Patroni medialni:

Sponsorzy:




