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Co to za przewodnik?
Przewodnik b(d)cy swoistym zbiorem 

dobrych praktyk ognisk muzycznych zajmuj)cych 
si( edukacj) w" zakresie muzyki tradycyjnej, 
to potencjalna inspiracja do poszerzania  
i" udoskonalania dzia*a+ dla ró,nych inicjatyw 
muzycznych. Tych du,ych oraz zas*u,onych, 
jak i" tych ma*ych, dopiero startuj)cych. Mamy 
te, nadziej(, ,e nasza publikacja mo,e by- 
natchnieniem do powo*ywania nowych ognisk 
muzyki tradycyjnej zw*aszcza tam, gdzie jeszcze ich 
nie ma. Przewodnik nie jest zbiorem sko+czonym. 
Przeciwnie mamy nadziej(, ,e b(dzie rozrasta* si( 
o"kolejne zagadnienia, rozwi)zania i"przyk*ady. 

Po co powsta" przewodnik?
Mamy wra,enie, ,e tak jak wiele jest w" Polsce 

udanych i" ciekawych inicjatyw przekazuj)cych 
m*odym pokoleniom umiej(tno.ci i" wiedz(  
o"muzyce tradycyjnej, tak równie ma*o inicjatywy 
te wiedz) o" sobie nawzajem. Do.wiadczenia, 
praktyki i"sposoby bywaj) wymieniane pomi(dzy  
liderami ognisk muzycznych w" danym regionie, 
ale wymiana mi(dzyregionalna ju, prawie 
nie zachodzi. Przyczyn) tego stanu rzeczy nie 
jest w" naszym odczuciu zazdrosne strze,enie 
sekretów edukacyjnego rzemios*a. By- mo,e 
po prostu nie by*o takiej wyra/nej potrzeby. 
Z" perspektywy Forum Muzyki Tradycyjnej 

konieczno.- g*(bokiego namys*u nad przekazem 
tradycji muzycznych staje si( niezwykle 
istotnym zagadnieniem wraz z" odchodzeniem  
pokolenia ostatnich wielkich muzykantów  
.piewaków i".piewaczek (to proces bardzo wyra/ny 
w" Polsce Centralnej). Jak bez nich przekazywa- 
muzyk( m*odym, tak by proces ten zachowa* 
sw) naturalno.-, a" jednocze.nie nie pomin)- 
,adnych ch(tnych? Jak przekazywa- umiej(tno.ci 
by uchwyci- ulotne sekrety i" pi(kno wiejskiego 
muzykowania jednocze.nie nie zamykaj)c nauki 
w"skody0kowanym systemie? W"naszym odczuciu 
odpowied/ na te pytania wymaga konsolidacji 
si*, stworzenia ogólnopolskiej platformy wymiany 
pomys*ów, do.wiadcze+, rozwi)za+ warsztatowych 
oraz formalnych mi(dzy mo,liwie szerokim 
i" ró,norodnym gronem tych, którzy sw) wiedz( 
o" muzyce tradycyjnej przekazuj) innym. Mamy 
nadzieje ,e ten przewodnik b(dzie przyczynkiem 
do tego dzie*a. 

Jak powsta" przewodnik?
W" 2020 roku Forum Muzyki Tradycyjnej 

powo*a*o Cech Muzyki Tradycyjnej, którego misj) 
sta*o si( zebranie dobrych praktyk w" obszarze 
przekazu muzyki tradycyjnej oraz rozpocz(cie 
procesu budowy sieci wymiany mi(dzy liderami 
inicjatyw edukacyjnych. Od wiosny 2020 do  
jesieni 2021, jako liderzy i" wys*annicy Cechu 
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(Mateusz Niwi+ski, Maciej %urek, Piotr Baczewski,  
Czes*aw Pióro i"Piotr Piszczatowski), odwiedzili.my  
ponad 30 ognisk muzyki tradycyjnej w" Beskidzie  
%ywieckim, &l)skim, na Wielkopolsce, na Podhalu, 
Podlasiu i" Suwalszczy/nie Odbyli.my te, seri(  
spotka+ z" liderami inicjatyw dzia*aj)cych 
w" du,ych miastach Polski. Pos*uguj)c si( 
scenariuszem wywiadu swobodnego, szukali.my 
odpowiedzi na kilka nurtuj)cych nas pyta+: jaki 
jest sposób organizacji i" 0nansowania inicjatyw, 
jak skonstruowane s) zaj(cia, co motywuje 
uczestników do aktywno.ci, jak wykorzystywane 
s) efekty nauki, jak budowa- sprzyjaj)ce otoczenie 
inicjatywy, jakie s) g*ówne wyzwania stoj)ce przed 
ogniskami i" jakie liderzy maj) rekomendacje dla 
startuj)cych inicjatyw? Uzyskane odpowiedzi 
analizowali.my w" kontek.cie zró,nicowanych 
uwarunkowa+ regionalnych w" których przysz*o 
funkcjonowa- inicjatywom. W" przewodniku 
starali.my si( opisywa- z" jednej strony cz(ste  
i"jednocze.nie skuteczne rozwi)zania, za. z"drugiej 
prezentowa- praktyki niepowtarzalne, oryginalne, 
w"których wyczuwali.my twórczy potencja*.

O#czym przeczytasz w#przewodniku?
Przewodnik jest tak zbudowany by osoba 

ch(tna do prowadzenia ogniska muzycznego 
/inicjatywy znalaz*a niezb(dn) wiedz( by 
rozpocz)- oraz prowadzi- edukacj( muzyczn) 
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w" zakresie muzyki tradycyjnej. Pierwszy 
rozdzia* wprowadza czytelnika w" ró,ne modele 
organizacyjne, które w" zale,no.ci od potrzeb  
i" uwarunkowa+ mo,na praktykowa- na swoim 
terenie. Drugi po.wi(cony zosta* problematyce 
zawi)zywania sojuszu wokó* inicjatywy (co ma 
z" naszej perspektywy, kluczowe znaczenie w" jej 
powodzeniu) oraz mo,liwo.ciom promocji. 
Kolejny dotyczy szczegó*ów organizacji zaj(-. 
Czwarty rozdzia* dementuje powszechne 
przekonanie, ,e zaj(cia muzyczne musz) si( 
sk*ada- tylko z" muzyki. Zosta*y w" nim zebrane 
pomys*y o"co mo,na je wzbogaci- z"po,ytkiem dla 
uczestników, jak te, z" respektem dla z*o,ono.ci 
kultury tradycyjnej. W" pi)tym omówiona zosta*a 
metodyka zaj(-, Nie znajdzie tu jednak Czytelnik 
rozpisanych szczegó*owo scenariuszy spotka+. 
Zaprezentowano natomiast ró,norodne inspiracje, 
tak by potencjalni prowadz)cy tworzyli swój styl 
i" nadawali indywidualny sznyt realizowanym 
zaj(ciom. Rozdzia* szósty traktuje o"alternatywnych 
formach zaj(-, zw*aszcza edukacji zdalnej, które 
mog) okaza- si( równie przydatne w" czasie 
pandemii, jak i" poza nim. Nast(pny, siódmy 
rozdzia* mierzy si( z"odpowiedzi) na pytanie po co 
uczy- si( starej muzyki we wspó*czesnych czasach.  
By unikn)- najcz(stszych sytuacji, kiedy to muzyka 
tradycyjna jest prezentowana, podsuwamy gar.- 
praktycznych rekomendacji na jej u,yteczne 
praktykowanie. Ósmy wskazuje na kluczowe 
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znaczenie sieciowania inicjatyw dla wzmacniania 
ich trwa*o.ci i" atrakcyjno.ci, za. dziewi)ty 
opowiada o" strategii budowania mostów 
pomi(dzy dzia*aniami edukacyjnymi a" ,yciem 
spo*eczno.ci. To dzi(ki nim aktywno.- animacyjna 
ogniska mo,e zosta- wzmocniona przez efekt 
synergii. Ostatni rozdzia* wprowadza w" tajniki 
mo,liwo.ci 0nansowania inicjatyw z" zakresu 
edukacji w" obszarze muzyki tradycyjnej. Ca*o.- 
zamyka zako+czenie i"podzi(kowania.

Pota+cówka przy dudach. Pierwszy od prawej Przemys*aw Ficek.
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PRZEKAZ RODOWY  Pierwszym  
oraz" najbardziej naturalnym sposobem 
przekazu wiedzy, w"tym wiedzy o"w*asnej 

kulturze i" tradycji, jest przekaz w" obr(bie rodu.  
Z" dziadka na wnuka, z" ojca na syna, z" babki na 
wnuczk(, z" matki na córk(. Ta, mo,na by rzec 
„modelowa sytuacja”, gdy ka,de pokolenie 
przekazuje nast(pnemu baga, swej kultury, 
a" pokolenie kolejne podejmuje go z" pietyzmem, 
u,ywa i" wzbogaca nowymi elementami, mo,e 
by- gwarantem trwania i" rozwoju systemów 
kulturowych."

Model ów funkcjonowa* w" kulturach  
tradycyjnych z" mniejsz) b)d/ wi(ksz) 
intensywno.ci) przez wieki, stanowi)c g*ówny 
nap(d do ich dalszego trwania. Pomimo ,e przekaz 
w" rodzinie jest cz(.ci) kultury, która go otacza, 
to nie jest od niej ca*kowicie zale,ny. Dlatego  
w*a.nie, w" obliczu kryzysu trawi)cego dan) 

tradycj(, niektóre rody sta*y si( „gniazdami” 
przechowania i"transmisji starej wiedzy muzycznej 
do kolejnych pokole+, niejednokrotnie prowadz)c 
sw) dzia*alno.- „w"konspiracji” i"tylko dla siebie."

Podczas naszych poszukiwa+ najwi(cej tego  
typu przyk*adów znale/li.my na Podhalu. 
W" powojennych czasach naporu „nowego” 
i" wychodzenia z" biedy, emigracji za ocean, 
gdy chodzenie w" góralskich portkach sta*o 
si( obiektem kpin jednostek post(powych, 
takie rodziny jak Karpiele, Trebunie, G)sienice 
trzyma*y si( muzyki. Jak nam mówiono:  
„u"nich si( zawsze gra*o”. Dzi., w"dobie renesansu 
kultury góralskiej, rodziny te sta*y si( swoistymi 
ikonami regionu, a" ich melodie kanonem, który 
ka,dy adept góralskiego grania powinien zna-.

Jednym z" serdeczniejszych naszych spotka+  
z" tak) intensywn) i" ,yw) histori) rodzinn) by*a  
wizyta u" Stanis*awa Kubasiaka z" Kubasówki  

MODELE ORGANIZACYJNE INICJATYW
Przygl)daj)c si( typom zapoznanych przez nas inicjatyw, mo,na by je  
zaklasy0kowa- do pi(ciu modeli pracy nad transmisj) tradycji. Uk*adaj) si( 
one w" rodzaj cyklu rozwoju, od najbardziej organicznych, opartych na prze-
kazie „z" pierwszej r(ki”, starych jak .wiat, a, po te instytucjonalne, cz(sto  
wyposa,one w" najnowocze.niejsze narz(dzia. To poszukiwanie miejsca  
i" formy przekazywania wydaje si( by- prób) adaptacji kultury do przemian  
cywilizacyjnych, którym .wiat podlega. Spróbujmy przyjrze- si( im z"osobna.
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w" Suchej Beskidzkiej, wspó*tworz)cego ze 
swoimi synami i" córk) wielopokoleniow) kapel(  
rodzinn). Jakby tego by*o ma*o, Pa+stwo 
Kubasiakowie wraz ze swoimi przyjació*mi  
oraz ich muzykuj)cymi dzie-mi tworz)  
nieformaln) spo*eczno.- celebruj)c) we w*asnym  
gronie wszelkie .wi(ta i"uroczysto.ci.

Wydaje si(, ,e sukces wewn)trzrodzinnej  
edukacji opiera si( na  zbudowaniu przez 
rodziców autorytetu opartego z" jednej strony na 
konsekwentnym przekonaniu o" warto.ci tego, 
co si( robi i" w*asnej kultury, a" z" drugiej strony 
na pozytywnej p*aszczy/nie wspólnych, wraz  
z" dzie-mi, do.wiadcze+ uczestnictwa w" kulturze. 
Ten w*a.nie model przekazu wydaje si( by- 
najskuteczniejszym oraz ponadczasowym, 
czerpi)c sw) si*( w*a.nie z"za,y*ych relacji i"bliskich 
wi(zi rodzinnych. 

NIEZRZESZENI EDUKATORZY/„LUDZIE 
INSTYTUCJE” Zdarzaj) si( osobowo.ci, 
które poci)gaj) za sob) innych. Wydaje 

si(, ,e decyduje o" tym ich wewn(trzna energia, 
pasja, umiej(tno.- nawi)zania kontaktu bardziej 
nawet ni, poziom uprawianego rzemios*a.  
To cz(sto indywiduali.ci, dla których z"jednej strony 
kontakt z"gronem s*uchaczy staje si( przestrzeni) 
nieustannej wymiany energii pomi(dzy stronami,  
a"z"drugiej umiej)cy zrobi- co. z"niczego, lubi)cy  
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by- z" lud/mi i" dzieli- si( tym, co maj).  
Wszystkie osoby samodzielnie ucz)ce,  
które spotkali.my podczas naszych ekspedycji,  
wydaj) si( by- zapalonymi edukatorami, 
którzy uczy- mog) wsz(dzie i" ka,dego,  
je.li tylko ucze+/uczennica wykazuje ch(-, 
nie potrzebuj)c do tego ,adnej otoczki  
instytucjonalnej ani specjalnej infrastruktury."

Zdzis*aw Marczuk z" Zakalinek, jak mówi, 
najbardziej lubi uczy- we w*asnym domu.  
Tu nauczy* gra- swoich dwóch synów i" dzieci 
wielu s)siadów, jednak zdaje si( to nie zaspokaja- 
jego apetytu na kontakt z" lud/mi. Kilka razy 
w"tygodniu wsiada w"samochód, pokonuje nieraz 
kilkadziesi)t kilometrów, doje,d,aj)c do zespo*ów  
.piewaczych, z"którymi gra i".piewa.

Józef Broda, znawca i" praktyk tradycji 
muzycznych Beskidu, my.liciel, pedagog 
podkre.la wr(cz, ,e proces przekazu mo,e si( 
odbywa- gdziekolwiek: na wycieczce w" góry, 
podczas zimowych biegów narciarskich – istotna 
jest umiej(tno.- nawi)zania kontaktu z" drugim 
cz*owiekiem, wspólne, szczere do.wiadczanie  
i"zajmuj)ca opowie.-, któr) do niego si( kieruje.

Zmar*y w"2012 roku Leonard &liwa - wielkopolski 
skrzypek i" popularyzator muzyki ko/larskiej, 
spotyka* si( ze swoimi uczniami gdzie tylko móg*: 
w" salce para0alnej czy w" domu." Przez uczniów 
zosta* zapami(tany jako kto. wi(cej ni, nauczyciel 
muzyki tradycyjnej. By* „znacz)cym innym”, 

którego m*odzi darzyli wielkim zaufaniem, mogli 
liczy- na jego wsparcie a" który jednocze.nie nie 
próbowa* nikogo moralizowa- czy poucza-. Swoj) 
osob) i" post(powaniem sta* si( dla nich wzorem 
godnym na.ladowania.

MIEJSCA Ta kategoria *)czy w"sobie dwa 
elementy: unikaln) przestrze+ nauczania 
i"osobowo.- nauczyciela, który j) tworzy. 

Jedno bez drugiego nie by*oby tym samym. Jest 
to tzw. sugestywno$% miejsca, gdzie przestrze+  
,ycia cz*owieka zwi)zanego z"tradycyjn) kultur) lub 
przez niego przygotowana, sama w"sobie jest tak,e 
przekazem wiedzy i"do.wiadczenia. W"tym modelu 
proces pracy z" tradycj) wzmacniany jest przez  
atmosfer( miejsca, w" której on przebiega. S) to  
przestrzenie swojskie, cz(sto posiadaj)ce  
liczne architektonicznie cytaty z" architektury  
tradycyjnej, same dopowiadaj)ce swoje historie, 
a" jednocze.nie, w"swej prostocie, wielofunkcyjne, 
sprzyjaj)ce spotkaniu, dobremu samopoczuciu 
u,ytkowników, niejednokrotnie akustycznie 
odpowiednie do muzyki i" .piewu. Znamienne 
jest to, ,e s) one przestrzeniami niezale,nymi, 
niejednokrotnie za*o,onymi oraz 0nansowanymi 
przez ich liderów, stanowi)c jednocze.nie wyraz 
ich odr(bno.ci i" w*asnej drogi edukacyjnej, któr) 
krocz). Do0nansowanie, które wspiera te miejsca, 
nie nosi znamion sta*o.ci i"nie jest bezwzgl(dnym 
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warunkiem ich funkcjonowania.
Do takich punktów nale,y niew)tpliwie dom 

Doro0eja Fionika w" Studziwodach na Podlasiu – 
miejsce spotka+ zespo*u %emerwa prowadzonego 
przez Doro0eja i" jego siostr( Ann(. Jest w" nim  
przytulnie zaaran,owana .wietlica, wyposa,ona 
w" d*ugi drewniany stó* oraz liczne artefakty 
zwi)zane z" tradycj) bia*orusk). Odbywaj) si( tu 
próby .piewacze zespo*u, praca nad scenariuszami 
przedstawie+ obrz(dowych i" letnich festiwali. Tu 
snuje si( te, plany kolejnych ekspedycji, kol(duje 
si( i".wi(tuje."

Anna Fionik, pracuj)c z" m*odzie,), podkre.la, 
,e o" ile dzia*ania edukacyjne z" ma*ymi dzie-mi 
s) mo,liwe w" murach szko*y to z" m*odzie,) 
jest odwrotnie. Powo*anie swojskiej a" zarazem 
neutralnej przestrzeni jest odpowiedzi) na 
potrzeb( przynale,no.ci do grupy i" posiadania 
w*asnej tzw. miejscówki."

Innym przyk*adem takiego miejsca jest siedziba 
dzieci(cego zespo*u „Majeranki” w" Chabówce 
na Podhalu prowadzonego przez Dorot( i" Piotra 
Majerczyków. To du,a izba pobudowana w" stylu 
góralskim, pe*na góralskiej sztuki i" instrumentów 
muzycznych. Muzyka i".piew w"domu Majerczyków 
s) czym. zwyczajnym, dlatego nie dziwi fakt, ,e 
siedzib( zespo*u zbudowali obok w*asnego domu, 
traktuj)c j) jako naturalne przed*u,enie rodowego 
gniazda, gdzie sztuka, rodzinne muzykowanie 
i"zwyk*e ,ycie nieustannie si( przenikaj). 

INICJATYWY W# STRUKTURZE 
Wi(kszo.- napotkanych przez nas 
inicjatyw funkcjonuje jednak w" oparciu 

o"sta*e struktury organizacyjne, niektóre powo*ane 
specjalnie dla nich, w" innych wypadkach 
„przypi(te” do wi(kszych, silnych instytucji. Jest to 
przede wszystkim formu*a zespo*ów regionalnych, 
bardzo rozpowszechniona na po*udniu Polski, 
orkiestr oraz ognisk muzycznych dzia*aj)cych przy 
gminnych lub powiatowych o.rodkach kultury. 
Ciekawym przypadkiem s) formy partnerstw kilku 
podmiotów: organizacji pozarz)dowych, gmin, 
a" nawet spo*eczno.ci lokalnych organizuj)cych 
warunki do funkcjonowania inicjatywy. Przyk*adem 
mo,e by- dzia*alno.- sieci ognisk ucz)cych 
muzyki góralskiej na Podhalu, powo*ywanych 
przez Zwi)zek Podhalan, utrzymywanych 
z" funduszy gminnych, sk*adek cz*onków 
Zwi)zku i" czesnego rodziców." W" oparciu o" ten 
model dzia*a np. Dawid Motor-Grelok, skrzypek 
i"nauczyciel muzyki góralskiej z"Czarnego Dunajca, 
prowadz)cy nauk( gry ka,dego dnia tygodnia  
w"innym ognisku muzycznym nale,)cym do sieci.

Jeszcze innym przyk*adem s) klasy 
 instrumentów ludowych w"szko*ach muzycznych. 
W" %ywcu w" Pa+stwowej Szkole Muzycznej 
I" Stopnia im. Witolda Rowickiego tak) klas(  
prowadzi Czes*aw W(glarz, zas*u,ony dudziarz 
i" skrzypek ludowy Beskidu. Pan Czes*aw uczy 
m*odzie, gry na dudach, fujarkach pasterskich, 
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skrzypcach i" heligonce. W" Pa+stwowej 
Szkole Muzycznej I" stopnia im. Stanis*awa 
Moniuszki w" Zb)szyniu gry na instrumentach 
ludowych (kozio*, skrzypce) z"du,ym powodzeniem 
uczy Jan Prz)dka. Jednak klasy te wydaj) si( niemal 
nie mie- precedensu w" skali Polski. S) to jedne 
z" nielicznych przypadków dopuszczenia muzyki 
tradycyjnej do struktur szkolnictwa muzycznego 
I"stopnia."

Na typowy pakiet wsparcia inicjatyw wpisanych 
w" wi(ksze struktury sk*adaj) si(: sta*y dost(p do 
zaplecza niezb(dnej infrastruktury (siedziba, sala 
prób), sta*e 0nansowanie pracy edukatora (stawka 
za lekcj(, umowa zlecenie, faktura, etat), kosztów 
i" logistyki zwi)zanych z" procesem edukacyjnym 
(nabór uczestników, zatrudnienie dodatkowej 
kadry, zakup pomocy naukowych, instrumentów), 
organizacja oraz 0nansowanie prezentacji efektów 
pracy edukacyjnej (zakup strojów, wyjazdy, 
transport, w*asne wydawnictwa, pion promocji)."

Nale,y podkre.li-, ,e w" niektórych 
przypadkach umocowanie inicjatyw w" owych 
strukturach jest efektem wieloletnich zmaga+ 
osamotnionych edukatorów, b(d)cych czasem 
jedynymi rzecznikami lokalnego dziedzictwa 
kulturowego w" swej okolicy, walcz)cych 
u" decydentów o" zas*u,on) stabilizacj(, sta*e 
wsparcie i" godne warunki dla swoich dzia*a+. 
Rzeczywi.cie – dzi(ki tym strukturom inicjatywy 
te nosz) znamiona stabilno.ci. Jednocze.nie 
si*) rzeczy taka formu*a ustawia je w" pozycji 

Monika Wa*ach z"uczniami.
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zale,no.ci od instancji, którym podlegaj), 
nak*ada na nie nieustann) konieczno.- zdawania 
sprawozda+ ze swych dzia*a+, udowadniania  
zasadno.ci *o,enia na nie funduszy. Powoduje 
ponadto podatno.- na wiatry zmian politycznych,  
a" nawet, w" najgorszym wypadku, zniweczenie 
dorobku ,ycia w" obliczu wymiany 
kierownictwa placówki b)d/ „pionu od kultury”  
na „niew*a.ciwego cz*owieka na niew*a.ciwym 
miejscu”. Ten brak autonomii by* niejednokrotnie 
podnoszony przez naszych respondentów jako 
jedna z"istotnych barier.

INICJATYWY AUTORSKIE Wydawa*oby 
si(, ,e modelem marze+ by*aby 
inicjatywa ciesz)ca si( du,) autonomi) 

pod wzgl(dem podej.cia, metod i" form pracy, 
przy tym niezale,na 0nansowo, z" w*asnym 
zapleczem wspó*pracuj)cych edukatorów, 
o" szerokim zasi(gu miejsc obj(tych dzia*alno.ci). 
Okazuje si(, ,e taki model funkcjonuje od 17 
lat na terenie 9 gmin Beskidu %ywieckiego  
i"jest realizowany przez Fundacj( Braci Golec!"

Jest to bardzo udana próba systemowego 
rozwi)zania poprzez wdro,enie kompleksowego, 
autorskiego programu nauczania muzyki 
tradycyjnej. Fundacja zatrudnia zespó* 
przeszkolonych, muzycznych edukatorów 
pracuj)cych na bazie jednego podr(cznika, 

Julia Migdalska i"Piotr Gaca.
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jednej trójstopniowej metody pracy w" trybie 
sta*ych spotka+ z" wykorzystaniem multimediów. 
Aktywno.- ta realizowana jest  w" kilkunastu 
ogniskach muzycznych, kszta*c)cych co roku 
oko*o 300 dzieci. Z" jednej strony niezale,no.- tej 
inicjatywy, przy jednoczesnym kompleksowym 
podej.ciu do uczenia, z"zachowaniem powtarzalnej 
jako.ci, stanowi doskona*) ofert( dla gmin, 
odpowiadaj)c) na potrzeby zagospodarowania 
dzia*a+ edukacyjno-kulturalnych w" ma*ych 
miejscowo.ciach za. z" drugiej umo,liwia ich 
do0nansowanie przez samorz)d. Program 
edukacyjny pomimo, si*) rzeczy, subiektywnego 
wyboru materia*u muzycznego z" niemo,liwej 
do opanowania ró,norodno.ci wariantów  
i" brzmie+ obecnych w" lokalnej tradycji oraz 
jego ustandaryzowania, stanowi bardzo cenn) 
propozycj( mo,liw) do multiplikowania 
w" wariantach regionalnych w" ka,dym miejscu 
Polski.

Po omówieniu wszystkich typów przekazywania 
tradycji pojawia si( pytanie, w"jak) stron( powinna 
pod),y- adaptacja metod przekazu sztuk 
tradycyjnych, gdzie najstarsze formy przekazu, tj. 
te z" pierwszej r(ki, „z" ust do ust”, w" za,y*ej relacji 
na linii przekaziciel – odbiorca, wci), okazuj) si( 
aktualne i" najskuteczniejsze. Te stare struktury, 
nios)c w" sobie element bliskiego spotkania 
i" osobistej opowie.ci, rozwa,nie obudowane 
nowymi narz(dziami, mog) by- kluczem do 
sukcesu. 

Najistotniejsza dla przekazu jest  

blisko!" i# bezpo!rednio!" relacji,  

oraz kompetencja i# wiarygodno!"  

nauczyciela. $ywy kontakt relacji  

mistrz-ucze%, mo&e mie" miejsce 

w# domu, o!rodku kultury, czy szkole  

muzycznej, ale &adna instytucja, czy for-

ma organizacyjna nie b'd( w#stanie go za-

st(pi".
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    AUDYCJE SZKOLNE W" przypadku 

inicjatyw kierowanych do dzieci, 
najbardziej naturalnym miejscem 

informowania jest szko*a. Przemys*aw Ficek 
wskazuje jedn) ze skuteczniejszych form promocji 
inicjatywy, jak) s) audycje szkolne, wype*nione 
muzyk) gran) na ,ywo, opowie.ci) o" tradycji  
i" jej kontekstach oraz propozycj) zaj(-. Z" jednym 
zastrze,eniem – najwa&niejsza jest jako$% 
muzyki, któr) zagramy w" trakcie. Zdaniem wielu 
naszych rozmówców, magnetyzm inicjatywy opiera 
si( w"przewa,aj)cej cz(.ci na dobrym graniu – je.li 
muzyka ma jako.-, to dzia*a na s*uchaczy – nawet 
je.li jej nie rozumiej). Opowie.- towarzysz)ca 
graniu powinna stawia% muzykantów - lokalnych 

nosicieli tradycji w# pozycji miejscowych 
bohaterów (to cz(sty w)tek w" relacjach naszych 
rozmówców). Propozycja zaj(- winna akcentowa- 
aspekty zabawy i"potencjalnych „wyp*at” p*yn)cych 
z" pracy nad nauk) grania, .piewania, ta+czenia. 
Do tych,e nasi respondenci zaliczali g*ównie 
wyjazdy i# podró&e oraz aspekt odkrywania 
tajemnicy, jakim mo,e sta- si( eksplorowanie 
miejscowych tradycji (patrz rozdzia* „Metodyka”). 
W" przypadku audycji szkolnych kierowanych 
do m*odzie,y, liderzy inicjatyw akcentuj) 
te, w)tki wspólnototwórcze (inicjatywa 
edukacyjna jako grupa wspólnych przygód), 
to&samo$ciowe (udzia* w" inicjatywie buduje 
dum( z" lokalnej kultury) oraz aspekty ogólnego 

SOJUSZNICY I#PROMOCJA INICJATYWY
W"jakim. sensie inicjatywa edukacyjna zaczyna si( w"momencie gdy informacja 
o"niej tra0a do pierwszych potencjalnych zainteresowanych. Bez wzgl(du na ich 
wiek, jest to moment kluczowy, poniewa, w"du,ej mierze od niego w*a.nie za-
le,y, czy zdecyduj) si( „przyj.- i"zobaczy-, co tu robi)”. Dotyczy to zarówno ini-
cjatyw ju, dzia*aj)cych (którym nawet po latach sukcesów zale,y zazwyczaj, by 
pojawiali si( nowi uczestnicy), jak i"tych, które w*a.nie maj) zamiar wystartowa-. 
W"przypadku inicjatyw kierowanych do dzieci i"m*odzie,y sprawa robi si( jeszcze 
bardziej skomplikowana, poniewa, trzeba sobie wyobrazi-, jaki komunikat prze-
mówi do nich, a"jaki do ich rodziców – prawdopodobnie s) to dwie do.- ró,ne 
informacje. Zacznijmy zatem od informacji „pierwszego kontaktu”.
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podnoszenia kompetencji kulturowych 
przek*adaj)ce si( na wzrost pewno$ci siebie  
i# samooceny. Te w*a.nie informacje powinny 
te, tra0a- do rodziców, wskazuj)c na pozytywne 
warto.ci dodane, p*yn)ce z" udzia*u dzieciaków 
w"zaj(ciach po.wi(conych tradycyjnej muzyce.

W'TEK CELEBRYTY I# LEGENDA 
MIEJSCOWEJ TRADYCJI Na koniec 
ka,dego spotkania pytali.my naszych 

rozmówców o" rad( – co powinni.my zrobi-, by 
za*o,y- udan) inicjatyw( edukacyjn). Kilka razy 
us*yszeli.my odpowied/: „Wyst)pcie w" telewizji!”. 
Okazuje si(, ,e rozpoznawalno.- braci Golec 
jest jedn) z" g*ównych d/wigni sukcesu dzia*a+ 
Fundacji ich imienia. Bez w)tpienia s*awa medialna 
da*a im wiele mo,liwo.ci, na wst(pie zjednuj)c 
serca dzieci oraz rodziców, ale te, otwieraj)c drzwi 
urz(dów i" zapewniaj)c w*a.ciwy punkt wyj.cia 
w" rozmowach z" lokalnymi w*adzami. Co jednak 
zrobi-, kiedy nie wyst(pujemy w" telewizji? Ano  
zaprosi% do wspó"pracy kogo$, kto wyst(puje! 
Ta prosta rada wydaje si( bardzo skuteczna co 
najmniej na dwóch poziomach: po pierwsze 
udzia* celebryty (cho-by tylko wizerunkowy) 
w"dzia*aniach inicjatywy nadaje jej potrzebnego 
rozg"osu i"u*atwia medialn) promocj(, po drugie 
wskazuje na $wie&o$% i#aktualno$% propozycji oraz  
podnosi jej presti& w"oczach lokalnej spo*eczno.ci."

Próba zespó*u Soko*y z"Kosciana.

Rozdzia" II
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Zapytali.my Dawida Motor-Greloka – nauczyciela 
gry skrzypcowej z" Czarnego Dunajca, co 
zrobi-, aby stara tradycja muzyczna zosta*a 
dowarto.ciowana w" Polsce nizinnej przez w*asn) 
spo*eczno.- i"zyska*a atencj( m*odych. Radzi* nam: 
„Nakr(-cie 0lm o" waszych mistrzach – zróbcie  
z" nich bohaterów .wiatowej s*awy, a" nie 
zacofanych dziadków”. To du,e zadanie nadania 
s*awy lokalnej tradycji i" jej bohaterom mo,na 
zacz)- od ma*ych kroków. Micha* Um*awski - 
nauczyciel muzyki tradycyjnej, za*o,yciel Fundacji 
Dudziarz.eu, wspomina renesansowy tryptyk 
w" ko.ciele w" Po*ajewie „Pok*on pasterzy”, na 
którym pastuszkowie graj) na dudach. Obraz ten 
sta* si( podstaw) powstania kapeli dudziarskiej 
i"przyczynkiem lokalnych dzia*a+ na rzecz muzyki 
tradycyjnej. Nasi rozmówcy w"Wielkopolsce cz(sto 
podkre.lali, ,e pocz)tkiem inicjatywy mo,e te, 
by- pewien mit/legenda, historia muzyki któr) 
przekazujemy oraz jej nosicieli. Na pocz)tku 
mo,na t( histori( opowiada- uczestnikom naszych 
dzia*a+, nast(pnie mo,e warto wspólnie stworzy- 
o" niej wystaw( czy podcast. Grunt by wszelkimi 
kana*ami opowiada- spo*eczno.ci lokalnej 
i".wiatu histori( jedynej i"niepowtarzalnej tradycji 
muzycznej.

Zespó* %emerwa.
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WSPÓ)PRACA Z# SOJUSZNIKAMI 
Du,) cz(.- naszych rozmówców, 
podkre.la*a, ,e podstaw) udanej 

inicjatywy edukacyjnej jest wspó*praca z" silnym 
i" wiarygodnym (w" oczach spo*eczno.ci lokalnej) 
partnerem instytucjonalnym, np. domem kultury, 
gmin) czy pozarz)dowym np. stowarzyszeniem, 
fundacj). Kiedy dzia*amy w"partnerstwie, mo,emy 
liczy- na wsparcie promocji naszych dzia*a+,  
a"udzia* znanej instytucji/organizacji  uwiarygodnia 
inicjatyw( w" oczach odbiorców. Podstawow) 
form) pomocy startuj)cym inicjatywom 
edukacyjnym jest udost(pnienie sal do 
prowadzenia zaj(-, co najcz(.ciej jest w" zasi(gu 
mo,liwo.ci gminnych o.rodków kultury. Instytucje 
gminne, z" którymi wspó*pracuj) nasi rozmówcy 
okazywa*y si( pomocne równie, w" pozyskiwaniu  
instrumentów, a" cz(sto te, 0nansowaniu 
ga,y prowadz)cego zaj(cia. Ostatecznie 
dzia*anie w" partnerstwie pozwala wspó*dzieli- 
odpowiedzialno.- i" bez w)tpienia u*atwia 
rozwi)zywanie sytuacji kryzysowych. 

MEDIA SPO)ECZNO!CIOWE I# MULTI-
MEDIALNY STYL DZIA)ANIA Wielu 
naszych respondentów do podstaw 

sukcesu wizerunkowego zalicza równie, dobrze 
poprowadzone pro0le mediów spo*eczno.ciowych. 
Tu – jak w"przypadku audycji szkolnych -  wa,na jest  
wysoka jako$% materia"ów muzycznych 
umieszczanych na stronie i"dobra, dopasowana do  
odbiorcy (najcz(.ciej rodziców) narracja. 
Du,e i" rozwini(te inicjatywy (jak Fundacja Braci 
Golec) multimedialny styl dzia*ania traktuj) jako 
podstawowy sk*adnik swej pracy. W"tym wypadku 
atrakcyjnie zbudowana strona to nie wszystko. 
Internet staje si( narz(dziem pracy prowadz)cych 
zaj(cia. Spójny dla wszystkich ognisk Fundacji  
i" nauczycieli program dost(pny jest w" Internecie 
w" postaci platformy e-lerningowej oraz bazy 
materia*ów i" tutoriali, z" których ka,dy uczestnik 
korzysta na równi z" lekcjami na ,ywo. Materia" 
muzyczny oraz %wiczenia s* dost(pne na stronie 
i" pozwalaj) uczestnikom w" dowolnym momencie 
powraca- do tematów przerabianych na zaj(ciach. 
Wbrew pozorom nie jest to a, tak trudne, gdy, 
prowadz)cy kluczowe elementy materia*u mo,e 
nakr(ci% w# trakcie zaj(% za pomoc* telefonu 
komórkowego. Rozbudowuj)c t( my.l, mo,na 
wr(cz wyobrazi- sobie system edukacyjny oparty 
w" du,ej cz(.ci na pracy internetowej (piszemy 
o" tym w" rozdziale „Alternatywa dla tradycyjnej 
nauki”).
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Znalezienie sojuszników do realizacji ini-

cjatywy mo&e by" przydatne na wielu ró&-

nych poziomach: od technicznych spraw 

typu uzyskanie dost'pu do miejsca, in-

strumentów, )nansowaniu wynagrodze-

nia do wsparcia w# promocji i# dzielenia 

wspó*odpowiedzialno!ci. 

Rozdzia" II
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  DOST+PNO!, ZAJ+, To kwestia, której 
nie mo,na pomin)-. Fundacja Braci 
Golec uzna*a ten w)tek za jedn) z"kwestii 

priorytetowych, organizuj)c ca*) sie- ognisk 
muzycznych w" ma*ych miejscowo.ciach w*a.nie 
dlatego, by *atwiej by*o dzieciom skorzysta-  
z" zaj(-. Warto wi(c pomy.le- o" doborze miejsca 
i" czasu spotkania z" perspektywy potencjalnych 
uczestników. Sprawdzaj) si( te, zaj(cia w(druj)ce 
– organizowane w"kilku miejscach (np. w"ka,dym 
miejscu raz w" tygodniu). To rozwi)zanie u*atwia 
dost(p, a"aktywnym uczestnikom daje mo,liwo.- 
cz(stszego udzia*u. W" tym uk*adzie nie bez 
znaczenia jest te, w)tek sieciowy (ale o" tym  
w" rozdziale „Sie-”). Spotkali.my te, rozwi)zania 
oparte na bliskiej wspó*pracy ze szko*).  
W" tym wariancie zaj(cia odbywaj) si( w" szkole 
(lub jej bezpo.redniej blisko.ci) pomi(dzy 
ko+cem zaj(- lekcyjnych a" odjazdem 
ostatniego autobusu rozwo,)cego dzieci  
do domów. Ten model zaw(,a sk*ad osobowy do 
uczestników danej placówki. Jest jednak prosty 

organizacyjnie i" sprawdza si( w" przypadku dzieci 
przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

MIEJSCE Z# KLIMATEM I# SPOTKANIA 
Z# NOSICIELAMI TRADYCJI Wielu  
naszych respondentów prowadzi 

zaj(cia we w*asnych domach lub specjalnie 
przygotowanej do tego przestrzeni w" obej.ciu. 
Co wa,niejsze, czyni) to nie z"w*asnej wygody, ale 
ch(ci zapewnienia uczestnikom dobrej, kameralnej 
atmosfery pracy. Nikt nie wys*owi* tego wprost, ale 
mamy poczucie, ,e za tym rozwi)zaniem kryje si( 
te, przekonanie o"sugestywno.ci miejsca, (o"którym 
pisali.my w"pierwszym rozdziale: przestrze+ ,ycia 
cz*owieka zwi)zanego z" tradycyjn) kultur), lub 
przez niego przygotowana, sama w" sobie bywa 
przekazem wiedzy i" do.wiadczenia). W" gruncie 
rzeczy podobnie mo,na traktowa- wspólne wizyty 
z" uczestnikami inicjatywy u" pobliskich nosicieli 
tradycji. Znacznie lepiej wybra- si( na spotkanie 
do .piewaczki czy muzykanta, ni, zaprasza- j)/go 

ORGANIZACJA ZAJ+,
Inicjatywy, które obj(li.my naszym zainteresowaniem, zorganizowane s) w"bar-
dzo ró,ny sposób. Ta ró,norodno.-, ma jednak swoje prawid*owo.ci, wskazuj)ce 
na obszary, które ci(,ko pomin)-, organizuj)c prac( ogniska muzycznego. S) to: 
dost(pno.- zaj(-, atmosfera miejsca, wspó*praca z"sojusznikami (o"której wspo-
minali.my wy,ej) i"dost(pno.- instrumentów. 

Rozdzia" III
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do sali o.rodka kultury (to nic, ,e w" domu bywa 
ciasno i" trzeba usi).- na pod*odze). Cz*owiek  
i" jego miejsce to spójna opowie.-. Zatem, je.li 
tylko mamy mo,liwo.-, warto wprowadza- do 
niej uczestników naszej inicjatywy. Oczywi.cie 
w" wielu przypadkach nie ma innego wyj.cia ni, 
prowadzenie zaj(- w" publicznych przestrzeniach, 
z" powy,szego wynika jednak, ,e i" w" tej sytuacji 
mo,na oraz  warto zadba- o" nastrój miejsca. 
&wietnie, je.li sala jest tylko (lub prawie) nasza – 
mo,na j) wtedy wysyci- przedmiotami, ozdobami, 
które uznajemy za adekwatne. Jednak nawet gdy 
musimy zostawi- po sobie pust) przestrze+, warto 
na czas zaj(- doda- drobne elementy dekoracyjne 
(.wietne s) tkaniny), które mog) w(drowa- za 
nasz) inicjatyw) niczym jej znak rozpoznawczy.

PROGRAM „KU TRADYCJI” 
JAKO SZCZEGÓLNA FORMA 
ORGANIZACYJNA W" latach 90. liderzy 

Fundacji Muzyka Kresów rozpocz(li w" kilku 
wybranych przedszkolach podlaskich program 
„Ku tradycji”. Jego za*o,enia by*y proste. Kilka razy 
w" miesi)cu w" przedszkolu pojawiali si( nosiciele 
tradycji – r(kodzielnicy, muzykanci, .piewaczki- 
którzy, zgodnie ze swoim pomys*em oraz 
mo,liwo.ciami poznawczymi dzieci, przekazywali 
swoj) wiedz( i" do.wiadczenia przedszkolakom. 
Zaj(cia te cz(sto przybiera*y swobodn) form(. 

Uczniowie Romualda Jedraszak.
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Rze/biarz czy koszykarka wykonywali swoje prace, 
a"dzieci mia*y mo,liwo.- przy*)czenia si(, pomocy, 
wykonania drobnych zada+ czy pos*uchania 
opowie.ci o" dawniejszym ,yciu. W" przedszkolu 
ukrai+skim w" Bielsku Podlaskim program dzia*a 
do dzi. i" zosta* zaimplementowany do szko*y 
podstawowej (Program „U" /róde*”). Dzia*ania 
w"sposób sta*y 0nansuje gmina oraz Ministerstwo 
Spraw Wewn(trznych i" Administracji. Dzi(ki tym 
rozwi)zaniom dzieci oraz m*odzie, w" procesie 
edukacji maj) sta*y i" niewymuszony kontakt  
z"kultur) tradycyjn). Daje to niezwyk*) mo,liwo.- 
naturalnego przejmowania umiej(tno.ci i"wiedzy 
w" sposób zbli,ony do modelu tradycyjnego 
przekazu. Wprowadzenie podobnych rozwi)za+ 
wydaje si( mo,liwe zw*aszcza w"ma*ych, wiejskich 
szko*ach/przedszkolach, szczególnie w"regionach, 
gdzie wci), aktywni s) nosiciele tradycji starszego 
pokolenia, którzy z"racji wieku dysponuj) czasem 
koniecznym do przygotowania i" poprowadzenia 
zaj(-.

DOST+PNO!, INSTRUMENTÓW 
Problem dost(pno.ci instrumentów 
odnosi si( g*ównie do muzykantów 

zaczynaj)cych nauk(, kiedy nie ma pewno.ci 
czy ich zapa* b(dzie sta*y. Dobrze wtedy, by 
prowadz)cy dysponowa* niezb(dnym zestawem. 
Niektórzy z"naszych rozmówców sami zgromadzili 

Uczennice i"uczniowie Fundacji Braci Golec.
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niezb(dn) kolekcj( instrumentów. W" przypadku, 
gdy ich ilo.- okazuje si( niewystarczaj)ca, s) one 
rotacyjnie przekazywane mi(dzy uczniami (np. 
po tygodniu), co dodatkowo mo,e mobilizowa- 
do intensywnego wykorzystania czasu  
z" instrumentem. W" przypadku wi(kszych  
i" sformalizowanych inicjatyw przydatny mo,e 
okaza- si( program Ministerstwa Kultury 
i"Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”, 
w" ramach którego instytucje pozarz)dowe czy 
domy kultury mog) zakupi- mi(dzy innymi 
instrumenty muzyczne.
 

Zaj'cia mog( odbywa" si' w#jednym, sta-

*ym miejscu ale te& mog( by" realizowa-

ne w# ró&nych lokalizacjach. Niezale&nie 

od tego gdzie si' odbywaj( warto zadba" 

o#ich klimat, dost'pno!" (maj( by" raczej 

blisko lub uczestnicy maj( jak dojecha"), 

oraz - co bardzo wa&ne z#naszego punktu 

widzenia - by w*(czy" w#dzia*ania nosicie-

li tradycji starszego pokolenia. 
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NAUKA PRZEZ ZABAW+ To, 
zdaniem wielu naszych rozmówców, 
najskuteczniejszy sposób na 

zaj(cia z" dzie-mi. Jak wskazuje Pani Dorota 
Majerczyk prowadz)ca w" Chabówce grup( 
dzieci(c) „Majeranki” – najm*odszym cz(sto na 
pocz)tek wystarcza koc z# du&* ilo$ci* fajnych  
drewnianych klocków, które mog) poch*on)- 
ich bez reszty. Jest to znakomita sytuacja, 

w" której prowadz)cy mo,e opowiada- 
legendy, .piewa- pie.ni albo gra- na 
instrumentach, nie martwi*c si( szczególnie  
o# utrzymanie uwagi. Na tym etapie dzieci nie  
musz) mu towarzyszy- – wszak poch*oni(te 
uk*adaniem – uszy i" zmys*y maj) otwarte. 
Kolejny obszar to gry oraz zabawy dzieci(ce  
(patrz np. Ma!y Kolberg) – anga,uj)ce ruchowo, 
ale te, wprowadzaj)ce w".wiat rytmów i"prostych 

ELEMENTY SK)ADOWE ZAJ+, 
Zaj(cia po.wi(cone muzyce tradycyjnej absolutnie nie mog) sk*ada- si(  
wy*)cznie z" muzyki – tak mo,na by stre.ci- my.l przewodni)  
tego rozdzia*u, która w" ten lub inny sposób wys*owiona zosta*a przez naszych 
rozmówców. Przyczyny tego podej.cia s) przynajmniej dwie. Pierwsza to prze-
.wiadczenie liderów inicjatyw edukacyjnych 
o" z*o,ono.ci kultury tradycyjnej albo mówi)c dok*adniej, jej niepodzielno.ci.  
Tak jak trudno w" tradycji oderwa- taniec od muzyki, tak trudno oderwa-  
.piew oraz granie od innych elementów tradycyjnej wiedzy i" umiej(tno.ci.  
Dlatego, ucz)c si( gry na skrzypcach, powinni.my poznawa-  
ca*o.- kontekstu, w"którym muzyka powstawa*a i"by*a praktykowana. Druga przy-
czyna odnosi si( g*ównie do m*odszych uczestników inicjatyw edukacyjnych: 
„trzeba pozwoli- dzieciom by- dzie-mi” – us*yszeli.my nie raz w"trakcie rozmów. 
Za tym sformu*owaniem wielokrotnie kry* si( g*(bszy pomys* na wprowadzanie 
najm*odszych w".wiat kultury tradycyjnej.  
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melodii (.wietne s) tu wyliczanki, zabawy-
.piewanki). Du,o tych zabaw przetrwa*o nie tylko 
w" pami(ci najstarszych nosicieli tradycji (cho- 
ci pewnie pami(taj) ma*o znane dzi. zabawy 
swego dzieci+stwa), ale te, w" pami(ci rodziców 
i" dziadków. To .wietna okazja, by zaprosi- ich na 
zaj(cia oraz w*)czy- do zaj(-.

WIEDZA O# REGIONIE To potencjalnie 
wa,ny element ka,dych zaj(- 
muzycznych. Poznawanie poza-

muzycznych tradycji regionu i" jego historii jest 
nieodzowne, by g*(biej rozumie- muzyk(, któr) 
gramy, do.wiadczy- jej w" ca*ym kulturowym 
kontek.cie. Krzysztof Trebunia-Tutka, rozwija 
t( my.l dowodz)c, ,e szerokie wychowanie 
regionalne (historia, zwyczaje, wierzenia, 
rzemios*o artystyczne i" u,ytkowe, umiej(tno.ci 
manualne itp.) mo,e potencjalnie stanowi- 
antidotum na szereg bol)czek inicjatyw 
edukacyjnych zwi)zanych z" problemem 
odniesienia tradycyjnego grania do realiów 
wspó*czesnego .wiata czy zniecierpliwieniem  
i"brakiem systematyczno.ci m*odych uczestników 
ognisk muzycznych. Zaj(cia po.wi(cone tradycjom 
regionu to nie musz) by- nudne wyk*ady, ale 
okazja do wspólnych wyjazdów i# spotka-  
z" regionalistami – pasjonatami. Takie wyprawy 
bez w)tpienia pe*ni) podwójn) funkcj(: stanowi) 

Spotkanie z"Józefem Brod) na wakacjach z"dudami.
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ciekaw) form( poznawania tradycji regionalnych  
oraz przyczyniaj) si( do integracji grupy.

WYPRAWY TERENOWE To element 
zaj(-, który mo,e przybra- ró,ne formy 
w" zale,no.ci od wieku uczestników, 

ale mo,e by- równie atrakcyjny dla m*odszych, 
jak i" starszych. Do spotka+ z" muzykantami czy 
.piewakami warto przygotowa% si( razem, 
ustalaj*c o# co b(dziemy pyta%. Jak pisali.my 
wcze.niej – znacznie lepiej wybra- si( z"wizyt) ni, 
zaprasza- nosiciela tradycji do miejsca, w" którym 
dzia*amy. Dla osób starszych to zapewne mniej 
stresuj)ce, a"dla grupy stanowi dodatkow) atrakcj(. 
Pani Anna Fionik, prowadz)ca zespó* %emerwa 
w" Studziwodach pod Bielskiem Podlaskim, 
opowiedzia*a nam, ,e takie wyprawy terenowe 
okaza*y si( dla jej grupy nad wyraz wi(ziotwórczym 
dzia*aniem. Jednak nie te prowadzone w" swojej 
wsi. Prawdziw) przygod) by*y wyjazdy do innych, 
niekoniecznie odleg"ych wiosek. Z"jednej strony 
miejsca te przypomina*y Studziwody, bez wzgl(du 
na to, po której stronie granicy si( znajdowa*y 
(pogranicze polsko-bia*oruskie), ale jednocze.nie 
by*y na tyle daleko, ,e wymaga*y zanocowania. 
Noclegi organizowane by*y w"domach .piewaczek, 
które odwiedza*a grupa. 

Stanis*aw Kubasiak z"uczniami.
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Powy&sze propozycje nie stanowi(  

alternatywy dla regularnej, warsztatowej 

pracy nad muzyk( i#!piewem. Bez w(tpie-

nia to w*a!nie praca nad umiej'tno!ciami 

wykonawczymi i# poszerzaniem repertu-

aru stanowi lwi( cz'!" dzia*a% ogniska 

muzycznego. Wskazujemy czym tak( pra-

c' warsztatow( mo&na uzupe*ni", two-

rz(c atrakcyjn( inicjatyw' edukacyjn(. 

Proporcje tych dodatków zale&e" b'd( 

ostatecznie od wieku oraz preferencji 

uczestników, a# tak&e upodoba% i# mo&li-

wo!ci  samego prowadz(cego. 
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CYKLE DOROCZNE Pierwszy raz o" tej 
ciekawej koncepcji us*yszeli.my od Pa+  
Jadwigi Jurasz i" Brygidy Mura+skiej – 

prowadz)cych zespó* Grojcowianie w" Wiperzu. 
Pomys* opiera si( na cyklicznym powracaniu 
do tych samych elementów repertuarowych, 
za ka,dym razem dok"adaj*c do nich kolejne 
szczeble trudno$ci. Powroty te oparte s) na 
pod),aniu za rokiem liturgicznym oraz cyklem 

dorocznych obrz(dów i" zwyczajów. W" przypadku 
Grojcowian na pocz)tku dzieci .piewaj) kol(dy 
(nauka zaczyna si( od wrze.nia), w" kolejnym 
roku graj) je na instrumentach (prym i" sekund), 
kolejny ruch to ozdobniki i"warianty tych samych 
kol(d oraz nauka nowych, trudniejszych .piewów 
bo,onarodzeniowych, które nie by*y mo,liwe 
na pocz)tku pracy. Mo,na za*o,y-, ,e cykliczne 
powracanie do konkretnych melodii mo,e  

METODYKA
W" niniejszym podr(czniku dobrych praktyk celowo pomijamy szczegó*owy  

opis metod pracy, którymi pos*uguj) si( liderzy dzia*a+ edukacyjnych. Nie pytali-
.my te, o"to wiele, w"poczuciu, ,e *atwiej metody prezentowa- ni, o"nich mówi- 
czy pisa-. Dlatego sposobom pracy inicjatyw edukacyjnych dedykujemy specjal-
ne serie 0lmowe: 
KLUCZE – to krótkie odcinki, w"których do.wiadczeni liderzy inicjatyw edukacyj-
nych opowiadaj) o"sprawdzonych rozwi)zaniach usprawniaj)cych, a"czasem re-
wolucjonizuj)cych ich prac(. Ka,dy odcinek tej serii to tylko jedna OSOBA i"jeden 
KLUCZ do jej sukcesu edukacyjnego.  
METODY – to seria d*u,szych odcinków po.wi(conych autorskim metodom i"sys-
temom dzia*a+ wypracowanym przez liderów inicjatyw edukacyjnych z"ró,nych 
regionów Polski. 

Poni,ej przedstawiamy natomiast wskazówki zwi)zane ze sposobami prowa-
dzenia procesu edukacyjnego, abstrahuj)c od jego merytorycznej zawarto.ci.
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odbywa- si( cz(.ciej w" przypadku muzyki 
tanecznej. W" tym wypadku kolejne szczeble 
zaawansowania melodii mog) wi)za- si( 
z"indywidualnymi post(pami uczniów. 

ODKRYWANIE TAJEMNICY Jedno 
z" wa,niejszych pyta+ procesu 
poznawania muzyki i"kultury tradycyjnej 

brzmi: kim jest ten, kto uczy? Czy pe*ni rol( 
wszechwiedz)cego edukatora, który zna jedyn) 
w*a.ciw) drog(? Czy jest przewodnikiem po 
ciekawej i" wa,nej przygodzie? A" mo,e wy*)cznie 
asystuje uczestnikom w" odkrywaniu tajemnic 
tradycyjnego .wiata? Mi(dzy tymi mo,liwo.ciami 
znajduje si( pe*ne kontinuum stylów po.rednich. 
Jednak w"kulturze tradycyjnej poznawanie tajników 
muzyki (jak i"ka,dego innego fachu) owiane by*o 
aur) tajemnicy oraz niedost(pno.ci (co rzecz jasna 
w"wielu wypadkach stanowi*o o"ich atrakcyjno.ci). 
Do tych tradycyjnych strategii nawi)zuj) bez 
w)tpienia nasi rozmówcy, b(d)cy raczej akuszerami 
procesów odkrywania tradycji ni, nauczycielami. 
Józef Broda wskazuje wr(cz, ,e .wiat kultury 
tradycyjnej staje si( dla dzieci ciekawy dopiero 
wtedy, gdy opowiadamy o# nim w# kategoriach 
tajemnicy i#niezwyk"o$ci. Zadaniem przewodnika 
po tym .wiecie jest wtedy wydobycie potencja"u 
z# uczestników przygody, którzy wszak s) ró,ni 
i" obdarzeni ró,nymi talentami. Rzecz nie w" tym, 

by wszyscy nauczyli si( tego samego i"to tak samo 
dobrze, ale wr(cz przeciwnie, by mogli, poznaj)c 
muzyk( tradycyjn), rozwija% si( zgodnie ze 
swoimi predyspozycjami. Maciej G)sienica - 
Mracielnik, muzykant z" Zakopanego, pracuj)c  
z" dzie-mi zadaje im (cz(sto trudne) pytania 
o" muzyk(, ale nie udziela odpowiedzi. Zadaniem 
uczestników jest samodzielne docieranie do 
rozwi)za+, nawet je.li mia*oby to trwa- d*ugo 
(a" czasem trwa ca*e zaj(cia). Poza poczuciem 
obcowania z" nieznanym, walorem tego 
podej.cia jest bez w)tpienia rosn*ce poczucie 
samodzielno$ci uczestników, którzy z" zaj(cia na 
zaj(cia sami odkrywaj) coraz wi(ksze obszary 
dawnego .wiata.

CIEKAWO!, I#„POD'.ANIE ZA” Karolina 
Ociepka, wspó*twórczyni Kompanii 
Artystycznej Mozaika, wskazuje za  

Sir Kenem Robinsonem, ,e najwa,niejsza  
w" procesie edukacji jest ciekawo.- uczniów. 
Poznajemy i# zapami(tujemy wtedy, gdy 
motywuje nas ch(% odkrycia tego co nas 
zaciekawi"o. Ta my.l, jest jedn) z" podstaw 
interaktywnych koncertów/spektakli, które 
Mozaika realizuje w" wielkopolskich szko*ach 
z" którymi wspó*pracuje. Jak jednak zaciekawi- 
m*odych uczestników na tyle, by sami zacz(li 
dr),y-, dopytywa- i" zg*(bia-? Na pewno warto 
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dostarcza- uczestnikom ró,nych bod/ców i"wra,e+. 
Piotr Piszczatowski prowadz)cy zaj(cia muzyczne 
w" warszawskiej Szko*y Montessori im. .w. Urszuli 
Ledóchowskiej, przychodzi na lekcje z"nagraniami 
muzyki z"ró,nych stron .wiata oraz ró,norodnymi 
instrumentami. Przynosi to, co w"danym momencie 
ciekawi jego samego. To element metody: gdy 
prowadz*cy zwraca swoj* &yw* ciekawo$% 
w# jakim$ kierunku, ma szanse zaindukowa% t( 
ciekawo$% w# uczestnikach spotkania. Dlatego 
najlepsze zaj(cia „wymy.laj) si(” Piotrowi tu, przed 
ich realizacj), gdy, z"tygodniowym wyprzedzeniem 
nie da si( przewidzie- co go poci)gnie.  W*a.ciwy 
impuls i" pomys* daje si( wy*apa- dopiero przed 
zaj(ciami. Siedz) wtedy np. nad zamkni(t) 
walizk) 0sharmonii i"zastanawiaj) si( razem co jest 
w" .rodku, gdy ciekawo.- si(ga zenitu uczniowie 
otwieraj) skrzynk(… Dalej jest ju, *atwo: graj), 
odkrywaj) brzmienia, s*uchaj) nagra+. Okazuje 
si(, ,e w"trakcie zaj(- nie musi wydarza- si( du,o. 
Uczestnicy powodowani rozbudzon) ciekawo.ci) 
sami nadaj) rytm spotkaniu, a" stawiaj)c pytania 
otwieraj) jego kolejne elementy. Wystarczy wtedy 
pod*&a% za nimi.

WIELOSENSORYCZNO!, Józef Broda 
zwraca uwag( na g*(bsze pok*ady 
sensów poznawania muzyki i" kultury 

tradycyjnej. Kultura tworzona przez ludzi blisko 

Micha* Um*awski z"uczniem.
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zwi)zanych z" ziemi) oraz przyrod) (tak z" tytu*u 
pracy, jak i"warunków ,ycia) sama w"sobie przenosi 
.lady tych powi)za+. Dlatego te, mo,e stanowi- 
.cie,k( odnowienia kontaktu cz"owieka 
z#otaczaj*c* go przyrod*, ale te& samym sob*, 
w"asnymi emocjami. Kierunek pracy nad muzyk) 
i" jej kontekstami wymaga wtedy poruszenia 
oraz zaanga,owania wszystkich zmys*ów oraz 
nieustannego obserwowania bod/ców, które 
odbieramy. W" ten sposób zaczynamy by- coraz 
bardziej .wiadomi swoich dozna+, ale te, emocji 
i" reakcji, które te wywo*uj). Ten sam kierunek 
my.lenia o" edukacji dzieci wskazuje te, Maciej 
G)sienica-Mracielnik, zadaj)c swym uczniom 
pytania o# emocje, odczucia i# skojarzenia, 
które wywo"uj* w# nich konkretne d/wi(ki, 
rytmy czy melodie. Nie jest te, tajemnic) ,e 
lepiej zapami(tujemy oraz przyswajamy wiedz( 
i"nowe umiej(tno.ci, kiedy poznajemy je wieloma 
zmys*ami jednocze.nie. Jak dowodzi Józef Broda, 
mo,emy tak budowa- dzia*ania (i" przygody) 
edukacyjne, by przybli,a*y uczestników do 
do.wiadcze+ prostego wiejskiego ,ycia. Broda 
biega* ze swoj) grup) na nartach, poszukuj)c 
0zycznego zm(czenia, jakie towarzyszy*o pracy na 
roli. Jednak istot) tych do.wiadcze+ nie jest próba 
cofni(cia zegara i" przeniesienie si( do dawnych 
czasów, ale poszukiwanie dost(pu do w"asnych 
zmys"ów, uczu%, wra&liwo$ci.
 

Ko/larze ze Zb)szynia.
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$adne, nawet najlepsze metody nie zast(pi( poczucia wspól-

notowo!ci! Kilka razy us*yszeli!my w#trakcie rozmów z# liderami 

inicjatyw edukacyjnych, &e granie dla dzieci cho" czasem bywa 

nie*atwe to bycie razem i#towarzystwo s( dla nich wa&niejsze od 

trudów. To niezwykle cenna wskazówka. Pod(&anie tym tropem 

wskazuje na s*uszno!" organizowania wspólnych wypraw i#przy-

gód, które tworz( wi'zi. Jednak wspólne granie oraz !piewanie 

mo&e spe*nia" te same funkcje. Warto zatem przeznaczy" czas na 

organizowanie grupy w#minizespo*y, w#których uczestnicy mog( 

gra"/!piewa" dla w*asnej przyjemno!ci, ale te& dla swych rodzin 

i#przyjació* (uroczysto!ci rodzinne s( do tego idealne).  

34

Rozdzia" V
M

ET
O

D
YK

A 
   



ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK ...  2021 

Rozdzia" VI ALTERNATYWY  
DLA TRADYCYJNEJ  
NAUKI  



ZB
IÓ

R 
D

O
BR

YC
H

 P
RA

KT
YK

 ..
. 2

02
1 

    
    

SPOTKANIA W# MIKROGRUPACH Gdy 
spotkania w" du,ych grupach przesta*y 
by- mo,liwe, nieliczne inicjatywy 

zamieni*y je na prac( w"podgrupach licz)cych do 5 
osób wraz z"prowadz)cym. Spotkania by*y krótsze, 
ale te, intensywniejsze. Wielkopolski dudziarz 
Romuald J(draszak, kiedy tylko by*o to mo,liwe 
spotyka* si( z" uczniami na indywidualnych, 
pó*godzinnych lekcjach. W" tym celu doje,d,a* 
do domów uczestników ogniska, odwiedzaj)c 
wszystkich po kolei w" danej miejscowo.ci. Nasi 
rozmówcy, którzy próbowali pracy w"mikrogrupach  
w" czasie pandemii, zgodnie podkre.lali, ,e cho- 
praca mo,e nie by*a bardzo efektywna, to znacz)co 
przyczyni*a si( do podtrzymania ducha w.ród 
uczniów i"zapobieg*a rozpadowi ognisk.

KOL+DNICY PRZEZ INTERNET Dzi(ki 
inicjatywie Zo0i Dragan - kierowniczce 
zespo*u Nowe Latko w"Bukówcu Górnym 

- wci), praktykowany jest archaiczny zwyczaj. 
W" czwart) niedziel( Wielkiego Postu m*odzi 
odwiedzaj) s)siadów z" przystrojon) wst),kami 
ga*)zk) sosny zwan) Nowe Latko. &piewaj) 
przy tym ,yczenia ob0to.ci i" pomy.lno.ci.  
W" dobie pandemii, ta kol(da nie by*a mo,liwa, 
wi(c nagrali now* wersj( nowolatkowej 
piosenki nie wychodz)c z" domów. Pos*u,y*y 
do tego telefony komórkowe i" prosty monta, 
kolejnych zwrotek .piewanych przez kolejnych 
uczestników zespo*u. Nowe teksty dowodzi*y, ,e 
cho- odwiedziny kol(dników nie s) mo,liwe, to  
i" tak dobre ,yczenia si( spe*ni). Akcj( uzupe*nia* 
0lm instrukta&owy wyja.niaj)cy jak samodzielnie 
zrobi- Nowe Latko. Ca*e przedsi(wzi(cie spotka*o 

ALTERNATYWY DLA TRADYCYJNEJ NAUKI
Pandemia w"znacznym stopniu ograniczy*a dzia*alno.- ognisk muzycznych w"ca-
*ym kraju. W"zasadzie nic w"tym dziwnego, gdy, jak podkre.laj) liderzy ognisk, 
nauka  muzyki tradycyjnej wymaga bezpo.redniego kontaktu. Gdy jest on utrud-
niony aktywno.- inicjatywy ma tendencj( do wygasania. W"poni,szym rozdzia-
le prezentujemy kilka mo,liwo.ci, które mog) u*atwi- podtrzymanie aktywno.ci 
inicjatywy edukacyjnej w"sytuacji ograniczenia bezpo.redniego kontaktu, a"mo,e 
nawet oka,) si( ciekawym uzupe*nieniem regularnej pracy warsztatowej ogniska 
muzycznego. 
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si( z"entuzjastycznym przyj(ciem mieszka+ców. 
Nieco dalej wychodz) inicjatywy kol(dnicze 

umawiaj)ce wizyt( przez Internet lub telefon 
(w" Bukówcu te, oferuje si( taki wariant). W" tym 
uk*adzie informacja o"zbli,aj)cym si( kol(dowaniu 
rozprzestrzenia si( dzi(ki stronie internetowej 
ogniska muzycznego i"mediom spo*eczno.ciowym. 
Kol(dnicy informuj), ,e poruszaj) si( w" ma*ych 
grupach, przy zachowaniu zasad bezpiecze+stwa. 
Ich wizyt( mo,na zamówi- dzwoni)c lub 
wysy*aj)c wiadomo.-. Podarki nale,y zostawi- 
pod drzwiami by bezpo.rednio nie kontaktowa- 
si( z" kol(dnikami. Przez uchylone okno i" tak 
dobrze b(dzie s*ycha- .piewy oraz ,yczenia. 
Te przedsi(wzi(cia do z*udzenia przypominaj) 
)ódzkie Pogotowie Kol(dnicze, które powsta*o 
na wiele lat przed pandemi).

W# SIECI MAZURKA I# POWRÓT DO 
KORZENI  To dwa du,e programy edukacji 
internetowej. Pierwszy, „W"Sieci Mazurka” 

to autorska inicjatywa Janusza Prusinowskiego, 
kierowana do grona zaawansowanych 
muzykantów m*odego pokolenia. Te swoiste 
„laboratorium muzyki trójmiarowej” sk*ada 
si( z" 3 zasadniczych modu*ów: 0lmów  
instrukta&owych, zaj(% on-line i# warsztatów 
„na &ywo”. Ka,dy z" 13 0lmów instrukta&owych 
to prezentacja sylwetki jednego muzykanta  
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Próba zespó*u Soko*y z"Kosciana.
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i" jego jednego utworu. Instruktarz rozbija  
melodi( na drobne cz)stki, *owi)c jej w(z*owe 
momenty. Nauka zaczyna si( tu od .piewania 
melodii, a" potem przechodzi do grania na 
instrumencie. W" efekcie uczestnik kursu po 
przestudiowaniu 0lmu instrukta,owego jest 
w" stanie samodzielnie zagra- prezentowan)  
melodi( na podstawowym poziomie. Drugim 
krokiem jest spotkanie on – line. Uczestnicy s) 
ju, przygotowani i" nie trzeba zaczyna- nauki 
od pocz)tku. Granie on - line to pog*(bione 
studia nad materia*em z" 0lmu instrukta,owego. 
Uczestnicy kolejno graj) melodi( i" otrzymuj) 
informacje zwrotne od prowadz)cego. Czasem to 
krótkie uwagi, a" czasem serie kilkuminutowych 
powtórze+ korygowanych przez edukatora. Na 
uwag( zas*uguje szczególna warto.- dodana 
tej internetowej metody: dzi(ki wyciszaniu 
mikrofonu, ka&dy uczestnik ma mo&liwo$% 
trenowania i# wdra&ania uwag prowadz*cego, 
a& do ponownego nadej$cia jego tury. Nie 
mamy takich mo,liwo.ci podczas warsztatów 
„na ,ywo”, gdy, przeszkadzaliby.my innym,  
graj)cym uczestnikom. Jednak przez Internet  
nie da si( pogra- razem (nawet zaawansowane 
programy daj) opó/nienie rz(du 200 ms, co 
w" przypadku muzyki mazurkowej uniemo,liwia 
wspólne wyczucie pulsu grania). Temu s*u,y 
ostatni modu* „W" Sieci Mazurka”, czyli spotkanie 
warsztatowe. Trzy dwugodzinne sesje wspólnego 

Zaj(cia muzyczne z"Romualdem J(draszakiem w"Czempiniu.
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grania pozwoli*y, w" przypadku inicjatywy 
Prusinowskiego, zgra- kilkunastu muzykantów, 
ustali- warianty i" aran,acje oraz zagra- wspólnie 
do ta+ca podczas festiwalu Wszystkie Mazurki 
&wiata (od 41 minuty nagrania). 

Nieco inne rozwi)zanie proponuje seria lekcji 
internetowych „Powrót do korzeni”, zrealizowana 
przez Gminny O.rodek Kultury w" Milówce. 
Nie s) to spotkania interaktywne, ale nagrane 
wcze.niej lekcje do których mo,na wielokrotnie 
wraca- (jak do 0lmów instrukta,owych „W" Sieci 
Mazurka”). Prowadz)cy nauk( gry na skrzypcach 
(Marta Matuszna - Wejchenig) i" dudach (Czes*aw 
W(glarz), równie, rozbijaj) melodi( na drobne  
elementy by potem - ju, opanowan) przez 
s*uchaczy - z*o,y- na powrót w" ca*o.-.  
Jednak Marta Matuszna - Wejchenig wprowadza 
w"proces nauki prosty zabieg, który bez w)tpienia 
bardzo u*atwia kursantom przyswajanie melodii. 
Graj)c fragmenty utworu pozostawia uczniom 
czas na powtórk( (dok*adnie wyliczon) w"rytmie), 
dzi(ki czemu nie trzeba odk*ada- instrumentu 
i"pauzowa- nagrania.

Cho- oba wspomniane powy,ej programy to 
profesjonalne inicjatywy, to przecie, na u,ytek 
dzia*a+ ogniska muzycznego nie potrzeba wiele. 
Do zaj(- on-line wystarczy zwyk*y komunikator 
umo,liwiaj)cy spotkanie kilku/kilkunastu  
osób na raz. Kluczowy jest tu pomys*  
grania po kolei zgodnie ze wskazówkami 

prowadz)cego. Natomiast tworzenie prostych 
0lmów instrukta,owych jest mo,liwe przy u,yciu 
telefonu komórkowego. Wi(ksza cz(.- obszernej 
bazy lekcji internetowych Fundacji Braci Golec 
zosta*a nagrana w*a.nie za pomoc) komórek, co 
zreszt) sami pomys*odawcy tej pomocy naukowej 
podkre.laj) z"dum).
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Bez wzgl'du na to jak( form' zaj'" zdal-

nych wybierze ognisko muzyczne, naj-

wa&niejsze by na jak(! si' zdecydowa*o, 

gdy spotkania „na &ywo” nie  b'd( mo&li-

we. Ka&da forma kontaktu z#uczestnikami 

jest lepsza ni& jej brak. A# cz'sto napraw-

d' nie trzeba wiele: liderzy wielkopolskiej 

Ku+ni Tradycji w# pandemii spotykali si' 

on-line ze swoimi uczestnikami wy*(cznie 

po to, by pogada" co u# kogo s*ycha" i… 

nastroi" instrumenty - co jak sami mówi( 

by*o bardzo ciekaw( nauk(.  
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A PRAKTYKA MUZYCZNA I#U.YTECZNO!, SPO)ECZNA

Po co uczy- si( starej muzyki w"nowych czasach? To kluczowe pytanie, które pr(-
dzej czy pó/niej zadaje sobie ka,dy, kto wst(puje na .cie,k( przygody z"tradycj). 
Bo jest pi(kna, warto.ciowa, bo zawiera g*(boki przekaz… Wszystko to prawda. 
Jednak muzyka w"kulturze tradycyjnej by*a przede wszystkim u&yteczna. S*u,y*a 
wspólnym ta+com, modlitwom, wa,nym wydarzeniom rodzinnym i"dorocznym. 
Dlatego te,, organizuj)c inicjatywy edukacyjne, powinni.my poszukiwa- sytu-
acji, w"których nasza muzyka przyda si( innym. Skuteczno.- w"tym obszarze da 
uczestnikom poczucie, ,e trud, który wk*adaj) w"poznawanie starego ma sens, jest 
przydatny, czerpi) z"niego inni. Tym samym efekty naszej nauki s), najzwyczajniej 
w".wiecie, potrzebne. Z"drugiej strony inicjatywa edukacyjna, aktywna w"spo-
*eczno.ci, mo,e mie- znacz)cy wp"yw na &ycie kulturalne lokalnej wspólnoty 
i#popraw( jego jako$ci.

i" ewentualnie cz*onków jury. Kultura tradycyjna,  
która nie jest praktykowana, a" jest wy*)cznie 
prezentowana, staje si( szklan) ba+k), 
wyabstrahowan) od codziennego ,ycia, 
.wi(towania, rado.ci, ,a*oby – cho- przecie, 
jeszcze niedawno temu w*a.nie s*u,y*a i" ci)gle 
mo,e s*u,y-. Dlatego poni,ej postarali.my si( 
zebra- wszystkie pomys*y oraz sposoby na 
ponowne odnalezienie tradycyjnej muzyki we 
wspó*czesnym .wiecie, które nasi rozmówcy 
uznali za skuteczne i" sprawdzone praktyk).  
Na ko+cu tego rozdzia*u wskazujemy  

Z" powy,szych powodów jeste.my 
przekonani, ,e wyst(py sceniczne to nie  
wszystko. Koncentracja wy*)cznie na 
przygotowaniach do kolejnych konkursów 
i" przegl)dów ukoronowanych wyjazdem 
do Kazimierza Dolnego zdaje si( by- 
najwi(kszym b*(dem jaki mog*yby pope*ni- 
najlepsze merytorycznie inicjatywy. 
Dlaczego? Zostawiamy wtedy uczestników 
w" przekonaniu, ,e kultura tradycyjna jest 
swoist) subkultur* zespo"ów regionalnych 
uprawiaj)cych swoj) sztuk( wy*)cznie dla siebie 
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na mo&liwo$% potencjalnie owocnej wspó"pracy 
z" inicjatywami, które w" swej dzia*alno.ci niemal 
wy*)cznie zajmuj) si( spo*eczn) u,yteczno.ci) 
tradycyjnej muzyki.

W" rozwa,aniach zawartych w" tym rozdziale  
niezwykle wa,ne jest rozró,nienie regionalne.  
Regiony po*udniowe – zw*aszcza Podhale,  
zdaj) si( mie- stosunkowo ma*y problem  
z" u,yteczno.ci) spo*eczn) swojej muzyki. Pod  
warstw) pokazów dla turystów t(tni niezwykle 
,ywy nurt praktyki skierowany do wewn)trz  
spo*eczno.ci. Krzysztof Trebunia-Tutka 
dowodzi, ,e w" samym Zakopanem jest wiele  
rodzin muzykuj)cych na co dzie+ i" od .wi(ta,  
o" których nikt nie wie, nie s*ysza* i" nie us*yszy,  
bo ich muzyka przeznaczona jest wy*)cznie dla  
rodziny oraz przyjació*. M*odzi na Podhalu  
zwykli gra- sobie na imprezach z" okazji  
osiemnastych urodzin (jak nie graj) sami – 
co jest rzadkie, by w" towarzystwie nie by*o  
muzykantów – to zapraszaj) kapel(). Naszym  
zdaniem jest to wystarczaj)cy dowód 
,ywotno.ci tradycji. Wi(ksze problemy maj)  
regiony centralnej i" pó*nocnej Polski (cho- to  
oczywi.cie ogromne uproszczenie), w" których 
,ywy zwyczaj praktykowania starej muzyki zanika.  
Nic wi(c dziwnego, ,e tam, gdzie ludzie  
przestali spotyka- si( by ta+czy- przy  
tradycyjnej muzyce czy .piewa- razem  

Zespó* %emerwa.
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w" jakim obszarze otaczaj)cej nas rzeczywisto.ci 
spróbujemy j) osadzi-. 

!WI+TA RODZINNE Prywatne 
uroczysto.ci cz*onków ognisk  
muzycznych i" ich rodzin stanowi) 

doskona*e pole praktykowania muzyki dla 
wszystkich uczestników naszej inicjatywy. 
Urodziny, imieniny czy jubileusze to wszak 
okoliczno.ci, w" których o" muzyk( a, si( prosi. 
Warto podkre.li- dwa walory u,ywania efektów 
naszej nauki w" takich sytuacjach. Po pierwsze, 
wykorzystujemy tradycyjne granie i" .piewanie 
jako narz(dzie celebracji – a" wi(c zgodnie  
z" jego przeznaczeniem. Po drugie, sytuacje 
te maj) ogromny walor integracyjny – i" to 
nie tylko dla uczestników naszej inicjatywy.  
W" przypadku ognisk muzyki skupiaj)cych dzieci, 
s) to równie, okazje do spotkania rodziców. 
Bez w)tpienia wzajemny udzia* uczestników 
inicjatywy w" rodzinnych uroczysto.ciach buduje 
spo"eczno$% i# mi(dzyludzkie wi(zi wokó* 
tematu tradycyjnego muzykowania – a" to z" kolei 
stanowi jedn) z" podstaw trwa*o.ci inicjatywy. 
Przemys*aw Ficek rozbudowuje t( my.l, wskazuj)c, 
,e inicjatywa edukacyjna mo,e posiada- te, swoj) 
ofert( dla nowo&e-ców, proponuj)c ogranie  
i"o.piewanie wybranych cz(.ci obrz(du weselnego. 
Wie.ci szybko rozchodz) si( „poczt) panto1ow)”, 

pie.ni, zespo*y regionalne oraz inicjatywy  
edukacyjne skazane s) wy*)cznie na przegl)dy  
i" konkursy, które staj) si( jedynym celem  
ich pracy. Z" drugiej jednak strony taka sytuacja  
otwiera przestrze+ do pracy  animacyjnej, 
któr) inicjatywy mog) (i" powinny) podejmowa-  
wobec swej w*asnej spo*eczno.ci lokalnej.   

   

MUZYKA W# SYTUACJACH NIEMUZY-
CZNYCH Wspó*cze.nie wiele jest nowych 
okoliczno.ci, w" których mo,na wobec 

innych gra- i" .piewa- tradycyjne nuty. Te nowe 
okoliczno.ci, cho- nie istnia*y dawniej, czasem 
nadaj) si( do tego znakomicie. Wystarczy twórczo 
pomy$le% o# wydarzeniach wokó" nas, które 
gromadz* ludzi razem. Takiego zabiegu dokonali 
liderzy Fundacji Braci Golec, *)cz)c stare granie 
z" popularnymi w" regionie maratonami górskimi. 
Z" tego pomys*u narodzi* si( sprawnie dzia*aj)cy 
system: uczestnicy i" obserwatorzy biegu mog) 
wykupi- pakiet charytatywny, który 0nansuje 
obozy letnie dla uczestników ognisk muzycznych 
Fundacji. Dzieci w" grupach rozstawionych na 
trasie biegu, graj) obserwatorom i" biegaczom, 
wzmacniaj)c doping. Józef Broda wskazuje, 
,e przygoda zwi*zana z# muzyk* tradycyjn* 
mo&e dzia% si( wsz(dzie: mo,e by- elementem 
harcerskich wypraw czy brzmie- podczas rejsu 
– tylko od naszej fantazji oraz wyobra/ni zale,y, 
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tradycyjnej w" lokalnej obrz(dowo.ci jest w"stanie 
o$mieli% mieszka-ców do wspó"uczestnictwa. 
Grojcowianie .piewaj)c w" ko.ciele przy ró,nych 
.wi(tach w"znacznym stopniu „roz.piewali” swoj) 
para0(. 

POTA1CÓWKI I# INWENCJA W)ASNA 
INICJATYWY Dlaczego mia*oby by- tak, 
,e ognisko muzyczne b(dzie wy*)cznie 

przy*)cza- si( do ró,nych wydarze+ – rodzinnych, 
dorocznych, .wieckich i"religijnych. Przecie, mo,e 
wykaza- te, w*asn) inicjatyw(. Doskona*e do tego 
s) pota+cówki – najlepiej zorganizowane z"jakiej. 
okazji, rocznicy czy .wi(ta. Dobrze je.li w"regionie 
zachowa*a si( pami(- o" zabawach tanecznych 
przy starej muzyce – wystarczy wtedy przej.- si( 
(najlepiej ca*) grup)) po starszych mieszka+cach  
i"popyta- jak to by*o. Mamy gotowy plan dzia*ania! 
Jednak to nie wszystko – nawet je.li wiemy jak 
zabawy taneczne wygl)da*y kiedy., nie oznacza 
to, ,e teraz zadzia*aj) w"ten sam sposób. Zw*aszcza 
w"regionach, w"których do dzi. tradycyjne granie 
kojarzy si( z#bied* minionych dekad, mieszka+cy 
mog) by- niech(tni do spotka+ z" muzyk). Nasze 
do.wiadczenie mówi, ,e nale,y wtedy zacz)- od 
ma"ych zgromadze-. Je.li gramy z" dzie-mi to 
grono rodziców i" dziadków na start wystarczy. 
Mo,emy te, na samym pocz)tku zaprosi- jeszcze 
miejscowych seniorów. Nie do.-, ,e pami(taj) 
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wi(c je.li „weselna akcja” naszej grupy b(dzie 
dobrej jako.ci, to niebawem mo,na spodziewa- 
si( zaprosze+ równie, spoza kr(gu rodzinnego. 

KOL+DOWANIA I# OBRZ+DOWO!, 
DOROCZNA Kol(dowania (zimowe 
i" te wiosenne) s) obowi)zkowym 

punktem programu dla wi(kszo.ci inicjatyw, 
które odwiedzili.my. Kol(dowanie (zw*aszcza 
bo,onarodzeniowe) jest rozpoznawalne we 
wszystkich regionach Polski – bez wzgl(du na 
stopie+ zachowania tradycji. Z" tego te, powodu 
jest .wietn) form) kontaktu uczestników ogniska 
muzycznego z" cz*onkami lokalnej spo*eczno.ci. 
Wszystko tu mamy, co potrzeba: przychodzimy 
z" dobr) intencj) oraz ,yczeniami, nie pomijaj)c 
,adnego domu (budujemy relacje), gramy  
i" .piewamy wielokrotnie te same kol(dy (czyli 
intensywnie -wiczymy), jest przygoda (mamy 
przebrania, w" ka,dym domu jest inaczej) oraz 
nagroda (dostajemy podarki). Do tego nawet 
w"sytuacji pandemii mo,na kol(dowa- - wystarczy 
zrezygnowa- z" zachodzenia do .rodka. Wa,ne 
by chodzenie z" dzie-mi trwa*o maksimum 2–3 
godziny dziennie. Jadwiga Jurasz zauwa,a, ,e 
nie tylko kol(dowanie, ale te, inne elementy 
obrz(dowo.ci dorocznej (religijnej i" .wieckiej) 
s) okazj) do praktykowania muzyki w" lokalnej 
wspólnocie. Co wi(cej, regularny udzia* muzyki 
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ta+ce, to jeszcze lubi) i" pewnie potra0) ta+czy- 
jak ma*o kto! Warto pami(ta- o" drobnym 
pocz(stunku oraz ewentualnym poprowadzeniu 
ta+ców, by o.mieli- nieo.mielonych. Je.li jest nas 
ma*o, przestrze+ powinna by- jeszcze mniejsza 
– nie ma nic gorszego dla zabawy tanecznej ni, 
gar.- ludzi na sali gimnastycznej (t*um w" kuchni  
to du,o mniejsze z*o). Wizyty u" starszych 
mieszka+ców i" badania terenowe, 
o" których pisali.my we wcze.niejszych 
rozdzia*ach, nie powinny pomija- pyta+ 
o" to, przy jakich okazjach si( kiedy.  
gra*o i" .piewa*o. Odpowiedzi mog)  
podsun)- nam jeszcze szereg pomys*ów 
na ciekawe przedsi(wzi(cia oraz tradycje,  
które energi) naszej inicjatywy mo,na  
przywróci- do spo*ecznej praktyki.

Uczniowie Fundacji Braci Golec.
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Wi'cej informacji o# dzia*aniach muzycznych w# spo*ecz-

no!ciach lokalnych mo&e dostarczy" program AKADE-

MIA KOLBERGA. To ogólnopolski program zainicjowany 

w#2014 roku przez Stowarzyszenie Tratwa, a#obecnie pro-

wadzony przez Forum Muzyki Tradycyjnej. Jego podsta-

w( sta*y si' liczne do!wiadczenia grup i#!rodowisk od lat 

90. podró&uj(cych na wie! w#celu poznawania rodzimych 

tradycji muzycznych w# drodze bezpo!redniego przeka-

zu. Ide( Akademii Kolberga jest sieciowanie i#wspieranie 

inicjatyw dzia"aj*cych na rzecz powrotu muzyki trady-

cyjnej do spo"ecznej oraz kulturowej praktyki lokalnych 

$rodowisk wiejskich. Zadanie to zdaje si' by" bardzo „po 

drodze” inicjatywom edukacyjnym zajmuj(cym si' lokal-

n( muzyk( tradycyjn(.   
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Orawie rozpocz)* dzia*ania z" dzie-mi, ucz)c 
orawskiej nuty w" regionie w*a.ciwie wymar*ym 
muzycznie. Du,a konkurencja widowiskowej 
muzyki podhala+skiej, niezrozumienie ze strony 
rodziców, brak przestrzeni do praktykowania swojej 
muzyki na miejscu – to tylko niektóre z"trudno.ci, 
z" którymi rozpoczynaj)c swoj) prac( kilka lat 
temu musia* zmierzy- si(. Obecnie prowadzi dwa 
ogniska w"których uczestniczy kilkadziesi)t dzieci. 
Recept( na wyj.cie z"izolacji widzi w"uczestnictwie 
w" festiwalach w" regionie i" za granic), traktuj)c 
wyjazdy jako nagrod( oraz motywacj( dla dzieci.

Niew)tpliwie dzia*a tu efekt przezwyci(,enia 
uczucia osamotnienia i" spotkania podobnych 
sobie, a"w"ostatecznym rozrachunku spojrzenia na 
swoj) prac( w".wie,y sposób. Dzieci spotykaj) inne 
dzieci robi)ce rzeczy podobne, liderzy spotkaj) 
innych liderów maj)cych zbli,one do.wiadczenia – 
jednym s*owem obustronna wymiana, która mo,e 
zaowocowa- zadzierzgni(ciem wi(zi, inspiracjami, 
planami kolejnych wizyt i" rewizyt. Tu decyduj)c) 
rol( odgrywaj) sytuacje kuluarowe. 

W" dzia*alno.ci Doro0eja i" Anny Fioników ze 
Studziwód na Podlasiu sta*ym elementem jest 
wspó*praca z"podobnymi sobie grupami z"Bia*orusi 
i" wzajemne wizytowanie organizowanych przez 
siebie festiwali po obu stronach granicy. Udzia* 
studziwodzkiej m*odzie,y w" ekspedycjach 
badawczych na Bia*oru. liderzy postrzegaj) 
dodatkowo jako sposób poznania siebie i"w*asnego 
dziedzictwa kulturowego dzi(ki spojrzeniu zza 
miedzy. 

Paula Kinaszewska prowadz)ca ognisko 
muzyki tradycyjnej w" Warszawie, zabra*a dzieci 
na letni obóz do wsi Ga*ki Rusinowskie (to 
w*a.nie z" tych okolic muzyk( graj) w" ognisku). 
Pojechali te, rodzice. Letnie warsztaty w" Ga*kach 
dedykowane by*y warszawskim uczestnikom 
ogniska oraz ich miejscowym rówie.nikom. Zaj(cia  
wspó*prowadzili miejscowi muzykanci  
i" .piewaczki. Skorzystali na tym wszyscy 
a"zadzierzgni(te kontakty trwaj) do dzi..

Wielkopolscy dudziarze tworz) du,) grup(, 
któr) sami nazywaj) „Braci) Dudziarsk)”. Udzia* 
w"tym nieformalnym towarzystwie jest nobilituj)cy 

SIE, – CZYNNIK KLUCZOWY
!)czenie si( w"wi(ksze grupy, towarzystwa, koalicje mo,e by- wzmocnieniem dla 
ka,dej inicjatywy dzia*aj)cej w"pojedynk(. Inwestowanie w"sie- ma sens, szcze-
gólnie w"pracy z"tak niszow) materi), jak) s) zanikaj)ce tradycje lokalne, nara,o-
ne na ró,ne przeciwno.ci. 
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sam w"sobie, a"lu/na, swobodna atmosfera „Braci”, 
jest dodatkowym magnesem. Cz*onkowie tej 
dudziarskiej spo*eczno.ci wspieraj) si( wzajemnie, 
gdy, jak sami mówi) wspó*praca jest korzystniejsza 
ni, rywalizacja.

Z" kolei Fundacja Braci Golec to przyk*ad sieci 
samowystarczalnej. Uczestnicy 11 ognisk w" 10 
gminach, pracuj)cych na co dzie+ w" izolowanych 
grupach, bior) udzia* w"cyklicznie organizowanych 
koncertach, projektach nagraniowych  
i" letnich festiwalach. Przek*ada si( to nie tylko 
na nobilituj)c) .wiadomo.- uczestnictwa 
w" markowych przedsi(wzi(ciach, ale tak,e na 
realne spotkania i"wi(zi pomi(dzy ich uczestnikami. 
Wspólnotowy aspekt tej pracy przejawia si( nawet 
po zako+czeniu edukacji w"ogniskach mo,liwo.ci) 
udzia*u w" orkiestrze absolwentów, a" tak,e pracy 
w"Fundacji w"roli edukatora.
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Romuald J(draszak z"uczniami, pota+cówka w"Poznaniu.
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Wyjazdy i# spotkania silnie motywuj( uczestników ognisk 

muzycznych do wyt'&onej pracy warsztatowej. Ten fakt, 

podkre!laj( chyba wszyscy liderzy z# którymi rozmawiali-

!my. Wyjazd mo&na traktowa" jako cel, który osi(gany jest 

poprzez odpowiednie przygotowanie repertuaru i#techni-

ki. Cho"by z# tej przyczyny warto planowa" udzia* w# sieci 

lub zainicjowa" jej stworzenie od samego pocz(tku dzia*a-

nia ogniska muzycznego.
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&wietnym przyk*adem budowania takiego 
ekosystemu wokó* inicjatywy edukacyjnej 
jest dzia*alno.- Orkiestry Klezmerskiej Teatru 
Sejne+skiego dzia*aj)cej przy Fundacji 
Pogranicze i" O.rodku „Pogranicze – sztuk, kultur, 
narodów” w" Sejnach. Osi) tej inicjatywy jest 
prowadzona w" ramach Orkiestry sta*a praca 
muzyczna z" m*odzie,) obejmuj)ca nauk( gry 
na instrumentach, próby, nauk( repertuaru 
klezmerskiego, wyjazdy, spotkania warsztatowe 
z" d,ezmenami i" tuzami muzyki klezmerskiej 

ze .wiata. Równolegle, od kilku lat, animatorzy 
Fundacji prowadz) w" miejscowej szkole zaj(cia 
na temat wielokulturowej historii miasteczka. 
Te z" pozoru odmienne tematycznie dzia*ania s) 
cz(.ci) .wiadomej strategii budowania g*(bokiej 
relacji ze spo*eczno.ci) Sejn, wychowywania 
odbiorców, a" tak,e uczestników dzia*a+ Orkiestry 
poprzez zaz(biaj)ce si( ró,norodne programy. 
Wokó* samej Orkiestry zgromadzi*a si( grupa 
wiernej publiki w" postaci rodziców, dziadków, 
wujków m*odych uczestników, anga,uj)ca si( tak,e 

OTOCZENIE INICJATYWY, SYNERGIA DZIA)A1
Inicjatywy edukacyjne zaanga,owane w" ,ycie swoich .rodowisk i" spo*eczno.ci 
wspieraj)ce istnienie ogniska muzycznego – to sensowny model „ekosytemo-
wego” my.lenia o" animacji kultury. W" podej.ciu tym dowarto.ciowaniu podle-
ga wi(ziotwórcza funkcja kultury tradycyjnej. Starodawna wiedza, muzykowa-
nie, obyczaje, a"w"tym umiej(tno.ci samych uczestników inicjatywy edukacyjnej, 
mog) si( okaza- bardzo przydatne spo*eczno.ci, niejednokrotnie poszukuj)cej 
utraconej to,samo.ci i"pretekstu do spotkania po latach. Takie zadanie dla m*o-
dych uczestników inicjatywy mo,e mie- ogromny walor wychowawczy – uczymy 
si( jak kreatywnie u,ywa- elementów starej kultury w",ywych sytuacjach, jedno-
cze.nie odpowiadaj)c sobie na pytanie: „Po co mi to?”. Takie podej.cie to naszym 
zdaniem sensowna alternatywa dla niejednokrotnie wypalonych form prezenta-
cyjno–konkursowych „animuj)cych” wci), kultur( tradycyjn) w" wielu rejonach 
kraju.
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w"organizacj( i"wsparcie. Sejne+ska inicjatywa dba 
tak,e o"kontakty z"tzw. „wielkim .wiatem”. Dzieje si( 
to za spraw) projektu „Tratwa Muzykantów” czyli 
cyklicznych, otwartych warsztatów gromadz)cych 
ludzi z" ró,nych krajów, którzy wykonuj) muzyk( 
,ydowsk). Synergia tych dzia*a+ mo,e by- 
gwarancj) utrzymania misji i" dorobku inicjatywy 
przez nast(pne lata.

 Innym przypadkiem prób budowania mostów 
pomi(dzy dzia*aniami edukacyjnymi, a" ,yciem 
spo*eczno.ci jest inicjatywa zespo*u regionalnego 
Grojcowianie w"Beskidzie %ywieckim, gdzie liderki 
zespo*u, Jadwiga Jurasz i" Brygida Mura+ska, 
zacz(*y poszukiwa- pozascenicznych mo,liwo.ci 
u,ywania umiej(tno.ci graj)cych i" .piewaj)cych 
dzieci z" zespo*u. Wspólnie z" Ochotnicz) Stra,) 
Po,arn) i"samorz)dem organizuj) bezalkoholowe 
bale góralskie, inicjuj) pochody kol(dników 
po wsiach i" kol(dowanie z" lud/mi w" ko.ciele, 
wspó*organizuj) obchody wiejskich Zielonych 
&wi)tek na wzgórzach za wsi) z"muzyk) ,ywieck) 
i".piewem.

 Wydaje si(, ,e przygotowanie m*odych ludzi do 
czynnego i" .wiadomego uczestnictwa w" kulturze 
tradycyjnej i",yciu spo*eczno.ci docelowo mog*oby 
si( sta- jedn) z" wa,niejszych misji zespo*ów 
regionalnych, ucz)cych na co dzie+ tradycji 
w"ortodoksyjnym wydaniu.

 Ten aspekt pracy z" zespo*em dzieci(cym 
„Majeranki” z" Chabówki na Podhalu podkre.la 
za*o,ycielka Dorota Majerczyk. Zwraca ona uwag( 
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Ko/larze ze Zbaszynia.
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na jako.- .piewu i"rozumienie tekstów przy.piewek 
przez dzieci, przygotowuj)c je do aktywnego 
i" .wiadomego uczestnictwa w" podhala+skich 
weselach i"chrzcinach, gdzie prze.piewywanie si( 
go.ci jest ,yw) tradycj).

 D*ugofalowo.- dzia*alno.ci prospo*ecznej 
inicjatyw edukacyjnych wychowuje spo*eczno.-. 
Wys*owi* to Jakub G)sienica-Giewont, skrzypek  
i"kontrabasista podhala+ski, t*umacz)c mechanizm 
powrotu archaicznego repertuaru do praktyki 
spo*eczno.ci na przyk*adzie Podhala. W" my.l 
zasady, ,e ludzie lubi) melodie, które znaj), 
brzmienie starej muzyki ma szans( przyj)- si(, je,eli 
odbiorcy dobrze os*uchaj) si( z" ni), zapami(taj), 
zaczn) gwizda- pod nosem, a"z"czasem pokochaj) 
jak swoj). Jedynym warunkiem jest wysoki poziom 
jej wykonywania.

 Ten samonap(dzaj)cy si( mechanizm 
doskonale funkcjonuje na Podhalu, gdzie popyt 
na nietemperowane nuty góralskie nie maleje.  
Z" grania s) pieni)dze, karczmy chc) mie- kapel( 
na wieczór, tury.ci chc) muzyki, kapele weselne 
musz) umie- zagra- i" na keyboardzie, i" na 
skrzypcach. Presti, tego rzemios*a niew)tpliwie 
wzrós* w" ostatnich latach. „Muzykant by* dawniej 
postrzegany jako pijak i" w*ócz(ga. Teraz ludzie 
dorabiaj) si( na muzyce, domy postawili” – mówi 
Dawid Motor-Grelok, góralski skrzypek – t*umacz)c 
mechanizmy popytu na muzyk( góralsk).

D*ugofalowe dzia*ania maj( szans' wp*ywa" na to, co 

dzieje si' w#Twej spo*eczno!ci. Naj*atwiej jednak wp*ywa" 

na rzeczywisto!" dzia*aj(c w# koalicjach, w# których nasze 

dzia*ania wzmacniane s( dzi'ki efektowi synergii. Wspól-

ne !piewy w# ko!ciele podczas !wi(t czy zorganizowanie 

pota%cówki podczas du&ej imprezy organizowanej przez 

gmin', to tylko przyk*ady dzia*a% które mog( osi(gn(" 

du&y zasi'g, w*a!nie dzi'ki dobrze zaplanowanej wspó*-

pracy.
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Dla inicjatyw ceni)cych niezale,no.-, 
optymalne mo,e by- posiadanie statusu 
organizacji pozarz)dowej – stowarzyszenia lub 
fundacji. Otwiera to furtk( do pozyskiwania 
funduszy zewn(trznych, a" tak,e daje osobno.- 
prawn), przydatn) do zawi)zywania partnerstw 
z" samorz)dami, podejmowania zobowi)za+ 
prawnych. 

Zastosowanie strategii dywersy0kacji /róde* 
0nansowania wydaje si( by- konieczn), a"zarazem 
najbezpieczniejsz) na dzi. formu*) dla niepewnego 
bytu inicjatyw– przy wyga.ni(ciu jednego ze 

/róde*, wci), pozostaj) kolejne. Partnerstwo 
inicjatywy o"statusie organizacji trzeciego sektora 
i" samorz)du, przy udziale oraz zaanga,owaniu 
spo*eczno.ci lokalnej, stanowi przyk*ad dobrej 
praktyki wdro,onej z"powodzeniem przez Fundacj( 
Braci Golec dla 0nansowania w*asnych ognisk 
muzycznych. Uczniowie p*ac) 30–50 z*otych 
miesi(cznie. Gmina 0nansuje oko*o 70% kosztów 
dzia*ania ognisk na swoim terenie, dok*adaj)c 
w"przybli,eniu 20 tysi(cy rocznie. Otrzymuje za to 
w"zamian kompleksowy pakiet pozalekcyjnych zaj(- 
edukacyjnych. Na dodatkowe dzia*ania Fundacja 

FINANSOWANIE
Po.ród wielu zapoznanych inicjatyw, wi(kszo.- funkcjonuje pod opiek) wi(k-
szych instytucji. S) to miejskie, powiatowe lub gminne domy i" o.rodki kultury 
z" odr(bnymi bud,etami oraz infrastruktur) dost(pn) dla funkcjonuj)cych pod 
ich skrzyd*ami szkó*ek (np. wielkopolskie ogniska muzyki tradycyjnej). Dzi(ki 
temu mog) cieszy- si( one wzgl(dn) stabilizacj), posiadaj)c sta*e 0nansowanie 
g*ównych potrzeb (honoraria edukatorów, dost(p do przestrzeni spotka+ i"prób, 
0nansowanie niezb(dnego zaplecza oraz akcesoriów potrzebnych w" procesie 
edukacji). Nie zawsze daje im to mo,liwo.ci rozwoju i" realizacji dodatkowych, 
autorskich projektów, ale te, nie jest to celem ka,dej z"nich. W"ma*ych miejsco-
wo.ciach, w" których nie dzia*aj) instytucje kultury, inicjatywy nie posiadaj)ce 
odr(bnej osobowo.ci prawnej staraj) si(, z"ró,nym powodzeniem, o"pieni)dze 
w"gminach.
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pozyskuje granty m.in. z" Ministerstwa Kultury  
i"Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum 
Kultury czy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Innym przyk*adem skutecznego partnerstwa 
jest sposób organizacji ognisk muzycznych 
na Podhalu. Dzia*anie to polega na op*acaniu 
dzia*alno.ci w(drownych edukatorów, którzy 
przyje,d,aj) do wiosek i" ucz) dzieci góralskiej 
muzyki. Ogniska te powo*ywane s) najcz(.ciej  
z" inicjatywy Zwi)zku Podhalan, który 0nansuje 
je z" otrzymywanych dotacji od gmin oraz 
ze sk*adek swoich cz*onków (do Zwi)zku 
nale,y oko*o 5 tysi(cy osób, zwi)zek posiada 
w" Polsce 75 oddzia*ów, ma równie, oddzia*y 
akademickie i" m*odzie,owe). W" niektórych 
wsiach do puli dochodzi czesne rodziców  
w" wysoko.ci od 20 do 40 z*otych miesi(cznie. 
Wymogi akomodacyjne s) minimalne – zaj(cia 
odbywaj) si( w"salach szkolnych udost(pnianych 
po lekcjach, w" .wietlicach wiejskich lub remizach 
OSP, trzeba jedynie mie- swój instrument. 

To cenny przyk*ad synergii wsparcia ró,nych 
form organizacji, instytucji oraz osób na 
rzecz wspólnej sprawy. Tego typu systemowe 
rozwi)zania mog) stanowi- atrakcyjne pakiety 
kulturalno-edukacyjne dla gmin, wychodz)ce 
naprzeciw potrzebom spo*eczno.ci z" jednej 
strony i"wymogom lub potrzebom realizacji celów 
statutowych przez gminy z"drugiej. 

Inn) mo,liwo.ci) poszerzenia spektrum 
potencjalnych /róde* 0nansowania jest podwójny 
status organizacji. Fundacja Pogranicze i" O.rodek 
„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w" Sejnach, 
funkcjonuje jako o.rodek 0nansowany przez 
Województwo Podlaskie i" zlokalizowana przy 
o.rodku fundacja. Rozwi)zanie to, korzystne  
z"punktu widzenia obu stron, samorz)du, jak i"samej 
Fundacji, zapewnia inicjatywie stabilne podstawy 
egzystencji przy jednoczesnej nieograniczonej 
mo,liwo.ci pozyskiwania dodatkowych funduszy 
zewn(trznych na dzia*ania kulturalne, zazwyczaj 
niedost(pnych dla organizacji samorz)dowych. 

Wszystkie te formy troski o" byt inicjatyw nie 
by*yby skuteczne, gdyby nie pasja i"charyzma ich 
liderów. Doro0ej i"Anna Fijonik, za*o,yciele Studia 
Folkloru Podlaskich Bia*orusinów „%emerwa”, poza 
muzyczn) prac) z"m*odzie,owym zespo*em inicjuj) 
liczne wydarzenia towarzysz)ce: mikrofestiwale 
w" scenerii bia*oruskich wsi Podlasia, bogat) 
dzia*alno.- wydawnicz) (p*yty, ksi),ki), wymiany 
i" ekspedycje na Bia*oru.. Dzia*ania swe staraj) 
si( do0nansowa- za pomoc) grantów, jednak 
jak mówi), ich otrzymywanie nie jest czynnikiem 
decyduj)cym dla kontynuacji ich dzie*. Doro0ej 
skwitowa* to zdaniem: „Owszem, pomagaj) nam, 
ale grunt, ,eby nie przeszkadzali”.
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Istniej( ró&ne mo&liwo!ci )nansowania ognisk muzycz-

nych/inicjatyw. Dlatego warto tworzy" sie" i# szuka" so-

juszników, którzy byliby gotowi na ró&nych poziomach 

i#w#zró&nicowanym zakresie wspiera" podejmowane dzia-

*ania, wspó*dzieli" za nie odpowiedzialno!". Warto nie 

ogranicza" si' do jednego +ród*a )nansowania.
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S)OWO NA ZAKO1CZENIE
Ognisko muzyki tradycyjnej mo,e przybra- bardzo ró,n) form( - pisali.my 

o" tym na pocz)tku przewodnika. Mo,e by- zespo*em regionalnym wyposa,o-
nym w"stroje i"sceniczne aran,acje lub lu/n) grup) nastawion) na kontakt z"no-
sicielami tradycji oraz przejmowanie ich kompetencji w"drodze bezpo.redniego 
przekazu. Jednak bez wzgl(du na form(, najwa,niejsze wydaj) si( relacje ogniska 
z"bli,szym i"dalszym otoczeniem: rodzinami uczestników, lokaln) spo*eczno.ci),  
z"innymi ogniskami w"regionie i"poza nim. 

Spo*eczne zakotwiczenie oraz sie- wymiany, w"której mog) uczestniczy- inicja-
tywy pe*ni) przynajmniej dwojak) funkcj(. Po pierwsze kulturowa u,yteczno.- 
daje poczucie sensu. Uczymy si( gra- ale te, mamy komu gra- i"dzi(ki temu, ,e 
gramy mo,emy by- z"innymi w"twórczy sposób. Po drugie wyjazdy, podró,e oraz 
spotkania z"innymi inicjatywami s) gwarantem rozwoju ogniska. Dostarczaj) in-
nowacyjnych pomys*ów, prowokuj) do próbowania nowych form i" rozwi)za+. 
Dlatego te, jeste.my przekonani, ,e budowanie sieci,    które jest zasadnicz) misj) 
Cechu Muzyki Tradycyjnej, jest podstaw) do tworzenia .wiadomego i"komplek-
sowego przekazu muzyki tradycyjnej. 
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PODZI+KOWANIA
Wiedz( i" do.wiadczenie zebrane w" przewodniku zawdzi(czamy naszym rozmów-

com - muzykantom, .piewakom, pedagogom, ludziom wielkiej pasji dla których zg*(-
bianie tajników tradycyjnej muzyki i"przekazywanie ich innym sta*o si( wa,n), ,yciow) 
misj). Bardzo IM wszystkim dzi(kujemy! Poni,ej wymieniamy te wa,ne osoby w"kolej-
no.ci alfabetycznej: Rafa* Ba*a. (Milówka), Józef Broda (Koniaków), Zo0a Dragan (Bukó-
wiec Górny), Maria Dudek (Zakopane),  Przemys*aw Ficek (Jele.nia), Piotr Fiedorowicz 
(Posejnele), Anna Fionik (Studziwody), Andrzej Frankiewicz (Ko.cian), Jakub G)sienica - 
Giewont (Zakopane), Maciej G)sienica - Mracielnik (Zakopane), Piotr Górecki (Pozna+), 
Romuald J(draszak (Kostrzyn), Jadwiga Jurasz (Wieprz/k %ywca), Eugeniusz Karkosz-
ka (Lipnica Wielka), Tomasz Kici+ski (Bukówiec Górny), Paula Kinaszewska (Warszawa), 
Stanis*aw Kubasiak (Sucha Beskidzka), Krzysztof Ku.nierek (Ko.cian), Pawe* Luto (Po-
sejnele), Dorota Majerczyk (Chabówka), Piotr Majerczyk (Chabówka), Zdzis*aw Marczuk 
(Zakalinki), Marta Matuszna - Wejchenig (Milówka), Micha* Moniuszko (Sejny), Dawid 
Motor-Grelok (Czarny Dunajec), Brygida Mura+ska (Wieprz/k %ywca), Józef Murawski 
(Szypliszki), Karolina Ociepka (Pozna+), Piotr Piszczatowski (Warszawa), Janusz Pru-
sinowski (M*awa), Anna Szafranowska (Suwa*ki), El,bieta Tomczuk (Bielsk Podlaski), 
Krzysztof Trebunia-Tutka (Zakopane), Micha* Um*awski (Rawicz), Monika Wa*ach (Jawo-
rzynka), Czes*aw W(glarz (%ywiec), Pawe* Zawadzki (Pozna+), Martyna %urek (Zb)szy+) 
Agnieszka Krajewska - Werecka (Olsztyn), Katarzyna Hohorek (Czempi+).

Cech Muzyki Tradycyjnej 
Listopad 2021
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Tekst: Mateusz Niwi+ski i"Maciej %urek
Konsultant merytoryczny: Bo,ena Chrostowska
Fotogra0e: Piotr Baszewski

Wydawnictwo zosta*o zrealizowane we wspó*pracy z" Narodowym Instytutem Muzyki  
i" Ta+ca w" ramach programu Cech Muzyki Tradycyjnej prowadzonego przez Forum  
Muzyki Tradycyjnej oraz Pracowni( Muzyki i"Ta+ca Tradycyjnego. Projekt jest 0nansowany  
ze .rodków Ministra Kultury i"Dziedzictwa Narodowego.



Tekst: Mateusz Niwi+ski i"Maciej %urek
Konsultant merytoryczny: Bo,ena Chrostowska
Fotogra0e: Piotr Baszewski

dotycz)cych przekazu i" funkcjonowania 
wiejskiej muzyki tradycyjnej w" .wiecie 
takim, jaki mamy teraz.

Podstawowe ludzkie potrzeby: pi(kna, 
szale+stwa, autentyzmu, wspólnoty i" wi(zi 
z"poprzednimi pokoleniami – nie zmieniaj) 
si(. Nasza dzia*alno.- – wspólna i"osobna – 
obraca si( wokó* takich w*a.nie warto.ci, 
a" muzyka któr) praktykujemy, jest ich 
wyrazem.

Janusz Prusinowski
Prezes Forum Muzyki Tradycyjnej

https://www.muzykatradycyjna.pl/pl/forum/o-forum

Pracownia Muzyki  
i#Ta-ca Tradycyjnego 

Zajmuje si( inicjowaniem, prowadzeniem 
oraz koordynacj) d*ugofalowych 
programów i"zada+ wspieraj)cych dzia*ania 
na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji 
i" rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej 
w"Polsce, a"tak,e sieciowaniem grup i"osób, 
które si( ni) zajmuj).

W"ramach Pracowni dzia*aj) tematyczne, 

Forum Muzyki 
Tradycyjnej

Forum Muzyki Tradycyjnej to organizacja 
powo*ana przez praktyków tradycyjnego 
.piewu, muzykowania i" ta+ca w" celu 
wzajemnej wspó*pracy w" dziedzinie 
kontynuacji polskiej muzyki wiejskiej oraz 
wspólnej reprezentacji .rodowiska.

Przez wiele lat nasze szlaki krzy,owa*y si(: 
w" wiejskich domach na nauce u" Mistrzów, 
na warsztatach i" pota+cówkach, na 
koncertach i"wszelkich wydarzeniach, gdzie 
mo,na by*o zetkn)- si( z" muzyk) wiejsk) 
in crudo. Poznali.my dziesi)tki wspania*ych 
ludzi starszego pokolenia, których ,ycie, 
zakl(te w" pie.niach i" muzyce, wstrz)sn(*o 
nami i" sta*o si( cz(.ci) nas samych. Teraz, 
gdy Ostatnich Wiejskich Muzykantów 
i" &piewaczek pozosta*o tak niewielu, 
zadajemy sobie pytanie – co robi-, ,eby 
ich muzyka, ich .wiat mia*y godne miejsce 
w" Polsce? Wiemy, jak wa,ne to jest dla 
nas, wiemy, jak niezb(dne mo,e to by- dla 
przysz*ych pokole+.

Prowadzimy – na wiele sposobów – 
warsztaty, zaj(cia, zabawy, festiwale, 
daj)ce wszystkim zainteresowanym szans( 
spróbowania, jak smakuje i" dzia*a pie.+, 
muzykowanie i" taniec. Wypracowali.my 
w" ten sposób wiele „dobrych praktyk” 

https://www.muzykatradycyjna.pl/pl/forum/o-forum%20


mi(dzy.rodowiskowe grupy robocze. 
Efektem ich prac s) ponadregionalne, 
innowacyjne i" eksperymentalne programy 
oraz d*ugofalowe strategie wspieraj)ce 
odradzanie i"o,ywianie /róde* muzyki i"ta+ca 
tradycyjnego jako twórczego elementu 
kultury wspó*czesnej.

https://nimit.pl/pracownia-muzyki-i-tanca-
tradycyjnego/

Programy i" projekty Pracowni Muzyki 
Tradycyjnej:
Akademia Kolberga
Ma*y Kolberg
Cech Muzyki Tradycyjnej
Archiwa Dost(pne
Portal MuzykaTradycyjna.pl
Szko*a mistrzów budowy instrumentów 
ludowych

O#nas

Narodowy Instytut Muzyki i" Ta+ca to 
pa+stwowa instytucja kultury, której misj) 
jest dzia*alno.- na rzecz rozwoju polskiej 
kultury muzycznej i"tanecznej.
Przedmiotem dzia*a+ Narodowego 
Instytutu Muzyki i"Ta+ca jest:
• rozwój i" profesjonalizacja .rodowiska 
muzycznego i"tanecznego,
• edukacja muzyczna i"taneczna,
• rozwój infrastruktury i" bada+ naukowych 
w"zakresie muzyki i"ta+ca,
• edukacja kulturalna oraz zwi(kszanie 
zainteresowania sztuk) muzyki i"ta+ca,
• ochrona i" promocja dziedzictwa 
kulturowego w"Polsce i"zagranic).
Narodowy Instytut Muzyki i"Ta+ca zajmuje 
si( tak,e:
• wsparciem dzia*a+ na rzecz zachowania, 
przekazu, kontynuacji i" rozwoju kultury 
tradycyjnej,
• w*)czaniem do nurtu kultury i" sztuki 
artystów i"artystek z"niepe*nosprawno.ci).

Instytut Muzyki i"Ta+ca zosta* powo*any 
1 pa/dziernika 2010 roku przez Ministra 
Kultury i"Dziedzictwa Narodowego. 12 maja 
2021 roku przekszta*ci* si( w" Narodowy 
Instytut Muzyki i"Ta+ca.

https://nimit.pl/pracownia-muzyki-i-tanca-tradycyjnego/
https://nimit.pl/pracownia-muzyki-i-tanca-tradycyjnego/


POLECAMY W#INTERNECIE:
 Akademia Kolberga
 akademiakolberga.pl

 Muzyka Tradycyjna
 www.muzykatradycyjna.pl

 Narodowy Instytut Muzyki i#Ta-ca
 www.nimit.pl

 Taniec Tradycyjny
 www.tance.edu.pl

 Dudziarze
 www.dudziarze.pl

 Ma"y Kolberg
 malykolberg.pl

http://akademiakolberga.pl
http://www.muzykatradycyjna.pl
http://www.nimit.pl
http://www.tance.edu.pl
http://www.dudziarze.pl
http://malykolberg.pl

