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We wrześniu 2018 roku Muzeum Często-
chowskie zaprosiło na wystawę podsumowują-
cą VII Konkurs Sztuki Ludowej. Edycja ta odby-
wała się pod hasłem Ażurowe piękno. W świecie 
koronki i wycinanki i poświęcona była płaskim 
formom artystycznym. Po  roku nasze emocje 
już przestygły, pozostała satysfakcja z  doko-
nań, której najpiękniejszym wyrazem jest wy-
dany katalog. W nim z przyjemnością czytamy 
zapis jurorek: Anny Filipowicz-Mróz z  Fundacji 
CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło w Warsza-
wie, dr hab. Kingi Czerwińskiej z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz dr hab. Anny We-
roniki Brzezińskiej z  Uniwersytetu im.  Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Podsumowując proto-
kół konkursowy, znawczynie podkreśliły swoje 
zadowolenie z poziomu nadesłanych prac oraz 
z  faktu, że tak wiele osób w Polsce nadal zaj-
muje się rękodziełem. Stwarza to bowiem prze-
słankę dobrej promocji sztuki i tradycji ludowej 
naszego kraju poza granicami. Szanowne ju-
rorki w krótkim podsumowaniu zawarły jednak 
również swoje obawy. W obszarze koronki do-
tyczyły one tego, że  twórcy odchodzą od  tra-
dycji tego rękodzieła. Odnośnie do  wycinanki 
niepokojącym wydało się im zawężenie grona 
uczestników wyłącznie niemal do obszaru dwu 
regionów: kurpiowskiego i rawskiego.

Wniosek z  tych zapisów nasuwa się oczy-
wisty: mimo że z koronką i wycinanką nie jest 
w  Polsce źle, obydwu tym dziedzinom twór-
czym potrzebna jest promocja. Próbujemy więc 
dziś podjąć w  tym zakresie starania przez or-
ganizację objazdowej wystawy o  charakterze 
stricte edukacyjnym. Dzięki 20-letniej trady-

In September 2018 the Museum of Częstocho-
wa held the exhibition summing up the 7th Folk 
Art Competition. The title of  that edition was 
Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wycinan-
ki [The beauty of openwork. In  the world of  lace 
and cut-out]. The competition covered flat forms 
of  artwork. One year after that event our emo-
tions are calmed down, and we can feel satisfied 
with the goals we have accomplished – the proof 
of it is the published catalogue. In it one can read 
with pleasure the opinion of the Jury: Anna Filip-
owicz-Mróz from CEPELIA Polish Art and Handi-
craft Foundation in Warsaw, dr hab. Kinga Czer-
wińska from the University of Silesia in Katowice 
and dr hab. Anna Weronika Brzezińska from the 
Adam Mickiewicz University in  Poznań. In  the 
minutes of the meeting the Jury concluded that 
the level of  artistry of  the works submitted for 
the competition was high and expressed their 
content that so many people pursued hand-
crafting. It creates a good climate for the promo-
tion of Polish folk art and tradition abroad. How-
ever, the Jury admitted being concerned about 
the fact that artists tend to  turn away from the 
traditional lace designs. As far as cut-out is con-
cerned what the Jury found disturbing was that 
only two regions: the Kurpie and Rawa ones had 
their representatives in the competition.

Thus, the conclusion may be drawn that al-
though the said artistic fields are in  good con-
dition, they need promotion. Therefore, today 
we are coming up with the initiative to organize 
a  touring exhibition of  an  entirely educational 
character. As the tradition of folk art competitions 
in  the Museum of Częstochowa has been pre-



cji organizowania Konkursów Sztuki Ludowej 
w Muzeum Częstochowskim powstała bogata 
już kolekcja wycinanek. Urodą małych dzieł pła-
skich form chcemy dzielić się z  innymi ośrod-
kami. Tymi, gdzie rękodzieło żyje, by dać satys-
fakcję tamtejszym wytwórcom. Tymi, gdzie te 
formy sztuki nie są popularne, by sławić urodę 
powstających współcześnie wytworów sztuki 
rękodzielniczej i zachęcać do jej uprawiania.

W  2019 roku Marszałek Województwa Ślą-
skiego dostrzegł VII Konkurs Sztuki Ludowej 
i  towarzyszącą mu wystawę, wyróżniając je 
nagrodą w  dziedzinie edukacji w  Konkursie 
na  Wydarzenie Muzealne Roku 2018. Uwagę 
jury konkursu zwrócił szeroki program eduka-
cyjny towarzyszący wystawie, która przecież 
sama w  sobie ma znaczący walor dydaktycz-
ny. Wypracowanymi w  tym zakresie formami 
chętnie podzielimy się ze wszystkimi, którzy 
wystawę Podróże wycinanek zechcą zaprosić 
do  siebie. Bo wycinanka to  sposób na  zajęcia 
manualne o  oddziaływaniu terapeutycznym. 
Sięganie w  niej do  atrakcyjnych wzorów pro-
wadzi w świat polskiej sztuki ludowej, do któ-
rego wracać wręcz trzeba, szczególnie w dzi-
siejszych czasach. Wycinanka to  jednak nie 
tylko polska specjalność – to stare rękodzieło 
miało swoje odzwierciedlenia we wszystkich 
chyba kulturach. Zajęcia na ten temat to okazja 
do  podróży przez świat i  jego tradycje zdob-
nicze. Wycinanka w końcu – co pokazują czę-
stochowskie konkursy – jest również zaprosze-
niem do całkowicie współczesnej i swobodnej 
kreacji artystycznej.

Bogactwo odniesień do tradycji, penetracja 
bogactwa polskiej sztuki ludowej czy wreszcie 
czysto rozwojowe walory wycinanki doceniło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Wsparło finansowo VII  Konkurs Sztuki Lu-
dowej, jak również wystawę Podróże wycinanek, 
którą dziś Państwu proponujemy, kłaniając się 
w pas Ministrowi. Dodając przy tym, że w cza-
sach, kiedy Polaków wszystko dzieli (nawet 
czynniki przez wieki integrujące), może trady-
cja rękodzieła ludowego będzie tym, w  czym 
wszyscy zechcemy dostrzec płaszczyznę 
wspólnoty.

Tadeusz Piersiak

served for 20 years, our institution boasts a rich 
collection of  cut-outs. We are eager to  share 
the beauty of the small two-dimensional forms 
of artworks with those who live in places where 
the handicraft is alive to satisfy the local artists 
and with those, where such forms of  art are 
not popular, to praise the loveliness of modern 
handicraft and to encourage others to take it up.

In 2018 the Marshal of  the Silesian Voivode-
ship took notice of the 7th Folk Art Competition 
and the accompanying exhibition and granted 
them a prize in the field of education in the mu-
seum event of the year 2018 competition. What 
drew attention of  the Jury was a  wide educa-
tional programme directed at the public during 
the exhibition, which itself is always of a didac-
tic character after all. We are willing to  share 
the forms developed in  this field with all those 
who would like to  invite our exhibition Podróże 
wycinanek [The Journeys of cut-outs]. One needs 
to  know that cut-out is  a  manual activity hav-
ing therapeutic effects. Reaching for traditional 
cut-out designs can take us back to  the world 
of Polish folk art, which should be rediscovered, 
especially nowadays. However, cut-out is  not 
only Polish phenomenon, it  is an ancient hand-
icraft present probably in all cultures. Taking part 
in workshops on cut-out is a chance to tour the 
globe and find out more about the tradition and 
history of decoration.

Cut-out appears to  be, as the competitions 
in Częstochowa prove, an incentive to undertake 
completely modern and free artistic creation.

Cut-out invites us to  explore the richness 
of Polish folk art and tradition and helps to mas-
ter developmental skills. All this good has been 
acknowledged by the Ministry of  Culture and 
National Heritage. They have decided to  sup-
port financially the 7th Folk Art Competition as 
well as the exhibition Podróże wycinanek, which 
we are offering for the public today, expressing 
our thanks to  the Ministry. We hope that these 
days, when Poles are divided in many respects 
(even in case of things which used to  integrate 
us for centuries), the tradition of handicraft will 
be a field in which we would be able to find com-
mon ground.

Tadeusz Piersiak
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Niemalże sto lat od opublikowania tych słów 
chcemy Państwa serdecznie zaprosić do zapo-
znania się z  ekspozycją, która w  ramach pro-
jektu Podróże wycinanek odwiedzi instytucje 
kultury w kraju, a być może również poza jego 
granicami. Z  wielką radością odnotowujemy, 
że wieszczony przez Jerzego Warchałowskiego 
krótki żywot wycinanki nie dokonał się. Tworze-
nie w papierze ma się dobrze, co więcej, prze-
kształca się i rozwija. Wystawa, której towarzyszy 
ten katalog, jest tego najlepszym przykładem.

Konkursy Sztuki Ludowej na  stałe wpisały 
się w zakres działania Działu Etnografii Muzeum 
Częstochowskiego. Początkowo skierowane 
były do artystów zajmujących się różnymi dzie-
dzinami twórczości ludowej, z czasem zaczęto 
zawężać zakres tematyczny, by od 2009 roku 
pozostać przy dwóch kategoriach. Na  prze-
strzeni 15  lat udało się znacznie wzbogacić 
etnograficzne zbiory muzealne. Nabytkami 
w większości były wycinanki.

Ponieważ misją każdego muzeum jest nie 
tylko gromadzenie, ale również upowszechnia-
nie dziedzictwa, dlatego w  naszych głowach 
zrodził się pomysł uwolnienia z przestrzeni ma-

Today, when almost a century has passed since 
Jerzy Warchałowski’s words were published, we 
would like to  encourage you to  find out more 
about the exhibition prepared within the project 
Journeys of cut-outs, which is going to visit cultur-
al institutions in Poland and perhaps abroad. We 
are happy to note that the above-quoted words 
have proved wrong and cut-out is still alive. Pa-
per handcrafting is  in good condition, and what 
is more, it  is developing and undergoing trans-
formations. The said exhibition, accompanied by 
this catalogue, is without doubt an excellent ex-
ample of it.

Folk Art Competitions are a  regular event 
organized by the Department of  Ethnography 
of  the Museum of  Częstochowa. Initially, they 
were directed at  folk artists from various fields, 
however, with time, the scope of  themes be-
came more restricted, and eventually in  2009 
it  covered only two categories. In  15 years the 
ethnographic collection of the museum has ex-
panded considerably. In  great measure the ac-
quired items have been cut-outs.

As the mission of museums is not only to col-
lect but also popularise cultural heritage, we 

Nasza wycinanka w dziejach sztuki polskiej 
zabłysła i zgasła jak meteor.

Ale pozostawiła po sobie ogromne
bogactwo oryginalnych form,

olbrzymią skalę barwnych zestawień,
ujawniła wspaniałą bujność

rodzimego temperamentu,
prawdziwy charakter swojskiego poczucia1.

Jerzy Warchałowski

Our cut-out flashed and disappeared
in the history of Polish art like a meteor.

However, it bequeathed immense
diversity of unique  forms,

a huge range of colourful sets,
revealed unusual exuberance of our Polish

spirit and a true character
of being familiar1

Jerzy Warchałowski

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

1 J. Warchałowski, Wycinanki, “Przegląd Warszawski” 
1924, no 28, p. 68.



gazynowych papierowych dzieł rąk ludzkich. 
Działanie to ma na celu popularyzację idei kon-
kursów oraz promocję artystów, którzy wycina-
niem się zajmują.

Podróże wycinanek to projekt, który zapoznaje 
odbiorcę zarówno z tradycyjnym, jak i inspirowa-
nym cięciem. Bez względu na to, z jakim rodza-
jem wycinania mamy do czynienia, jedno pozo-
staje niezmienne – artyści, którzy wzięli udział 
w przedsięwzięciu, mają wielki szacunek do tra-
dycji i wzornictwa. Jeśli sięgają po nowe moty-
wy, jeśli swoimi pracami chcą coś przekazać, coś 
opowiedzieć, nigdy nie tracą kontaktu z  dzie-
dzictwem, z tym, co przetrwało dziesiątki lat.

To, z czym zetkną się Państwo na wystawie, 
jest jedynie wycinkiem twórczości, różnorodno-
ści i  artyzmu, które tożsame są artystom. Jeśli 
któryś z nich szczególnie zapadnie Wam w ser-
ca, będziecie mogli bliżej zapoznać się z  jego 
dokonaniami, ponieważ większość z nich wyra-
ziła zgodę na publikację danych kontaktowych 
w tym wydawnictwie. To taki swoisty ukłon ca-
łego projektu w kierunku rzeczywistości, w któ-
rej przyszło nam żyć. Mamy również nadzieję, 
że włączycie się Państwo aktywnie w funkcjono-
wanie przedsięwzięcia w Internecie. Strona www 
oraz profil na portalu społecznościowym Face-
book będą platformą komunikacji, dzięki której 
będą Państwo mogli śledzić losy ekspozycji.

Podróże wycinanek to  nie tylko wystawa. 
To również działania edukacyjne, ponieważ bez-
refleksyjne obcowanie z jakąkolwiek sztuką nie 
ma przełożenia na  utrwalenie i  popularyzację 
wartości, które niesie ze sobą. Liczymy, że uda 
nam się namówić instytucje kultury, w których 
zagości ekspozycja, do  podjęcia artystycznej 
współpracy z wycinankarzami poprzez organi-
zację warsztatów czy realizację projektów z za-
kresu performance lub street artu. Spektrum 
jest szerokie, możliwości ogromne. My ze swej 
strony do  wypożyczonej wystawy dołączamy 
kostki Rubika oraz gry pamięciowe jako narzę-
dzia do stworzenia kącika edukacyjnego. Przez 
zabawę chcemy oswajać odbiorcę z  pięknem 
i kunsztem wycinanki.

Realizacją tego projektu chcemy również 
zwrócić uwagę na historię oraz przyszłość Kon-
kursów Sztuki Ludowej, organizowanych przez 
Muzeum Częstochowskie. Nie ma wielu takich 
przedsięwzięć, które swoim zasięgiem obejmu-

have come up with the idea to  relieve paper 
pieces of  art created with human hand from 
the closed stores of  the museum. The initiative 
is to promote both competitions and artists who 
pursue this type of handcrafting.

Journeys of cutouts is a project which familiar-
ises the public with the traditional and inspired 
cutting. However, no matter what type of tech-
nique is employed, one thing stays unchanged – 
the artists who have taken part in a competition 
and who have immense respect for tradition and 
design. Even when they reach for new motifs 
and want to say something meaningful through 
their works, they never fail to remember the her-
itage which has survived decades.

What you are going to see at  the exhibition 
is merely a piece of artistic output, variety and 
artistry characterising the artists. If you take 
a liking to some of them, you will have a chance 
of getting to know their achievements better, as 
most of the artists agreed to have their contact 
data published by the museum. This is  a  kind 
of  step forward towards the reality we live in. 
We also hope that you will eagerly participate 
in the project via the Internet. The website and 
the profile on Facebook will serve as a commu-
nication platform enabling you to follow the ex-
hibition tour.

Journeys of  cut-outs is  not only an  exhibi-
tion. It is an educational undertaking too – if the 
admiration of  artworks is  devoid of  reflection, 
it  makes no good to  ingrain, nurture and pro-
mote values they convey. We want to  believe 
that we are able to convince cultural institutions 
holding the exhibition to start cooperation with 
the folk artists by means of  various projects: 
workshops, live performance and street art 
events. The range of  possibilities is  wide and 
open. Our contribution to the project, of course 
besides lending the exhibition, is Rubik’s Cubes 
and memory games as tools to equip children’s 
learning corners. Undoubtedly, play and fun can 
bring the public closer to the beauty and artistry 
of cut-outs.

The aim of the project is also to draw the pub-
lic’s attention to the history and future of the Folk 
Art Competitions announced by the Museum 
of Częstochowa. Polish nationwide competitions 
of this kind are really scarce, thus it is vital to nur-
ture and cultivate the concept which has been 
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ją cały kraj, dlatego tym bardziej należy dbać 
i  kontynuować ideę, która od  lat przyświeca 
konkursowi. Wspieranie twórczości ludowej, re-
jestrowanie i obserwowanie jej stanu są w dzi-
siejszych czasach zadaniami priorytetowymi.

Pełni nadziei na artystyczne doznania, prze-
kazujemy w  Państwa ręce ten katalog. Niech 
obcowanie z  wystawą, uzupełnione treścią 
tego wydawnictwa, otworzy Was na szczególne 
piękno papierowej wycinanki.

Ewelina Mędrala-Młyńska

for years an incentive to organize such undertak-
ings. Nowadays, supporting folk art, registering 
and watching its condition must be high on our 
list of priorities.

We would like to present this catalogue wish-
ing you very many aesthetic experiences. May 
the exhibition supplemented with this publica-
tion open your eyes to  the loveliness of  paper 
cut-out.

Ewelina Mędrala-Młyńska
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Aleksandra 

ADAMAS

Urodziła się w 1953 roku w Cielcach. Mieszka 
w Warcie, w województwie sieradzkim, z wy-
kształcenia jest pedagogiem. Wycina od  lat 
90. XX wieku. Zdolności manualne odziedzi-
czyła po  mamie i  babci, jednak z  papiero-
wą wycinanką zapoznała się, uczestnicząc 
w  warsztatach i  pokazach, w  których brali 
udział twórcy ludowi z  Sieradzkiego. Ta for-
ma aktywności artystycznej zachwyciła ją 
przede wszystkim prostotą formy. Wkładając 
wiele pracy i uwagi w  tworzenie lalek i kozo-
ków, cacek, rózg i mazurów pragnie populary-
zować i propagować wycinankę sieradzką, by 
stała się tak znana, jak łowicka. Duży wpływ 
na kształtowanie się form wycinanek Aleksan-
dry Adamas miała twórczość Józefy Chaładaj 
oraz Marii Pawlak. Tematykę i  kształt swo-
ich prac mocno osadza w  tradycji, choć nie 
stroni również od  inspiracji. Przyznaje, że  lubi 
podpatrywać innych twórców – nie dlatego, 
by ich naśladować, lecz by wzbogacić swój 
warsztat i  być na  bieżąco w  temacie wyci-
nankarstwa. Prace tworzy „z głowy”, inspiracje 
wstępnie szkicuje. Od 2015 roku jest członkinią 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w  Lubli-
nie – oddział łódzki. Chętnie prowadzi poka-
zy, warsztaty w szkołach, instytucjach kultury, 
upowszechniając nie tylko wycinankarstwo, 
ale także haft i zdobnictwo papierowe. Bierze 
udział w  projektach popularyzujących region 
sieradzki oraz w  kiermaszach sztuki ludowej. 
Współpracuje z Muzeum Miasta i Rzeki Warty 
w Warcie i Łódzkim Domem Kultury. Jej prace 
znajdują się w zbiorach Galerii STL w Lublinie, 
Muzeum Miasta i  Rzeki Warty w  Warcie, Mu-
zeum Częstochowskim. Są nagradzane i  wy-

Aleksandra Adams was born in  Cielce in  1953. 
At present she lives in Warta in the Sieradz Prov-
ince and she is a pedagogue. She has been cre-
ating cut-outs since the 90’s of  the 20th century. 
She has taken manual skills after her mother and 
grandmother, however paper cut-outs became 
more familiar to her after the workshops and dis-
plays in which folk artists from the Sieradz region 
took part. This type of  artistic activity appealed 
to her with its simplicity of form. Putting a lot of ef-
fort to create lalki and kozoki, cacka, rózgi and ma-
zury [girls, boys, square cut-outs, trees and colourful 
cutouts] she wants to popularise and promote the 
Sieradz cut-outs to make them as well-known as 
the Łowicz ones. The artistic output of the artist was 
influenced in great measure by the works of Józe-
fa Chaładaj and Maria Pawlak. The themes and 
shapes of her cut-outs are deeply rooted in the tra-
dition, although she sometimes resorts to inspira-
tions. The artist admits that she likes to know what 
other artists are doing in this field – not to imitate 
them but to enrich her craftsmanship and to stay 
in touch with the latest trends. Creating works she 
depends on her own ideas and makes sketches. 
Since 2015 she has been a member of the Folk Art-
ists’ Association in Lublin – the branch of Łódź. She 
is eager to run displays and workshops at schools 
and cultural institutions, not only to promote cut-
outs but also embroidery and paper decorative 
art. Aleksandra Adamas participates in  the pro-
jects popolarising the Sieradz region and in  folk 
art bazaars. She cooperates with the Museum 
of Warta Town and River in Warta and the Cultur-
al Centre in Łódź. Her works can be found in the 
Gallery of  the Folk Artists’ Association in  Lublin, 
the Mueum of Warta Town and River and the Mu-



Aleksandra ADAMAS
Mazur z ogonami, wycinanka sieradzka / Girls and boys, the Sieradz cut-out
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różniane na  konkursach i  przeglądach. Jest 
laureatką: I miejsca w konkursie Chrzest Polski 
w sztuce ludowej zorganizowanym w 2016 roku 
przez Muzeum w Sieradzu, II miejsca w XXVI 
Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzę-
dowej 2017 w  Rudnikach, II miejsca w  kon-
kursie Barwny świat wycinanki sieradzkiej zre-
alizowanym przez Muzeum w  Sieradzu oraz 
wyróżnienia w konkursie Koronka i rzeźba 2016 
w Łęczycy. W zbiorach Muzeum Częstochow-
skiego znajduje się pięć prac artystki – dwie 
Lalki i kozoki, Sieradzki mazur z ogonami, Cac-
ko rogate, Rózga.

seum of Częstochowa. They receive awards and 
distinctions in  various contests and surveys. The 
artist was granted the 1st place in the competition 
Chrzest Polski w sztuce ludowej [Baptism of Poland 
in  the folk art] organized in 2016 by the Museum 
in Sieradz, the 2nd place in XXVI Międzynarodowy 
Konkurs Plastyki Obrzędowej 2017 [the 26th In-
ternational Competition of  Ceremonial Arts and 
Crafts] in Rudniki, the 2nd place in the competition 
Barwny świat wycinanki sieradzkiej [The colourful 
world of the Sieradz cut-out] organized by the Mu-
seum in Sieradz and an honourable mention in the 
competition Koronka i rzeźba [Lace and sculpture] 
in 2016 in Łęczyca. In the Museum of Częstochowa 
there are five works of the artist – two Lalki i kozoki, 
Sieradzki mazur z  ogonami, Cacko rogate, Rózga 
[Girls and Boys, the Sieradz colourful cutout with 
tails, Cut-out with corners, Tree].

Aleksandra ADAMAS
Lalki i kozoki, wycinanka sieradzka / Girls and boys, the Sieradz cut-out
M.Cz.II 2735
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Aleksandra ADAMAS
Lalki i kozoki, wycinanka sieradzka / Girls and boys, the Sieradz cut-out
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Urodziła się w  1944 roku w  Sieradzu, gdzie 
mieszka do dziś. Z wykształcenia jest handlow-
cem, aktualnie przebywa na  emeryturze. Ni-
gdy nie brała udziału w kursach plastycznych, 
a  wycinanki wykonuje od  12 lat. Umiejętności 
zdobywała sama, obserwując innych twórców. 
Do zainteresowania się tą sztuką zainspirowały 
ją wystawy pokonkursowe oraz kiermasze sztu-
ki ludowej, jak również wspomnienie o wycina-
nych dekoracjach ścian, okien, kredensów, któ-
re wykonywała jej babcia. Zajmuje się również 
haftem sieradzkim, kwiatami z  bibuły, tworzy 
ozdoby świąteczne (bożonarodzeniowe i  wiel-
kanocne) oraz tradycyjne pająki. Jest członkinią 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Do  two-
rzenia wycinanek, które powstają na podstawie 
wcześniej sporządzonego szkicu, stosuje no-
życzki, skalpel oraz papier glansowany. Inspi-
racji dostarczają jej przyroda oraz obrazy reli-
gijne. Prace Kazimiery Balcerzak to połączenie 
tradycyjnych motywów i  wzornictwa z  tema-
tami czerpanymi z  innych dziedzin, np.  sztuki. 
Jako twórca ludowy współpracuje od 1994 roku 
z  Muzeum Okręgowym w  Sieradzu, Łódzkim 
Domem Kultury od 2010 roku, Muzeum Narodo-
wym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w Szreniawie oraz Muzeum Etnograficznym 
w  Zielonej Górze-Ochli od  2013 roku. W  2017 
roku otworzyła dwie wystawy w Sieradzu oraz 
jedną w  Lublinie, zaś w  2018 roku ekspozycję 
w Zielonej Górze-Ochli. Brała udział w licznych 
konkursach, na których otrzymała wiele nagród 
i  wyróżnień, m.in. nagrodę w  konkursie Sztu-
ka i  Rękodzieło Ludowe Regionu Sieradzkiego 
zorganizowanym przez Muzeum w  Sieradzu 

Kazimiera Balcerzak was born in  1944 in  Sie-
radz, where she still lives. She is a retired market-
er. She has never taken part in visual art courses, 
though she has been cutting in paper since she 
was 12 years old. She learnt the skills of creating 
cut-outs on her own, observing other artists. Her 
interest in this type of folk art was triggered by 
exhibitions held after competitions and by folk 
art fairs. Her passion was also sparked by a rem-
iniscence of  the cut-outs decorating the walls, 
windows, cupboards at  her home, which were 
made by her grandmother. Kazimiera Balce-
rzak occupies herself with the Sieradz embroi-
dery, tissue paper flowers, Christmas and Easter 
decorations and traditional spiders. The artist 
is registered in the Folk Artists’ Association. She 
creates her cut-outs supporting herself with 
drawings and using scissors, scalpels and art 
paper. Her designs are inspired by nature and 
religious paintings. In  her cut-outs she com-
bines traditional patterns and motifs with other 
themes, including art. As a folk artist Kazimiera 
Balcerzak has been cooperating with the Re-
gional Museum in Sieradz since 1944, the Łódź 
Culture Centre since 2010, the National Muse-
um of Agriculture and Food Industry in Szrenia-
wa and the Ethnographic Museum in  Zielona 
Góra-Ochla since 2013. As a result of this coop-
eration she opened two exhibitions in  Sieradz 
and Lublin in  2017 and in  Zielona Góra-Ochla 
in 2018. She has participated in numerous com-
petitions, receiving distinctions and awards, i.e. 
awards in  the competition Folk Art and Handi-
craft of the Sieradz Region organized by the Mu-
seum of Sieradz in 2002, 2004 and 2006. In 2012 

Kazimiera 

BALCERZAK



Kazimiera BALCERZAK
Trzej Królowie, wycinanka sieradzka / The Three Magi, the Sieradz cut-out
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w 2002, 2004 i 2006 roku. W 2012 roku przyzna-
no jej I  miejsce w  XI  Międzynarodowym Kon-
kursie Plastyki Obrzędowej w  Rudnikach oraz 
w  V Konkursie Sztuki Ludowej Wycinanki nie-
zaplanowane… zorganizowanym przez Muzeum 
Częstochowskie. W tym samym roku otrzymała 
również nagrodę za najlepsze prace prezento-
wane na Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym. W 2013 roku Zarząd Powiatu Sieradz-
kiego uhonorował ją nagrodą za  osiągnięcia 
artystyczne i  twórcze. W  2015 roku otrzymała 
wyróżnienie w  VI Konkursie Sztuki Ludowej 
Z  tradycji wzięte, na  nowo wycięte… zorganizo-
wanym przez Muzeum Częstochowskie, rok 
później zdobyła Grand Prix w konkursie Chrzest 
Polski w sztuce ludowej zorganizowanym przez 
Muzeum Okręgowe w  Sieradzu. Na  twórczość 
poświęca każdą wolną chwilę. Najwięcej jej 
prac zgromadziło Muzeum Regionalne w  Beł-
chatowie. Instytucje, z  którymi współpracuje, 
to Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu i Muzeum Częstochow-
skie. Jej prace są w posiadaniu prywatnych ko-
lekcjonerów, sprzedaje je również na  targach 
sztuki ludowej. W  zbiorach Muzeum Często-
chowskiego znajdują się dwie jej wycinanki – 
Trzej Królowie i Mazur ogoniasty.

she was awarded the 1st prize in  the 9th Inter-
national Ceremonial Arts and Crafts Competi-
tion in Rudniki and the 5th Folk Art Competition 
Unplanned cutouts… organized by the Museum 
of Czestochowa. Kazimiera Balcerzak was also 
awarded for the best works presented during 
the Folk Art Fair in Kazimierz Dolny. In 2013 the 
artist received an award for her artistic achieve-
ments from the Municipal Office of the Sieradz 
Poviat. In 2015 she was granted an honourable 
mention in the Folk Art Competition Traditional 
cut-outs made afresh organized by the Museum 
of  Czestochowa. In  2016 the artist won Grand 
Prix in  the competition The Baptism of  Poland 
in  folk art initiated by the Regional Museum 
in Sieradz. Kazimiera Balcerzak devotes her en-
tire free time to her passion. The Regional Mu-
seum in  Bełchatów holds the biggest number 
of her works. The artist also cooperates with the 
Museum of  the Podlaskie Region in  Białystok, 
the National Museum in Poznań and the Muse-
um of Częstochowa. Private collectors possess 
her works too. The cut-outs can be purchased 
at folk art fairs. In the Museum of Częstochowa 
there are two cut-outs of the artist: Trzej Królowie 
and Mazur ogoniasty [The Three Magi, Colourful 
cut-out with tails]

K A Z I M I E R A BA LC E R Z A K16



Kazimiera BALCERZAK
Mazur ogoniasty, wycinanka sieradzka / Mazurian with tails, the Sieradz colourful cut-out with tails
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Urodziła się w  1946 roku w  Warcie, mieszka 
w  Sieradzu. Z  wykształcenia jest nauczyciel-
ką. Wycinaniem zajmuje się od chwili przejścia 
na  emeryturę. Zachętą do  rozwijania tej pasji 
było upodobanie do prac manualnych, których 
również uczyła w szkole podstawowej. Współ-
pracuje ze szkołami i świetlicami, a także z Miej-
skim Domem Kultury w  Sieradzu, w  którym 
w 2018 roku prezentowała swoje prace. Na Fa-
cebooku można znaleźć jej profil, nazwany Pa-
pierowa wycinanka. Weronika Baśnik-Żmijewska 
podczas wycinania używa nożyczek do paznok-
ci i białego papieru, i zanim przystąpi do pracy, 
najczęściej szkicuje wzór wycinanki. Inspirują ją 
przyroda, postać ludzka i przedmioty codzien-
nego użytku. Najchętniej wykorzystuje motywy 
zaczerpnięte ze świata fauny i flory. Wykonuje 
też wycinanki okolicznościowe. Choć wywodzi 
się z  regionu, gdzie silne są tradycje wycinan-
karskie, nie sięga po  ludowe motywy. Tworzy 
wycinankę autorską, dla której ograniczenia te-
matyczne właściwie nie istnieją. Proste formy, 
którymi operuje, są niezwykle ciekawe i znajdu-
ją coraz szersze grono odbiorców. W 2018 roku 
wzięła udział w  VII Konkursie Sztuki Ludowej 
Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wycinanki 
i zdobyła nagrodę specjalną ufundowaną przez 
portal o sztuce „Why Art?”. W zbiorach Muzeum 
Częstochowskiego znajdują się trzy wycinanki 
artystki – Kompozycja z  nożyczek, Maki polne, 
Pani Natura.

Weronika Baśnik-Żmijewska was born in  1946 
in Warta, but she lives in Sieradz. She is a retired 
teacher. She has been occupied with creating 
cut-outs since the time she retired. The incentive 
to pursue this passion was her fondness for man-
ual work, which she taught in  a  primary school. 
She cooperates with schools, clubhouses and the 
Municipal Cultural Centre in  Sieradz, where she 
exhibited her works in 2018. One can find her pro-
file Papierowa wycinanka [Paper cut-out] on Face-
book. Her tools are manicure scissors and white 
paper and before she begins her work she usually 
makes a  sketch. The artist is  inspired by nature, 
human silhouette and utensils. The motifs which 
are most often employed in  her cut-outs come 
from the world of fauna and flora. She also makes 
commemorative cut-outs. Though her region has 
a long and rich history of cut-outs, she does not 
reach for folk motifs. Her cut-outs are unique as 
far as themes presented in them are concerned. 
The forms she resorts to, though simple, are really 
interesting and arousing more and more interest. 
In 2018 the artist took part in the 7th Folk Art Com-
petition Ażurowe piękno. W świecie koronki i wyci-
nanki [The beauty of openwork. In the world of lace 
and cut-out] and received a special award fund-
ed by the portal on art “Why Art?”. In the Museum 
of Częstochowa there are three cut-outs created 
by Weronika Baśnik-Żmijewska – Kompozycja 
z nożyczek, Maki polne, Pani Natura [Scissors com-
position, Poppies, Lady Nature].

Weronika 

BAŚNIK-ŻMIJEWSKA



Weronika BAŚNIK-ŻMIJEWSKA
Kompozycja z nożyczek, wycinanka nietradycyjna / Scissors composition, nontraditional cut-out
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Urodziła się w 1950 roku w Strzałkach, miesz-
ka w  Glebie, w  gminie Kadzidło. Wycinanki 
wykonuje od  jedenastego roku życia. Sztuki 
tej nauczyła ją mama. Swoją aktywnością ar-
tystyczną podtrzymuje wycinankarską tradycję 
rodzinną. Zajęła II miejsce w  I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Wycinanek, III miejsce w  Ogól-
nopolskim Konkursie na  Wycinankę Ludową 
w Toruniu w 1978 roku. Brała także udział w la-
tach 70. XX wieku w konkursie Ludowe obrzędy 
północno-wschodniego terenu Polski. Za zasłu-
gi została uhonorowana Nagrodą Wójta Gmi-
ny Kadzidło. Prace Genowefy Bączek znajdują 
się w zasobach Centrum Kultury Kurpiowskiej 
w  Kadzidle, Muzeum Kultury Kurpiowskiej 
w Ostrołęce, a także w Muzeum Częstochow-
skim. Do wycinania używa nożyc do strzyżenia 
owiec. Pomysły czerpie „z  głowy”, nie szki-
cuje. Jej główną inspirację stanowią motywy 
od  dawna zakorzenione w  kulturze i  tradycji 
Kurpiów. W  zbiorach Muzeum Częstochow-
skiego znajduje się pięć wycinanek artystki 
– Koguty całuski, Ptaki całuski, Pawie całuski, 
Gwiazda, Las.

Genowefa Bączek was born in 1950 in Strzałki, 
but at present she lives in Gleba, a village in the 
Kadzidło commune. She has been making 
 cut-outs since she was 11. Her mother taught her 
the necessary skills. Being active in  the artistic 
field she has not let the family tradition of creating 
cut-outs die. Genowefa Bączek was granted the 
2nd place in  Ogólnopolski Przegląd Wycinanek 
[the Polish Nationwide Survey of  Cut-outs], the 
3rd place in  Ogólnopolski Konkurs na  Wycinan-
kę Ludową [the Polish Nationwide Folk Cut-out 
Competition] in Toruń in 1978. She took part in the 
70’s of the 20th century in the competition Ludowe 
obrzędy północno-wschodniego terenu Polski 
[Folk solemnities of the north-eastern part of Po-
land]. In recognition of her achievements she was 
granted the Kadzidło Commune Head Award. 
Her works can be admired in the Kurpie Culture 
Centre in Kadzidło, the Kurpie Culture Museum 
in Ostrołęka and in the Museum of Częstochowa. 
Her tool is sheep shears and she does not pre-
pare sketches. The artist follows her own ideas 
and draws on motifs typical of the Kurpie culture 
and tradition. In  the Museum of  Czestochowa 
there are five cut-outs made by the artist: Kogu-
ty całuski, Ptaki całuski, Pawie całuski, Gwiazda, 
Las [Kissing cocks, Kissing birds, Kissing peacocks, 
Star, Forest].

Genowefa 
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Genowefa BĄCZEK
Las, wycinanka kurpiowska / Forest, the Kurpie cut-out
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Genowefa BĄCZEK
Pawie całuski, wycinanka kurpiowska / Kissing peacocks, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2790
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Urodziła się w  1957 roku we wsi Tatary koło 
Kadzidła na  Kurpiach. Z  wykształcenia jest 
technikiem geodetą. Jest członkiem Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych i  przewodnikiem 
po Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, Oddzia-
le Muzeum Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce. 
Przez wiele lat współpracowała z  nieistnie-
jącą już Spółdzielnią „Kurpianka” w  Kadzidle. 
Talent i  umiejętności odziedziczyła po  babci 
Stefanii Konopce, matce Marii Chrostek oraz 
ciotce Czesławie Konopce. Wycinanki tworzy 
od  dwunastego roku życia, czerpiąc inspira-
cję z  tradycyjnych wzorów kurpiowskich. Jej 
prace wyróżniają się prostą kompozycją oraz 
subtelnością i  precyzją cięcia. Do  wycinania 
używa tradycyjnie nożyc do  strzyżenia owiec. 
Wiesława Bogdańska wykonuje również kwiaty 
z bibuły, palmy wielkanocne, pisanki oraz pie-
czywo obrzędowe. Uczestniczyła w wielu kon-
kursach, pokazach i wystawach sztuki ludowej. 
Jako twórca ludowy chętnie dzieli się swoimi 
umiejętnościami, prowadzi liczne warszta-
ty rękodzieła ludowego. Do  najważniejszych 
nagród należą: Odznaka „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1998), Odznaka Honorowa Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” (2008), Nagroda im. Oskara 
Kolberga (2008), Doroczna Nagroda Marszałka 
Województwa Mazowieckiego (2008), Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2012). Jest 
laureatką I  miejsca w  organizowanym przez 
Muzeum Częstochowskie VII Konkursie Sztu-
ki Ludowej Ażurowe piękno. W  świecie koronki 
i  wycinanki (2018) w  kategorii „wycinanka-tra-
dycja” oraz wyróżnienia w  VI Konkursie  Sztuki 

Wiesława Bogdańska was born on 27 March 
1957 in  Tatary, a  village in  the commune of 
Kadzidło, in  the Kurpie region. She is  a  survey-
ing technician. She is also a member of the Folk 
Artists’ Association and a  cicerone in  the Kurp-
ie Farmhouse, the Branch of  the Kurpie Cul-
ture Museum in  Ostrołęka. She cooperated for 
many years with the now defunct Cooperative 
“Kurpianka” in Kadzidło. She inherited her talent 
and skills from the well-known folk artists – her 
 grandmother Stefania Konopka and mother 
 Maria Chrostek as well as aunt Czesława Konop-
ka. Wiesława Bogdańska has been creating 
 cut-outs since she was twelve. Her inspiration 
is the traditional designs from the Kurpie region. 
What is typical for her works is simplicity of de-
sign, subtlety and precision of  cutting. Her tool 
is traditional sheep shears. The artist also makes 
tissue-paper flowers, Easter palms, Easter eggs 
and bakes special ceremonial bread products. 
She has taken part in  numerous folk art com-
petitions, shows and exhibitions. She willing-
ly passes her skills to  others, running a  plenty 
of workshops on folk handicraft. The most impor-
tant awards that she has been granted include: 
the Decoration of Meritorious for Polish Culture 
(1998), the  Decoration of Honour Meritorious for 
Polish Culture awarded by the Ministry of Culture 
and National Heritage (2008), the Oskar Kolberg 
Award (2008), the Annual Award of the Marshall 
of the Mazovia Region (2008), the Medal for Merit 
to  Culture – Gloria Artis (2012). Wiesława Bog-
dańska is a laureate of the 1st place in the 7th Folk 
Art Competition Ażurowe piękno. W  świecie ko-
ronki i wycinanki [The beauty of openwork. In the 

Wiesława 

BOGDAŃSKA



 Ludowej Z  tradycji wzięte, na  nowo wycięte… 
(2015). Prace Wiesławy Bogdańskiej znalazły się 
w kolekcjach wielu muzeów, m.in. w Państwo-
wym Muzeum Etnograficznym w  Warszawie, 
Muzeum Północno-Mazowieckim w  Łomży, 
Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierow-
skiej-Prüfferowej w  Toruniu, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w  Ostrołęce, Muzeum Narodo-
wym w  Poznaniu, Muzeum Etnograficznym 
im.  Seweryna Udzieli w  Krakowie, Muzeum 
Częstochowskim, Museum Europäischer Kul-
turen w Berlinie. W zbiorach Muzeum Często-
chowskiego znajduje się szesnaście wycinanek 
artystki – pięć lelui, siedem gwiazd, trzy koguty, 
abażur do lampki.

world of lace and cut-out] (2018) in the category 
“cut-out-tradition” and a distinction in the 6th Folk 
Art Competition Z  tradycji  wzięte na  nowo wy-
cięte… [Traditional cut-outs made afresh] (2015). 
The works by Wiesława Bogdańska are held 
in  numerous museums, i.e. the National Ethno-
graphic Museum in Warsaw, the North Mazovi-
an Museum in  Łomża, the Maria Znamierows-
ka-Prüfferowa Ethnographic Museum in  Toruń, 
the Kurpie Culture Museum in Ostrołęka, the Na-
tional Museum in Poznań, the Seweryn Udziela 
Ethnographic Museum in  Cracow, the Museum 
of Częstochowa and Museum Europäischer Kul-
turen in Berlin. In  the Museum of Czestochowa 
there are 16 cut-outs created by the artist – five 
leluje, seven stars, three cocks and a lampshade.
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Wiesława BOGDAŃSKA
Gwiazda, wycinanka kurpiowska / Star, the Kurpie cut-out
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Wiesława BOGDAŃSKA
Leluja, wycinanka kurpiowska / 
Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2684
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Wiesława BOGDAŃSKA
Koguty, wycinanka kurpiowska / Cocks, the Kurpie cut-out

M.Cz.II 2957
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Wiesława BOGDAŃSKA
Leluja, wycinanka kurpiowska / 
Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2685
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Urodziła się w 1989 roku w Ostrołęce. Mieszka 
i tworzy w miejscowości Zalas niedaleko Ostro-
łęki. Zainteresowanie kulturą kurpiowską, które 
później przerodziło się w pasję i pracę, zaszcze-
piła w niej ciocia – wybitna twórczyni ludowa – 
Czesława Lewandowska. Z  wykształcenia jest 
zootechnikiem i  inżynierem produkcji żywno-
ści, pracuje w gospodarstwie rolnym. W każdej 
wolnej chwili tworzy tradycyjne kurpiowskie 
wycinanki. Od dziecka lubiła rysować i wykony-
wać prace plastyczne. Wycina od 18 lat, sztuki 
tej nauczyła się od  starszych koleżanek. Jest 
zarejestrowana jako twórca ludowy w  Stowa-
rzyszeniu Twórców Ludowych. Jej prace znaj-
dują się w  zbiorach: Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i w Muzeum 
Częstochowskim. Od  2001 roku bierze udział 
w konkursach, w których jest wyróżniana i na-
gradzana. Do  najważniejszych nagród należą: 
I miejsce w konkursie Dzień Kurpiowski w Lip-
nikach, I  miejsce w  konkursie Rękodzieło Wsi 
Kurpiowskiej. Za  pielęgnowanie tradycji kur-
piowskiej w  2002 roku otrzymała III  miejsce 
w  konkursie Super Puszczak. Brała też wielo-
krotnie udział w  konkursie Palma Kurpiowska 
w Łysych. Jako uczennica szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Zalasiu była członkinią zespołu 
folklorystycznego „Jegodecki”. W  Konkursie 
Sztuki Ludowej organizowanym przez Muzeum 
Częstochowskie wzięła udział dwukrotnie – 
w 2015 i 2018 roku. W 2015 roku została człon-
kiem grupy „Radosna Twórczość” zrzeszającej 
twórców z Kurpi. Jej prace można nabyć na jar-
markach, targach sztuki ludowej, tworzy też 

The artist was born in Ostrołęka in 1989. She lives 
and creates her works in Zalas, a village near Os-
trołęka. It was her aunt Czesława Lewandowska, 
an  outstanding folk artist, who instilled into her 
the interest in the Kurpie culture. Later, this inter-
est became her passion and work. Anna Ceberek 
is a zootechnician and a food engineer and works 
on a farm. In her free time she creates traditional 
Kurpie cutouts. She has enjoyed drawing and cre-
ating artworks since her childhood. Anna Ceberek 
has been producing cutouts for 18 years, her old-
er friends taught her how to do it. She is registered 
as a folk artist in the Folk Artists’ Association. Her 
works are held by the State Folk Group of Song 
and Dance “Mazowsze”, the Kurpie Culture Mu-
seum in  Ostrołęka and the Museum of  Często-
chowa. Since 2001 the artist has been taking part 
in competitions in which she receives distinctions 
and awards. The most prestigious awards include: 
the 1st awards in the competitions Dzień Kurpiowski 
[The Kurpie Day] in Lipniki and Rękodzieło Wsi Kur-
piowskiej [The Kurpie Village Handicraft]. In  2002 
Anna Ceberek won the 3rd place in  the compe-
tition Super Puszczak for nurturing the Kurpie 
culture. She has participated several times in the 
competition Palma Kurpiowska [the Kurpie Easter 
Palm Competition] in Łyse. As a pupil of a primary 
school and a junior high school she was a mem-
ber of a folk band “Jegodecki”. The artist took part 
in the Folk Art Competition organized by the Mu-
seum of Częstochowa in 2015 and 2018. In 2015 
she joined the group Radosna Twórczość [Joyful 
Creativity] established by the Kurpie folk artists. 
Her works can be purchased at fairs and folk art 
markets, but she also creates works for  individual 
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na  specjalne zamówienie. Wykreowała swój 
autorski projekt Anki wycinanki, który polega 
na  przeprowadzaniu warsztatów rękodzieła 
w szkołach. Projekt ten otrzymał certyfikat mar-
ki lokalnej w  kategorii rękodzieło. Wycinanki 
Anny Ceberek zawierają tradycyjne elementy 
i wzory, czasami autorka dodaje do nich nowo-
czesny akcent, np.  w  gwiazdę wplata motyw 
samochodu, postacie z bajek lub parę młodą. 
Twórczyni ma swój wypracowany styl – łączy 
tradycję z nowoczesnością.

orders. The artist has developed her own project 
Anki wycinanki [Ann’s cut-outs], which consists 
in  running handicraft workshops in schools. The 
project has been granted a certificate of  the lo-
cal brand in the category of handicraft. The cut-
outs made by Anna Ceberek present traditional 
elements and patterns, however, sometimes the 
artist adds to  them some modern motifs, e.g., 
she intertwines a car motif, fairy-tale characters 
or newlyweds into a star motif. Anna Ceberek has 
evolved her own style – in her works she com-
bines tradition and modernity.
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Anna CEBEREK
W rytmie powolniaka, wycinanka kurpiowska / In the rhythm of powolniak [the Kurpie dance], the Kurpie cut-out

M.Cz.II 2987
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Urodziła się w 1963 roku w miejscowości Le-
lis. Pochodzi z  regionu o bogatych tradycjach, 
dlatego od dziecięcych lat była w  ich przekaz 
mocno zaangażowana. Wycinanki wykonywa-
ła już w wieku sześciu lat, a sztuki tej nauczy-
ła ją babcia – Stanisława Niedźwiedzka. Inną 
umiejętnością nabytą w domu rodzinnym było 
wicie palm. Wycina wszystkie tradycyjne wzo-
ry: leluje, gwiazdy, kogutki, firanki z  papieru. 
Uczestniczy w licznych wystawach, a jej prace 
upiększają sale podczas różnych uroczystości 
w  Lelisie. Poza wycinankami wykonuje rów-
nież kwiaty z  bibuły, kierce oraz wspomniane 
palmy. W 1976 roku otrzymała nagrodę za pal-
mę kurpiowską w  Łysach. Jest zaangażowana 
w rozpowszechnianie kurpiowskich tradycji po-
przez udział i prowadzenie licznych warsztatów, 
spotkań, festynów. Od 2011 roku należy do Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych w  Lublinie – 
oddział kurpiowski, od  kilku lat działa również 
przy Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Le-
lisie. Jej praca na  rzecz zachowania obycza-
jów i  tradycji została doceniona w  2017 roku, 
kiedy odznaczono ją Medalem Pro Masovia 
za kultywowanie tradycji kurpiowskiej. Przyznał 
go samorząd województwa mazowieckiego 
na wniosek Stowarzyszenia Unikat – Przyjazna 
Gmina i  grupy „Radosna Twórczość”. W  Mu-
zeum Częstochowskim znajdują się trzy wyci-
nanki jej autorstwa: leluja oraz dwie gwiazdy. 
Zostały one zakupione po II Konkursie Polskiej 
Sztuki Ludowej w 2003 roku.

Wiesława Chaberek was born in Lelis in 1963. 
She comes from the region of  rich traditions, 
therefore she has been committed to  popular-
ise them since a very young age. She was able 
to create cut-outs when she was only six – her 
teacher was her grandmother – Stanisława 
Niedźwiedzka. Another skill she gained at  her 
family home was making Easter palms. She can 
cut out all the traditional patterns: leluje, stars, 
cocks, paper curtians. She takes part in numer-
ous exhibitions and her works decorate rooms 
during various celebrations in  Lelis. Apart from 
cut-outs she also makes tissue paper flowers, 
kierce and Easter palms. In 1976 she was granted 
an  award for a  Kurpie Easter Palm in  Łyse. The 
artist is busy popularising the Kurpie tradition by 
means of  workshops, meetings and festivities. 
She has been a member of the Folk Artists’ As-
sociation in Lublin, the Kurpie Branch, since 2011. 
Wiesława Chaberek has been cooperating for 
a  few years with the Centre of  Culture, Library 
and Sport in  Lelis. Her efforts to  preserve cus-
toms and traditions were acknowledged in 2017 
and she was awarded the Pro Masovia Medal for 
saving the Kurpie tradition. The medal was grant-
ed by the Masovia local government due to the 
initiative of  the Association Unikat-Przyjazna 
Gmina and the group “Radosna Twórczość” [“Joy-
ful Creativity”]. In  the Museum of  Częstochowa 
there are her three cut-outs: leluje z gęsiami and 
two stars. They were purchased by the museum 
after the 1st Polish Folk Art Competition in 2003.
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Wiesława CHABEREK
Leluja, wycinanka kurpiowska / 

Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2712
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Urodziła się w 1958 roku w Janowie Podlaskim, 
gdzie mieszka do  dziś. Z  wykształcenia jest 
technikiem rolnikiem, florystką. Obecnie pra-
cuje jako starszy instruktor kultury w Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Janowie Podlaskim. Zami-
łowanie do rękodzieła odziedziczyła po mamie 
i babci, które wieczorami w domu wykonywały 
kwiaty z bibuły. To mama nauczyła ją, jak two-
rzyć wycinanki, a wiedzę pogłębiła  na  kursie 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie około 
20 lat temu. Mama robiła ozdoby z wycinanek, 
tj. ząbki do kredensu, firanki, haftowała makatki 
i ręczniki. Anna Chalimoniuk oprócz wycinanek 
zajmuje się również haftem, szydełkowaniem 
oraz wykonuje pisanki tradycyjną techniką skro-
bania i  pisania woskiem. Podobnie jak mama 
i  babcia wykonuje także kwiaty z  bibuły oraz 
pająki ze słomy. Wielokrotnie była nagradzana 
w Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twór-
czości Plastycznej Seniorów organizowanym 
przez WOK w Lublinie. Swoje prace wycina no-
życzkami, głównymi inspiracjami są przyroda 
i  tradycyjna wycinanka lubelska. W  Konkursie 
Sztuki Ludowej w  Częstochowie wzięła udział 
raz, w 2018 roku. W zbiorach Muzeum Często-
chowskiego znajdują się cztery wycinanki ar-
tystki. Prace Anny Chalimoniuk można nabyć 
na  kiermaszach, festynach oraz w  Zamku Bi-
skupim w Janowie Podlaskim. Twórczyni często 
prowadzi warsztaty w  Zamku Biskupim w  Ja-
nowie Podlaskim, Wojewódzkim Domu Kultury 
w Lublinie oraz dla Fundacji Wspomagania Wsi.

Anna Chalimoniuk was born in 1958 in Janów Pod-
laski where she still lives. She is an agricultural tech-
nician and a florist. At present she works as a senior 
culture instructor in  the Commune Culture Centre 
in Janów Podlaski. Her fondness for handicraft was 
passed to her by her mother and grandmother, who 
used to make flowers out of tissue paper in the eve-
nings. She learnt how to cut out watching her moth-
er and during a course in the Municipal Culture Cen-
tre in Lublin about 20 years ago. Her mother used 
to cut out ornaments, e.g., napkin cut-outs for cup-
boards, curtains, she also embroidered tapestries 
and towels. Apart from cut-outs, Anna Chalimoniuk 
deals with embroidery, crocheting, making Easter 
eggs by means of  traditional techniques such as 
scraping paint and wax writing. Like her mother and 
grandmother, she also makes flowers using tissue 
paper and spiders with the use of  straw. She has 
received several awards in  Wojewódzki Przegląd 
Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów (the 
Municipal Survey of Handicraft and Art of Seniors) 
organized by WOK in Lublin. Her tool is scissors, and 
her inspiration is  nature and the traditional Lublin 
cut-outs. The artist participated in the Folk Art Com-
petition in Częstochowa in 2018. There are four cut-
outs created by Anna Chalimoniuk in the collection 
of the Museum of Częstochowa. Her works can be 
purchased at fairs, feasts and in the Zamek Bisku-
pi Hotel in  Janów Podlaski. The artist runs several 
workshops in  Zamek Biskupi Hotel, the Municipal 
Culture Centre in Lublin and for the Rural Develop-
ment Foundation.
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Anna CHALIMONIUK
wycinanka lubelska / the Lublin cut-out

M.Cz.II 2941
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Anna CHALIMONIUK
wycinanka lubelska / the Lublin cut-out, 
M.Cz.II 2940
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Anna CHALIMONIUK
wycinanka lubelska / the Lublin cut-out

M.Cz.II 2939
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Urodziła się w  1935 roku w  Tatarach, gdzie 
mieszka do dziś. Wycinankarstwo towarzyszy jej 
od 70 lat, a sztuki tej uczyła się od mamy, bab-
ci i cioci. Wywodzi się z  rodziny słynnych kur-
piowskich twórców – Konopków. Gdy osiągnęła 
pełnoletność i  odpowiednie doświadczenie 
w  wykonywaniu prac, rozpoczęła współpracę 
ze Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i  Arty-
stycznego „Kurpianka” w  Kadzidle. Od  1949 
roku współpracuje z Cepelią jako twórca ludo-
wy. Choć nie brała udziału w żadnych kursach 
plastycznych, może poszczycić się wieloma 
odznaczeniami, m.in. Odznaką „Zasłużony dzia-
łacz kultury” przyznaną w 1997 roku, Odznaką 
„Za  Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego” 
z  1997 roku, Medalem Pro Masovia otrzyma-
nym w 2010 roku. Otrzymała również Nagrodę 
Prezesa Związku Kurpiów „Kurpik 2010” w 2011 
roku, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej” w 2013 roku, Medal „Zasłużony dla 
Cepelii” w 2014 roku oraz Nagrodę im. Oskara 
Kolberga w 2016 roku. Na twórczość poświęca 
swój cały wolny czas, traktując ją jako hobby 
i  jednocześnie wykonywany zawód. Jej twór-
czością opiekuje się Cepelia w Warszawie oraz 
Muzeum Mazowieckie w Płocku, które również 
gromadzi jej prace, podobnie jak Centrum Kul-
tury Kurpiowskiej w Ostrołęce im. ks. M. Mieszki 
oraz jego oddział – Zagroda Kurpiowska w Ka-
dzidle, Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie, Muzeum Północno-Mazowieckie 
w Łomży, Muzeum Etnograficzne im. Marii Zna-
mierowskiej-Prüfferowej w  Toruniu, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Była współ-
twórcą zorganizowanej w  Kadzidle Izby Kur-

Maria Chrostek was born in  Tatary in  1935 and 
has been living in this village to this day. The hand-
icraft of cut-outs has been accompanying her for 
70 years and she learnt the necessary skills from 
her mother, grandmother and aunt. Maria Chrostek 
comes from the famous Kurpie folk artists – the 
Konopka family. When she turned 18 and gained 
appropriate experience in  creating works, she 
began to  work for Spółdzielnia Rękodzieła Lu-
dowego i  Artystycznego “Kurpianka” [Folk Arts 
and Crafts Cooperative] in Kadzidło. As a folk art-
ist she has been cooperating with Cepelia [The 
Polish Art and Handicraft Foundation] since 1949. 
Although she has not participated in any arts and 
crafts courses, she can boast numerous decora-
tions, including: the Decoration “Meritorious Ac-
tivist for Culture (1997), the Decoration of  “Merit 
for the Ostrołęka Province (1997), the Pro Masovia 
Medal (2010). Maria Chrostek was also granted the 
Award of the Kurpie Association President “Kurpik 
2010” in  2011, the Decoration of  Honour Merito-
rious for Polish Culture (2013), the Medal “Meri-
torious for Cepelia (2014) and the Oskar Kolberg 
Award (2016). She pursues her passion whenever 
she has some free time, treating it both as a hobby 
and profession. Her artistic output is well tended 
to by Cepelia in Warsaw and the Masovia Museum 
in Płock, which collects her works too. Her cut-outs 
are held in numerous institutions: the Kurpie Cul-
tural Centre in Ostrołęka and its branch The Kurpie 
Homestead in Kadzidło, the National Ethnographic 
Museum in Warsaw, the North-Masovia Museum 
in Łomża, the Maria Znamierowska-Prüfferowa Eth-
nographic Museum in Toruń, the National Museum 
in Poznań, the Seweryn Udziela Ethnographic Mu-
seum in Cracow. The artist participated in setting 
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Maria CHROSTEK
Leluja, wycinanka kurpiowska / 

Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2629
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piowskiej, której ofiarowała swoje prace. Są one 
również w posiadaniu prywatnych kolekcjone-
rów oraz można je zakupić podczas jarmarków 
i kiermaszy. Swoje wycinanki tnie tradycyjnymi 
nożycami do strzyżenia owiec, bez uprzednie-
go przygotowania szkiców, a inspiracje czerpie 
z tradycyjnej kultury kurpiowskiej, jej obrzędów 
oraz dekoracji. Ulubione formy, jakimi posługu-
je się autorka, to leluje i gwiazdy, do tworzenia 
których wykorzystuje motywy geometryczne 
oraz zaczerpnięte ze świata przyrody. Wyko-
nuje również kwiaty z  bibuły, kierce, pisanki, 
palmy, pieczywo obrzędowe. Do  1964 roku 
zajmowała się tkactwem. W związku z  tak sil-
nym zakorzenieniem w  tradycji nie mogłaby 
nie przekazywać swoich umiejętności kolej-
nym pokoleniom, przede wszystkim swojej 
córce – znanej i cenionej w Polsce i za granicą 
wycinankarce Wiesławie Bogdańskiej. Uczest-
niczyła w  regionalnych, wojewódzkich i  ogól-
nopolskich konkursach, na których zdobywała 
liczne nagrody i  wyróżnienia. Popularyzowała 
kulturę kurpiowską poza granicami kraju, m.in. 
w  Szwajcarii, Danii i  Francji. Wielokrotnie bra-
ła udział w Cepeliadach w Warszawie, Płocku, 
Krakowie i Gdańsku. Chętnie współpracuje z in-
stytucjami kultury, placówkami oświatowymi 
i  lokalnymi stowarzyszeniami, biorąc czynny 
udział w  warsztatach etnograficznych i  poka-
zach. W Muzeum Częstochowskim znajduje się 
trzynaście jej prac – wszystkie zostały podaro-
wane przez autorkę. Pierwszy komplet wycina-
nek trafił do Muzeum w 2012 roku po V Konkur-
sie Sztuki Ludowej Wycinanki niezaplanowane…, 
w  którym zajęła I  miejsce. Były to  trzy leluje 
oraz dwie gwiazdy. Kolejna darowizna mia-
ła miejsce w  2015 roku po  VI Konkursie Sztu-
ki Ludowej Z tradycji wzięte, na nowo wycięte…, 
były to: leluja, leluja w wazonie, gwiazda, koguty 
oraz strzelce. Ostatnie prace wycinankarki trafiły 
do muzeum po finale VII Konkursu Ludowego 
Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wycinanki 
w 2018 roku, a należą do nich leluja z kogutami, 
leluja z ptakami oraz duża gwiazda.

up The Kurpie Cottage in  Kadzidło and donated 
her works to equip it. Her cut-outs find their way 
to individual collectors and can be bought at fairs 
and bazaars. Her tool is sheep shears and she cre-
ates her works without schemes. What is inspiring 
for Maria Chrostek is the traditional Kurpie culture, 
ceremonies and ornaments. Leluje and stars are 
her favourite forms and she resorts to  geomet-
rical and vegetal shapes to create them. Besides 
 cut-outs, the artist also makes tissue paper flow-
ers, kierce [an  ornament made of  tissue paper 
flowers nad grains resembling a chandelier], East-
er eggs, Easter palms and ceremonial bread. Maria 
Chrostek also used to deal with weaving till 1964. 
It would be impossible for an artist so immensely 
devoted to the traditional heritage not to pass the 
skills to new generations, most of all to her daugh-
ter – Wiesława Bogdańska, a folk artist acknowl-
edged in Poland and abroad. Maria Chrostek has 
taken part in  regional and national competitions 
and won a plenty of awards and distinctions. She 
has promoted the Kurpie culture in the following 
countries: Switzerland, Denmark and France and 
taken part in Cepeliady in Warsaw, Płock, Cracow 
and Gdańsk. The artist is willing to cooperate with 
cultural and educational institutions and local asso-
ciations, running ethnographic workshops and or-
ganizing displays. In the Museum of Częstochowa 
there are 13 cut-outs – all of them were donated by 
the artist. The first set of works was acquired by the 
Museum of Częstochowa in 2012 after the 5th Folk 
Art Competition Wycinanki niezaplanowane [Un-
planned cut-outs…], in which she was granted the 
1st place. Those were three leluje and two stars. An-
other donation took place in 2015 after the 6th Folk 
Art Competition Z tradycji wzięte, na nowo wycięte… 
[Taditional cut-outs made afresh…]. There were: a le-
luja, a  leluja in a vase, a star, cocks and riflemen. 
The last works of the artist which the museum got 
in 2018 after the final of the 7th Folk Art Competition 
Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki [The 
beauty of openwork. In  the world of  lace and cut-
out] were: a leluja with cocks, a leluja with birds and 
a big star.
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Maria CHROSTEK
Leluja, wycinanka kurpiowska / 

Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2630
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Maria CHROSTEK
Leluja, wycinanka kurpiowska / 
Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2631
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Maria CHROSTEK
Gwiazda, wycinanka kurpiowska / Star, the Kurpie cut-out
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Maria CHROSTEK
Gwiazda, wycinanka kurpiowska / Star, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2633
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Maria CHROSTEK
Leluja w wazonie, wycinanka kurpiowska / Leluja in the vase, the Kurpie cut-out
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Maria CHROSTEK
Strzelce, wycinanka kurpiowska / Riflemen, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2744
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Maria CHROSTEK
Koguty, wycinanka kurpiowska / Cocks, the Kurpie cut-out

M.Cz.II 2743
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Urodziła się w 1962 roku w Kiernozie, miesz-
ka w  Łodzi. Wycinanki tworzy od  dziecka. 
Już w wieku 6 lat wzięła udział w konkursie 
Współczesna Łowicka Sztuka Ludowa, w któ-
rym otrzymała wyróżnienie. Sztuki wycinania 
nauczyła się od  prababci i  cioci. Wycinan-
ka zawsze była obecna w jej domu. W roku 
1984 została członkiem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Współpracowała z Ce-
pelią, do dziś utrzymuje kontakty z Łódzkim 
Domem Kultury oraz różnymi muzeami. Jest 
laureatką wielu konkursów, m.in. w Lublinie 
– w konkursie Polska nasz dom (1984, I na-
groda), Współczesna Sztuka Ludowa (1994, 
I nagroda), Polska Wycinanka Ludowa (2000, 
I  nagroda), w  Łowiczu w  konkursie Ręko-
dzieło Regionu Łowickiego (2009, I  nagro-
da), w  Częstochowie w  V Konkursie Sztuki 
Ludowej Wycinanki niezaplanowane… (2012, 
I  nagroda). W  2017 roku w  Chełmie zdoby-
ła I  nagrodę w  Konkursie na  Najpiękniejszą 
Pisankę i Kartę Wielkanocną. Maria Ciechań-
ska bierze czyny udział w  największych 
jarmarkach i  kiermaszach sztuki ludowej 
w Lublinie, Warszawie oraz Łodzi. Jej prace 
znajdują się w Państwowym Muzeum Etno-
graficznym w  Warszawie, Muzeum Arche-
ologicznym i Etnograficznym im. Marii Zna-
mierowskiej-Prüfferowej w  Łodzi, Muzeum 
Etnograficznym w  Toruniu. Obecnie swoje 
umiejętności przekazuje wnuczce. Do wyci-
nania używa nożyc do strzyżenia owiec, ko-
rzysta z  tradycyjnych wzorów i  form. Do  jej 
ulubionych motywów należą kwiaty i koguty, 

Maria Ciechańska was born in 1962 in Kiernoz. She 
lives in Łódź. Cutouts have been accompanying her 
since childhood. At  the age of six Maria Ciechańs-
ka took part in  the competition Współczesna Ło-
wicka Sztuka Ludowa (Contemporary Folk Art of the 
Łowicz Region), in which she received an honoura-
ble mention. The skills necessary to cut out in pa-
per were passed to her by her great-grandmother 
and aunt. Cut-outs have always been present at her 
home. In  1984 she became a member of  the Folk 
Artists’ Association and from 2008 for some years 
she cooperated with Cepelia (Polish Art and Hand-
icraft Foundation). Maria Ciechańska has been co-
operating with the Łódź Culture Centre and several 
museums too. She has frequently been a compe-
tition winner, in  Lublin in  the competitions Polska 
nasz dom (Our home – Poland) (1984, the 1st award), 
Współczesna Sztuka Ludowa (Contemporary Folk 
Art) (1994, the 1st award), Polska Wycinanka Ludowa 
(Polish Folk Cutout) (2000, the 1st award), in  Łowicz 
in  the competition Rękodzieło Regionu Łowickiego 
(Handicraft of the Łowicz Region) (2009, the 1st award), 
in Częstochowa in the 5th Folk Art Competition Wy-
cinanki niezaplanowane… (Unplanned cutouts…) (2012, 
the 1st award). In 2017 in Chełm the artist was award-
ed the 1st prize in Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę 
i Kartę Wielkanocną (The Most Beautiful Easter Egg 
and Easter Card Competition). Maria Ciechańska 
takes part in  the biggest folk art fairs and shows 
in Lublin, Warsaw and Łódź. Her works are collected 
in the National Ethnographic Museum in Warsaw, the 
Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź 
and the Ethnographic Museum in Toruń. At present 
she is passing her skills to her granddaughter. Her 

Maria 

CIECHAŃSKA



które wykorzystuje w każdej tradycyjnej for-
mie wycinanki łowickiej. W zbiorach Muzeum 
Częstochowskiego znajdują się cztery wyci-
nanki artystki – dwie gwiozdy, kodra, wyci-
nanka w kształcie elipsy.

tool is sheep shears and her favourite forms and de-
signs are of traditional character. The motifs she uses 
most often in the traditional Łowicz cutouts are flow-
ers and cocks. The Museum of  Częstochowa has 
in its collection four cut-outs made by the artist: two 
gwiozdy, kodra and a cut-out in the shape of ellipse.

Maria CIECHAŃSKA
wycinanka łowicka / the Łowicz cut-out
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Urodził się w  1943 roku w  Kielcach, obecnie 
mieszka w Rudzie Śląskiej. Jest emerytowanym 
nauczycielem z pedagogiczno-górniczym wy-
kształceniem. Nie brał wcześniej udziału w kur-
sach plastycznych, choć wycinanki wykonuje 
od 18 lat. Sam wyuczył się techniki i opracował 
własny sposób pracy, również pod względem 
używanych materiałów, narzędzi czy wykorzy-
stywanych tematów. Wypracował niezmienną 
dla siebie ideę, którą się kieruje: „Dochodze-
nie w  procesie tworzenia do  artystycznej har-
monii pomiędzy tym, co się wytnie, a  tym, co 
pozostanie po  wycięciu”. Nie należy do  kręgu 
twórców ludowych, a jego wycinanki mają cha-
rakter inspirowany. Nie przeszkadza to  jednak 
we współpracy autora z  różnymi instytucjami, 
jak Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum 
Miejskie im. M. Chroboka w  Rudzie Śląskiej. 
Konkursy, w których bierze obecnie udział, nie 
są liczne, jednak zdarzają się wyróżnienia i na-
grody. Na swoim koncie artystycznym ma udział 
w  Konkursie Twórców Intuicyjnych im.  Juliu-
sza Marcisza, konkursie Rudzka Jesień oraz 
w Konkursach Sztuki Ludowej organizowanych 
przez Muzeum Częstochowskie. W VI Konkur-
sie Sztuki Ludowej Z  tradycji wzięte, na  nowo 
wyjęte…, który odbył się w  2015 roku, artysta 
zdobył nagrodę specjalną ufundowaną przez 
portal o  sztuce „Why Art?”. Cykl pięciu prac 
Człekoptaki znalazł się na  wystawie pokon-
kursowej. Uczestniczy ponadto w  konkursach 
literackich. Na  swoją twórczość poświęca kil-
ka godzin dziennie. Od 2012 roku wraz z grupą 
przyjaciół działa jako nieformalna grupa działań 
„Asocjacja M&B&P18”, wpisując się w programy 

Marek Wacław Judycki was born in  1943 
in Kielce, but at present he lives in Ruda Śląska. 
He is a  retired teacher, educated in pedagogics 
and mining. He did not use to attend any courses 
in visual arts, although he has been dealing with 
cut-outs for 18 years. His skills are the effort of his 
own work and the techniques he developed also 
with regard to materials, tools or themes. He has 
come up with the concept which he follows: in the 
course of creating works it is vital to reach artistic 
harmony between what has been cut out and 
what has been left after cutting out. Marek Judy-
cki does not belong to any folk artists’ circle, and 
his cut-outs are of  inspirational character. This, 
however does not prevent him from cooperating 
with various institutions, including the Munici-
pal Public Library and the M. Chrobok Municipal 
Museum in Ruda Śląska. He does not participate 
in a big number of competitions but sometimes 
he receives distinctions and awards. So far Marek 
Judycki submitted works for the Juliusz Marcisz 
Intuitive Artists’ Competitions, the competition 
Rudzka Jesień and in  the Folk Art Competitions 
organized by the Museum of Częstochowa. In the 
6th Folk Art Competition Z tradycji wzięte na nowo 
wycięte… [Traditional cut-outs made afresh], which 
took place in 2015, the artist was granted a spe-
cial award funded by the portal on art “Why Art?” 
The series of five cut-outs Człekoptaki was also 
presented at the exhibition after the competition. 
The artist also participates in  literary contests. 
He spends a few hours daily on his artistic activi-
ties. Since 2012 the artist with a couple of friends 
has run an  informal activity group “Asocjacja 
M&B&P18” and they together get involved in the 

Marek Wacław 
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Marek Wacław JUDYCKI
Papierowa z Koniakowa, wycinanka nietradycyjna / 
Paper cut-out from Koniaków, nontraditional cut-out
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działań kulturalnych w różnych miejscach całe-
go kraju. Muzea i instytucje nie gromadzą jego 
prac, jednak kilka z nich znajduje się w zbiorach 
Muzeum Miejskiego w  Rudzie Śląskiej oraz 
w  Muzeum Częstochowskim. Prac swoich nie 
sprzedaje, za to chętnie dzieli się swoimi pasja-
mi z odbiorcami i rodziną, organizując spotkania 
o  charakterze historyczno-literacko-artystycz-
nym. Wycinanki tworzy, zaczynając od tematu, 
kolejnym krokiem jest pomysł na  plastyczną 
kompozycję, szkic, na końcu przystępuje do re-
alizacji. Tnie nożyczkami do paznokci. Inspiracje 
czerpie z  literatury, historii, filozofii, a ulubione 
motywy zapożycza ze świata przyrody (szcze-
gólnie ornitologii), architektury (zwłaszcza 
sakralnej) oraz z  obyczajowości. W  Muzeum 
Częstochowskim znajdują się trzy wycinanki 
podarowane przez autora: Czepiec, Modlitwa, 
Papierowa z Koniakowa.

programme of cultural undertakings all over Po-
land. Museum and institutions do not collect his 
works, but there are some of his cut-outs in the 
Municipal Museum in Ruda Śląska and the Mu-
seum in  Częstochowa. Marek Judycki does not 
sell his works but he willingly shares his passions 
with friends and family, organizing meetings 
of historical, literary and artistic character. When 
creating works he begins with a theme, next he 
looks for an idea how to present it, then he makes 
sketches, and finally he is  ready to carry out his 
task. He uses manicure scissors. His inspirations 
come from literature, history, philosophy and his 
favourite motifs are taken from the world of na-
ture (especially ornithology), architecture (espe-
cially sacral one) and tradition. In  the Museum 
of Częstochowa there are three cut-outs donated 
by the artist: Czepiec, Modlitwa, Papierowa z Koni-
akowa [Bonnet, Prayer, Paper One from Koniaków].
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Marek Wacław JUDYCKI
Czepiec, wycinanka nietradycyjna / Bonnet, nontraditional cut-out
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Marek Wacław JUDYCKI
Modlitwa, wycinanka nietradycyjna / Prayer, nontraditional cut-out
M.Cz.II 2947
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Urodziła w 1943 roku w miejscowości Strzałki, 
gmina Kadzidło. Obecnie mieszka w  Dylewie 
w  tej samej gminie. Ukończyła szkołę rolniczą, 
jednak już od  lat dziecięcych interesowała ją 
twórczość ludowa. W  rodzinie artystyki wy-
cinanki wykonywali wszyscy. Pierwszą pracą, 
stworzoną ukradkiem, mogła pochwalić się już 
w  wieku 10 lat, a  jako 14-latka zdobyła swoją 
pierwszą nagrodę, w  dodatku podwójną. Były 
to dwa drugie miejsca w dziedzinach: wycinanka 
i ciasto obrzędowe, zdobyte w konkursie na Kur-
piowską Sztukę Ludową, ogłoszonym przez Mu-
zeum Północno-Mazowieckie w Łomży w 1957 
roku. W tym samym roku zaangażowała się we 
współpracę z zespołem „Kurpianka” z Kadzidła, 
z którym występowała w wielu krajach, praco-
wała również w Spółdzielni Rękodzieła Ludowe-
go. Jako twórczyni ludowa pełni funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddzia-
łu Kurpiowskiego Puszczy Białej i  Zielonej, ale 
to nie jedyne zadanie, mające na celu propago-
wanie kultury i tradycji. Jest również przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie, kie-
rownikiem Zespołu Regionalnego „ Dylezionki” 
oraz członkiem Rady Muzeum przy Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce. Pełniła rów-
nież funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, 
a także radnej gminy Kadzidło i przewodniczącej 
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Od 1958 roku 
nieprzerwanie współpracuje z  Cepelią. Ponie-
waż obecnie przebywa na emeryturze, na pracę 
społeczną i  twórczą poświęca swój cały wolny 
czas, a pomysły realizuje we własnej pracowni. 
Jej twórczością opiekują się: Starostwo Powiato-
we w Ostrołęce, Urząd Gminy w Kadzidle, Mu-

Czesława Kaczyńska was born in  Strzałki, the 
Kadzidło commune, in 1943. At present she lives 
in Dylew, also in this commune. She is a graduate 
of an agricultural school, but since childhood she 
has been fond of folk art. Everyone could make 
cut-outs in her family. She created her first cut-
out in secret at the age of 10, and being 14 she re-
ceived her first award. Furthermore, it was a dou-
ble award – those were two second places in the 
categories: cut-out and ceremonial cake. It was 
a  competition on the Kurpie Folk Art organ-
ized by the North-Mazovian Museum in  Łomża 
in 1957. At that time she also started cooperation 
with the band Kurpianka from Kadzidło – she 
performed with them in  many countries, she 
also worked in  the Folk Handicraft Coopertive. 
Czesława Kaczyńska is the president of the Folk 
Artists’ Association of  the Kurpie Branch of  the 
Kurpie White and Green Forest] but it  is not her 
only activity – she undertakes to promote culture 
and tradition. She is also the head of the Country 
Housewives’Club in  Dylew, the manager of  the 
Regional Band Dylezionki and a member of  the 
Museum Council at the Kurpie Culture Museum 
in  Ostrołęka. The artist was the vice-president 
of the Main Board of the Folk Artists’ Association 
in Lublin and the councilwoman of the Kadzidło 
commune as well as the chairwoman of the Cul-
ture, Education and Health Commission. She has 
been cooperating with CEPELIA (Polish Art and 
Handicraft Foundation). Because she is  retired, 
she spends all her free time performing com-
munity service and creating works in her private 
studio. Her artistic activity is  well tended to  by 
the County Starosty in Ostrołęka, the Commune 
Office in  Kadzidło, the Kurpie Culture Museum 
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zeum Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce, które 
również gromadzi jej zbiory, podobnie jak inne 
muzea: w  Pułtusku, Ciechanowie, Warszawie, 
Krakowie, Gdyni, Łomży, Białymstoku oraz in-
stytucje poza granicami Polski, w  Sztokholmie, 
Barcelonie, Londynie, Berlinie, Waszyngtonie. 
Jej prace nie są obojętne również prywatnym 
kolekcjonerom. Wycinanki twórczyni sprzedaje, 

in  Ostrołęka, which also collects her works like 
the museums in: Pułtusk, Ciechanów, Warsaw, 
Cracow, Gdynia, Łomża, Białystok and institu-
tions abroad: Stockholm, Barcelona, London and 
Washington. Individual collectors are not indif-
ferent to  her output either. Czesława Kaczyńs-
ka both sells her works and give them as gifts. 
The artist passes her skills and passion to  all 

Czesława Kaczyńska
Las, wycinanka kurpiowska / Forest, the Kurpie cut-out 
M.Cz.II 2750
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Czesława KACZYŃSKA
Leluja, wycinanka kurpiowska /  

Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2748
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ale również przekazuje jako podarunki. Swoimi 
umiejętnościami i pasją dzieli się ze wszystkimi, 
co widoczne jest w  jej zaangażowaniu w  pro-
wadzenie warsztatów z dziećmi oraz dorosłymi, 
m.in. warsztatów etnograficznych Ginące zawo-
dy w  Zagrodzie Kurpiowskiej w  Kadzidle, któ-
rych jest pomysłodawczynią oraz realizatorką 
od  2000 roku. Do  tworzenia prac wykorzystu-
je papier glansowany, a  każda z nich powstaje 
indywidualnie, bez uprzednich szkiców, przy 
użyciu nożyc do strzyżenia owiec. Jej wycinanki 
prezentują tradycyjne wzory rodzinne (rodziny 
Staśkiewiczów, z  której pochodzi). Najbardziej 
upodobała sobie leluje i gwiazdy o dużych roz-
miarach (największa leluja ma 5 metrów wyso-
kości, a wykonała ich 25 sztuk na specjalne za-
mówienie). Na swoim koncie ma liczne wystawy 
zbiorowe oraz ok.  20 wystaw indywidualnych 
w Polsce i poza  jej granicami. Pierwsza ekspo-
zycja odbyła się w 1993 roku w Königschaffhau-
sen Endingen w Bawarii, inne znaczące to: dwie 
wystawy jubileuszowe z okazji 40- i 50-lecia pra-
cy twórczej w Galerii Ostrołęka oraz w Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce. W  związku 
z  tak dużym zaangażowaniem w  rozwój twór-
czości oraz w promowanie kultury kurpiowskiej 
może poszczycić się licznymi nagrodami i  od-
znaczeniami, a najważniejsze z nich to Srebrny 
Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP, 
Nagroda im. Oskara Kolberga, Brązowy i Srebrny 
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Istotne 
dla niej jest również wyróżnienie w plebiscycie 
„Kobieta Sukcesu Mazowsza 2013”, które stało 
się dla niej wyrazem uznania społecznego. Mu-
zeum Częstochowskie posiada pięć jej wycina-
nek, które zostały podarowane przez autorkę 
po VI Konkursie Sztuki Ludowej Z tradycji wzięte, 
na nowo wycięte…: dwie leluje, las, gwiazda oraz 
firanka.

Instytucja opiekująca się artystką: 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

those who are eager to  learn, which is  proved 
in her being busy running workshops for children 
and adults. She is  the person who has initiated 
and run ethnographic workshops Disappearing 
professions in  Zagroda Kurpiowska [The Kurp-
ie Homestead] in Kadzidło. Her tools are glossy 
paper and sheep shears and all her cut-outs 
are unique and made without any sketches. The 
works she makes present traditional family pat-
terns (the Staśkiewicz family which she comes 
from). Her favourite motifs are leluje and stars 
of a big size (the biggest leluja is 5 m high, and 
the artist made 25 such pieces for a special or-
der). She has displayed her works at numerous 
collective exhibitions and at  about 20 individ-
ual ones in Poland and abroad. Her first exhibi-
tion took place in  Königschaffhausen Endingen 
in Bavaria in 1993. Other important ones are: two 
jubilee exhibitions on the occasion of 40 and 50 
years of artistic work in the Gallery in Ostrołęka 
and the Kurpie Culture Museum in  Ostrołęka. 
In recognition of her commitment to the devel-
opment of  folk art and promotion of  the Kurpie 
region she can boast a plenty of awards and dec-
orations, including: the Silver Cross of Merit and 
the Knight’s Cross of  the Order of Polonia Res-
tituta granted by the President of  the Republic 
of Poland, the Oskar Kolberg Award, the Bronze 
and Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis. 
What is also significant to the artist is an honour-
able mention in the plebiscite “Kobieta Sukcesu 
Mazowsza 2013” [The Successful Woman of Ma-
zovia 2013], which proves that her efforts got the 
credit from the public. In the Museum of Często-
chowa there are five cut-outs, which she donated 
after the 6th Folk Art Competition Z tradycji wzi-
ęte, na nowo wycięte… [Traditional cut-outs made 
afresh]: two leluje, forest, star and curtain, and two 
of them were presented during the exhibition af-
ter the contest.
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Czesława KACZYŃSKA
Leluja, wycinanka kurpiowska /  

Leluja, the Kurpie cut-out
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Czesława KACZYŃSKA
wycinanka firanka / curtain cut-out
M.Cz.II 2752/2
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Urodziła się w  1970 roku w  Księżomierzu, 
gdzie mieszka do  chwili obecnej. Jest kul-
turoznawcą i  animatorem kultury. Wycinan-
ki wykonywała w  dzieciństwie, a  po  długiej 
przerwie wróciła do nich ok. 10 lat temu. Zaj-
muje się również rzeźbą, pisankami i  malar-
stwem. Nie jest twórcą ludowym i nie współ-
pracuje z  żadnymi instytucjami kultury, nie 
licząc Domu Kultury w Księżomierzu, którego 
jest pracownikiem. Do  tej pory brała udział 
w Międzynarodowym Konkursie Plastyki Ob-
rzędowej w Rudniku oraz w Międzypowiato-
wym Przeglądzie Twórczości Lokalnej w Po-
toku Wielkim. Swoje prace nadesłała również 
w 2018 roku na zorganizowany przez Muzeum 
Częstochowskie VII Konkurs Sztuki Ludowej 
Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wyci-
nanki. Jej wycinanki znalazły się na  wysta-
wie pokonkursowej. Wycinaniu poświęca się 
na  tyle, na  ile pozwala jej praca zawodowa. 
Jej twórczością nie opiekują się żadne insty-
tucje, a prace są gromadzone przez prywat-
nych kolekcjonerów. Swoje dzieła sprzedaje 
podczas kiermaszy organizowanych z  okazji 
świąt i uroczystości. Wycinanki powstają bez 
uprzedniego wykonania szkicu, posiadają 
jednak wspólny schemat, który nawiązuje 
do  tradycyjnej wycinanki lubelskiej. Wszyst-
kie prace wykonuje przy pomocy nożyczek. 
Inspiracje czerpie z  wycinanek tworzonych 
przez twórców tradycyjnej wycinanki. Jej ulu-
bione formy to koła i gwiazdy jak najprościej 
ujęte. W zbiorach Muzeum  Częstochowskiego 

Małgorzata Kamińska-Żuber was born in Księ-
żo mierz in 1970 and she still lives in this village. 
She is  a  cultural expert and organizer of  cul-
tural activities. She used to  make cut-outs as 
a child and after a  long break she took up this 
handicraft again about 10 years ago. Małgorza-
ta Kamińska-Żuber deals with sculpting, paint-
ing and making Easter eggs. She is  not a  reg-
istered folk artist and does not cooperate with 
any cultural institutions apart from the Cultural 
Centre in Księżomierz where she works. So far 
she has taken part in  the International Cere-
monial Arts and Crafts Competition in  Rudnik 
and in the Inter-county Survey of Local Folk Art 
in Potok Wielki. In 2018 she submitted her works 
for the 7th Folk Art Competition in Częstochowa 
Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wycinan-
ki [The beauty of openwork. In the world of  lace 
and cut-out]. Her cut-outs were exhibited after 
the contest. Whenever she is less occupied with 
her professional duties, she is busy creating her 
works. Her artistic output is  not under any pa-
tronage of museums or other institutions – her 
cut-outs are collected by individual collectors. 
Małgorzata Kamińska-Żuber sells her works 
at  fairs organized on the occasion of  various 
holidays and ceremonies. Her cut-outs are cre-
ated without sketching, although they usually 
have a  layout relating to  the traditional Lublin 
cut-outs. Her tool is scissors. She is inspired by 
cut-outs created according to  the traditional 
techniques. Her favourite forms are circles and 
stars of a very simple character. In the  Museum 

Małgorzata 
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znajdują się jej trzy wycinanki wykonane w bi-
bule, które zostały podarowane przez autorkę 
po wspomnianym wyżej VII Konkursie Sztuki 
Ludowej.

of Częstochowa there are three cut-outs made 
in  tissue paper and donated by Małgorzata 
Kamińska-Żuber after the said 7th Folk Art Com-
petition.

Małgorzata KAMIŃSKA-ŻUBER
Gwiazda stylizowana, wycinanka lubelska / Stylish star, the Lublin cut-out
M.Cz.II 2969
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Małgorzata KAMIŃSKA-ŻUBER
wycinanka lubelska / the Lublin cut-out

M.Cz.II 2970
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Urodziła się w 1963 roku w Łodzi, gdzie do dziś 
mieszka. Z  wykształcenia jest inżynierem włó-
kiennikiem, jednak nie pracuje w  zawodzie. 
Ukończyła kursy: rysunku żurnalowego oraz 
tkactwa artystycznego. Wycinanki wykonu-
je od  dzieciństwa. Cięcia nauczyła się sama. 
Od  zawsze interesowała ją i  inspirowała wyci-
nanka tradycyjna, sama jednak tworzy formy 
odbiegające od  klasycznych wzorców. Wyci-
nanie traktuje jako przyjemną formę spędza-
nia czasu. Na stałe nie współpracuje z żadnymi 
instytucjami kultury. Na  pracę z  papierem po-
święca kilkadziesiąt godzin miesięcznie. Używa 
różnego rodzaju nożyków oraz nożyczek. Inspi-
ruje ją przyroda, w  jej pracach bardzo często 
pojawiają się motywy roślinne – osty, kwiaty, 
liście. Czasem zdarza jej się przygotowywać 
ogólny szkic wycinanek, częściej jednak tworzy 
„z głowy”. Swoje prace sprzedaje na jarmarkach 
oraz w sklepach z twórczością ludową. W 2015 
roku wzięła udział w VI Konkursie Sztuki Ludo-
wej Z  tradycji wzięte, na  nowo wycięte… organi-
zowanym przez Muzeum Częstochowskie. Jest 
również laureatką I i II miejsca w konkursie Kro-
pla tradycji w  morzu współczesności organizo-
wanym przez Klub Kreatywnego Nauczyciela 
w Serocku. W zbiorach Muzeum Częstochow-
skiego znajdują się trzy prace artystki – Wiosna 
nadchodząca, Upalne lato, Powiew jesieni.

Dorota Koman was born in  1963 in  Łódź, where 
she still lives. She is a textile engineer by profession 
but she does not work in this field. She has attend-
ed courses in fashion illustration and artistic weav-
ing. She has been dealing with cut-outs since child-
hood. She learnt the technique of cutting by herself. 
Her inspiration has always been traditional cut-outs, 
however she creates forms quite different from the 
classical ones. Making cut-outs is  an  enjoyable 
pastime for her. She does not cooperate with any 
cultural institutions on a regular basis. Cutting out 
takes her several dozen hours a month. Her tools 
are various types of scissors and knives. She draws 
on the world of nature and vegetal motifs, such as 
thistles, flowers and leaves appear quite frequent-
ly in her works. Sometimes she prepares a general 
sketch of her work, but more often she creates cut-
outs “out of her head”. She sells her works at fairs 
and shops with folk art items. In 2015 the artist took 
part in the 6th Folk Art Competition Z tradycji wzięte, 
na nowo wycięte… [Traditional cut-outs made afresh] 
organized by the Museum of Częstochowa. She has 
been a laureate of the 1st and 2nd place in the con-
test Kropla tradycji w morzu współczesności [A drop 
of tradition in the sea of modernity] organized by the 
Klub Kreatywnego Nauczyciela [the Creative Tae-
cher Club] in Serock. In the Museum of Częstocho-
wa there are three works of Dorota Koman – Wios-
na nadchodząca, Upalne lato, Powiew jesieni [Spring 
approaching, Scorching summer, Waft of autumn]

Dorota 
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Dorota KOMAN
Wiosna nadchodząca, wycinanka nietradycyjna / Spring approaching, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2991

P O D R ÓŻ E  W YC I N A N E K 65



Dorota KOMAN
Upalne lato, wycinanka nietradycyjna / Scorching summer, nontraditional cut-out
M.Cz.II 2992
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Dorota KOMAN
Powiew jesieni, wycinanka nietradycyjna / Waft of autumn, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2993
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Urodziła się w  1958 roku w  Tomaszowie Ma-
zowieckim. Aktualnie mieszka w Łodzi. Z zawo-
du jest technikiem ekonomistą, pracowała jako 
bankowiec. Nigdy nie brała udziału w  kursach 
plastycznych. Wycinanki wykonuje od   około 
50 lat, zaczęła zajmować się tą formą artystycz-
nej twórczości już w  szkole podstawowej. Na-
uczyły ją tej sztuki mama i babcia, które wycinały 
ozdoby z kolorowych papierów. Nie jest twórcą 
ludowym, wycinanki tworzy w wolnych chwilach, 
zazwyczaj „z głowy”, używając nożyczek. Inspira-
cje czerpie z kultury tradycyjnej, chętnie również 
podpatruje swoją mamę przy pracy, choć, jak 
zaznacza, stara się tworzyć własne wzory. W la-
tach 70. XX wieku współpracowała z  Muzeum 
w  Rawie Mazowieckiej oraz z  Muzeum w  To-
maszowie Mazowieckim. W  1973 roku artystka 
wzięła udział w  organizowanym przez „Świat 
Młodych” przedsięwzięciu Operacja wycinanka. 
Jego celem było zebranie „cegiełek” na  szpi-
tal im. Nguyen Van Troi’a w Wietnamie. Funkcję 
„cegiełek” pełniły właśnie wycinanki. Wygrała 
w  tym konkursie rower. W  1977 roku otrzyma-
ła wyróżnienie w  I  Konkursie Sztuki Ludowej 
Województwa Piotrkowskiego, w 1979 roku na-
tomiast została wyróżniona w  Ogólnopolskim 
Konkursie na  Wycinankę Ludową w  Toruniu. 
W 2018 roku nadesłała swoje prace na VII Kon-
kurs Sztuki Ludowej Ażurowe piękno. W  świe-
cie koronki i wycinanki. Były to – Kogutki, Rózga 
z  kogutkami, Rózga. Wszystkie trzy prace Kry-
styna Kowalska przekazała do zbiorów Muzeum 
 Częstochowskiego.

Krystyna Kowalska was born in 1958 in Tomaszów 
Mazowiecki, but at  present she lives in  Łódź. She 
is  an  economist technician by profession and she 
worked as a bank official. She has never attended 
any visual arts courses. Cut-outs have been her 
passion for about 50 years – she took up this type 
of handicraft when she was at primary school. Her 
teachers were her mother and grandmother who 
used to make decorations in coloured paper. Kry-
styna Kowalska is not registered as a folk artist. She 
creates her works in free time, usually spontaneous-
ly, with the use of scissors. The artist is fond of tra-
ditional culture and also likes to watch her mother 
at work. However, she devises her own designs as 
well. In the 70’s of the 20th century she used to co-
operate with the Museum in Rawa Mazowiecka and 
the Museum in Tomaszów Mazowiecki. In 1973 the 
artist participated in the initiative Operacja wycinan-
ka [Cut-out operation] organized by “Świat Młodych” 
[a  youth magazine]. The aim was to  collect dona-
tions for the Nguyen Van Troi hospital in  Vietnam. 
Cut-outs were accepted as the donations. Krystyna 
Kowalska won a bicycle in that competition. In 1977 
she received a distinction in the 1st Folk Art Compe-
tition of the Piotrków Province and in 1979 another 
distinction in  Ogólnopolski Konkurs na  Wycinankę 
Ludową [the Polish Nationwide Folk Cut-out Com-
petition] in Toruń. In 2018 she submitted her works 
for the 7th Folk Art Competition Ażurowe piękno. 
W świecie koronki i wycinanki [The beauty of open-
work. In the world of lace and cut-out]. Those were – 
Cocks, Tree with cocks, Tree, and all of them were do-
nated by the artist to the Museum of Częstochowa.

Krystyna 
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Krystyna KOWALSKA
Kogutki, wycinanka rawska / Cocks, the Rawa cut-out

M.Cz.II 2972
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Krystyna KOWALSKA
Rózga z kogutkami, wycinanka rawska / Tree with cocks, the Rawa cut-out
M.Cz.II 2973
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Krystyna KOWALSKA
Rózga, wycinanka rawska / Tree, the Rawa cut-out

M.Cz.II 2974
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Urodziła się w  1952 roku w  Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, obecnie miesza w  Skarżysku-Ka-
miennej. Z  wykształcenia jest ekonomistką. 
Wycinanie należy do rodzinnej tradycji artystki. 
Szkoliła się u Cecylii Czernikiewicz – wycinan-
karki z Bodzentyna. Jej pierwsze prace powsta-
ły w połowie lat 90. XX wieku. Od tego czasu 
wycinanki artystki pokazywane były na  wielu 
wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, 
m.in. w Domu Papiernika należącym do Skanse-
nu Łódzkiej Architektury Drewnianej, Muzeum 
Wsi Kieleckiej, Muzeum Miejskim w  Tychach, 
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Miej-
skim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 
oraz w licznych galeriach. Motywy jej wycina-
nek, nawiązujących tematycznie do  folkloru 
ludowego, zdobiły główną ulicę Kielc podczas 
51. edycji Europejskiego Festiwalu Miłośni-
ków Kultury Ludowej Europeada w 2014 roku. 
Współpracowała bądź nadal współpracuje 
z  muzeami oraz innymi instytucjami kultu-
ry. Należą do  nich: Miejskie Centrum Kultury 
w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Wsi Kielec-
kiej, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum 
Zabawki i Zabawy w Kielcach, Muzeum Historii 
Spółdzielczości w  Warszawie. Jest laureatką 
wielu konkursów, w  których otrzymywała na-
grody oraz wyróżnienia, m.in. w  Muzeum Wsi 
Kieleckiej, Muzeum Pierwszych Piastów, Mu-
zeum Miejskim w Tychach. Otrzymała również 
nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w  Kielcach. W  VI Konkursie Sztu-
ki Ludowej Z  tradycji wzięte, na nowo wycięte… 
zorganizowanym przez Muzeum Częstochow-
skie w  2015 roku zdobyła wyróżnienie. Otrzy-

Lucyna Kozłowska was born in Ostrowiec Święto-
krzyski in  1952. She lives in  Skarżysko-Kamienna. 
She holds a degree in economics. Lucyna Kozłows-
ka is  retired. Her adventure with cut-outs started 
in  1995. Creating cut-outs was her family tradition. 
She learnt the technique of making cut-outs watch-
ing a  well-known folk artist Cecylia Czernikiewicz 
from Bodzentyn. Her first works appeared in the 90’s 
of the 20th century. Since that time her cut-outs have 
been displayed at numerous collective and individ-
ual exhibitions, e.g., in  Dom Papiernika belonging 
to  Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej [the 
Heritage Park of the Łódź Wooden Architecture], the 
Museum of the Kielce Village, the Municipal Muse-
um in Tychy, the Museum of Toys and Play in Kielce, 
the Municipal Culture Centre in Skarżysko-Kamien-
na and in many galleries. The motifs of her cut-outs 
reflecting folklore themes decorated the main street 
of Kielce during the 51st edition of Europeada, the Eu-
ropean Festival of Folk Culture Enthusiasts in 2014. 
The artist has been cooperating with museums and 
other cultural institutions, e.g., the Municipal Culture 
Centre in Skarżysko-Kamienna, the Museum of the 
Kielce Village, the National Museum in  Kielce, the 
Museum of  Toys and Play in  Kielce, the Museum 
of the History of the Polish Cooperative Movement 
in  Warsaw. Lucyna Kozłowska is  a  prize winner 
of numerous competitions, such as those organized 
by the Museum of the Kielce Village, the Municipal 
Museum in Tychy, the Museum of  the First Piasts. 
The artist received an award of the Catholic Associa-
tion Civitas Christiana in Kielce. In 2015 she received 
a distinction in the 6th Folk Art Competition Z tradycji 
wzięte na nowo wycięte… [Traditional cut-outs made 
afresh] organized by the Museum of Częstochowa. 

Lucyna 
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Lucyna KOZŁOWSKA
Wio koniku…, wycinanka nietradycyjna / Giddy up my little horse…, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2953
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mała Nagrodę Województwa Małopolskiego 
im. Władysława Orkana za ocalenie od zapo-
mnienia wycinanki ludowej oraz promowanie 
dziedzictwa kultury i sztuki i Świętokrzyską Na-
grodę Kultury Polskiego Radia Kielce Jawor – 
u źródeł kultury – wyróżnienie w kategorii „rzeź-
ba i malarstwo” (wspólnie z mężem Andrzejem 
Kozłowskim). Był to konkurs zorganizowany we 
współpracy z  Muzeum Wsi Kieleckiej. Wzięła 
również udział w zorganizowanym w 2018 roku 
przez Muzeum Częstochowskie VII Konkursie 
Sztuki Ludowej Ażurowe piękno. W świecie ko-
ronki i  wycinanki. Otrzymała w  nim I  nagrodę 
w  kategorii „wycinanka-inspiracja”. Na  pasję 
wycinania poświęca każdą wolną chwilę, a  jej 
prace gromadzone są zarówno w muzeach, jak 
i  przez prywatnych kolekcjonerów. Sprzedaje 
je również na targach, jarmarkach, w sklepach. 
Swoimi umiejętnościami dzieli się z najbliższy-
mi. Inspiracje czerpie ze wspomnień z dzieciń-
stwa oraz z tradycji, legend, obrzędów, a kom-
pozycje powstają bez wcześniejszych szkiców, 
przy pomocy nożyczek. Prace tematyczne 
o  tradycyjnych podstawach, z  jednoczesnym 
autorskim wzornictwem, stanowią jej ulubio-
ną formę przekazu, a o ich atrakcyjności, poza 
niewątpliwym kunsztem, stanowi narracyj-
ność. W  2015 roku obchodziła 20-lecie pracy 
twórczej. W Muzeum Częstochowskim znajdu-
ją się jej trzy prace podarowane przez autorkę 
po wspomnianym już VII Konkursie Sztuki Lu-
dowej. Są to: Legendy świętokrzyskie, Wio ko-
niku…., Kukuryku…, których źródła należy szukać 
w legendach świętokrzyskich, wspomnieniach, 
starych piosenkach.

She has been granted the Władysław Orkan Award 
for saving folk cut-outs from oblivion as well as pro-
moting cultural and artistic heritage – the award 
was granted by the Władysław Orkan Foundation. 
Lucyna Kozłowska, together with her husband An-
drzej Kozłowski, has also been decorated with the 
Świętokrzyskie Culture Award of  the Polish Radio 
of Kielce Jawor u źródeł kultury [A sycamore at  the 
springs of culture] – the distinction was granted in the 
category of sculpture and painting. The competition 
was prepared in cooperation with the Museum of the 
Kielce Village. In 2018 Lucyna Kozłowska submitted 
works for the 7th Folk Art Competition in Częstocho-
wa Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wycinanki 
[The beauty of openwork. In the world of lace and cut-
out]. She was granted the 1st place in the category 
“cut-out – inspiration”. The artist spends every free 
moment cutting out works which later are collected 
by both museums and private collectors. She sells 
her works at  folk art fairs, markets and shops and 
shares her skills with her loved ones. Her inspiration 
is childhood, traditions, legends, ceremonies. Lucy-
na Kozłowska creates cut-outs with the use of scis-
sors without sketching. Thematic works created 
in compliance with traditional methods but accord-
ing to the artist’s own design are her favourite means 
of expression, and both their capacity to tell a story 
and their artistry make for the attractiveness of the 
cut-outs. Lucyna Kozłowska celebrated the 20th an-
niversary of her artistic work in 2015. In the Museum 
of Częstochowa there are three cut-outs donated by 
the artist after the 7th Folk Art Competiton: Legendy 
świętokrzyskie [The Świętokrzyskie legends], Wio kon-
iku… [Giddy up my little horse…] and Kukuryku… [Cock-
a-doodle-doo…], the source of which can be found 
in the legends of the Świętokrzyskie region, memo-
ries and old songs.
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Lucyna KOZŁOWSKA
Kukuryku…, wycinanka nietradycyjna / Cock-a-doodle -doo…, nontraditional cut-out
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Lucyna KOZŁOWSKA
Legendy świętokrzyskie, wycinanka nietradycyjna / the Świętokrzyskie legends, nontraditional cut-outs
M.Cz.II 2955

LU Cy N A KOZ ŁOWS K A76



Urodziła się w 1956 roku w Niespuszy. Umie-
jętności wycinankarskie przekazała jej mama, 
Łucja Dobińska, która pracowała w Spółdzielni 
„Sztuka Łowicka”. Krystyna Lis wycinała od sie-
demnastego roku życia, a jej prace były często 
nagradzane i  wyróżniane w  konkursach sztuki 
ludowej.

Była wierna tradycyjnej ornamentyce, gdyż 
niezwykle istotne było dla niej przekazanie ko-
lejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego 
Księżaków łowickich. Należała do Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych.

Tworzyła kodry, gwiozdy i  tasiemki, a  także 
tradycyjne ażurowe wycinanki w kształcie koła, 
kwadratu i owalu. W swoich pracach wykorzy-
stywała motywy zaczerpnięte z natury, z trady-
cyjnym łowickim kogutem na  czele. W  kwia-
towych kodrach nawiązywała do  kanonów 
wycinankarskich obowiązujących w  dwudzie-
stoleciu międzywojennym.

W zbiorach Muzeum Częstochowskiego znaj-
dują się dwie prace artystki – Gwiozda ażurowa 
i Tasiemka, które zostały zakupione po Konkursie 
Sztuki Ludowej w 2003 roku.

Krystyna Lis zmarła w 2015 roku.

Krystyna Lis was born in Niespusza in 1956. She 
mastered the skills of  making cut-outs thanks 
to her mother Łucja Dobińska, who worked in the 
Cooperative “the Łowicz Art”. Krystyna Lis started 
to create her works at the age of 17 and she of-
ten received awards and distinctions in  the folk 
art contests. The artist was faithful to traditional 
designs, as her priority was to pass the cultural 
heritage of  the Księżaki łowickie to new gener-
ations. Krystyna Lis belonged to the Folk Artists’ 
Association. She used to  make kodry, gwiozdy 
and tasiemki as well as traditional openwork 
cut-outs in the shape of circle, square and oval. 
In  her works she employed motifs taken from 
nature, among which there was of  course the 
traditional Łowicz cock. In  the floral kodry she 
often followed the canons of cutting out which 
were prevalent during the interwar period. In the 
Museum of  Czestochowa one can admire two 
works made by the artist – Gwiozda ażurowa and 
Tasiemka [The openwork star and Tape], which 
were purchased after the Folk Art Competition 
in 2003.

Krystyna Lis passed away in 2015.

Krystyna 

LIS



Krystyna LIS
Tasiemka, wycinanka łowicka / 
Tape, the Łowicz cut-out
M.Cz.II 2665
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Krystyna LIS
Gwiozda ażurowa, wycinanka łowicka / Openwork star, the Łowicz cut-out

M.Cz.II 2666
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Urodził się w 1974 roku w Grodnie na Białoru-
si, obecnie mieszka w Poznaniu, gdzie skończył 
Akademię Sztuk Pięknych. Z  zawodu jest ar-
tystą-plastykiem. Dyplom obronił w  pracowni 
profesora J. Kałuckiego w  1997 roku. Od  2014 
roku jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Na  co dzień zajmuje się malowa-
niem murali wykorzystujących wzory z  kultu-
ry ludowej. Wycinankami zajął się około 20 lat 
temu. Wycinać nauczył się je sam, sam po-
znawał techniki i  wzory. Uważa, że  wycinanki 
są uniwersalne w  przekazie i  ponadczasowe. 
Inspiracje czerpie z  otaczającego go świa-
ta, wzornictwa ludowego (przede wszystkim 
Kurpiowszczyzny), głównie jednak opiera się 
na kulturze białoruskiej, w której wycinanka jest 
bardzo popularna. W jego pracach można rów-
nież dostrzec nawiązanie do haftów, elementów 
stroju ludowego. Mark Maksimovich łączy różne 
techniki wycinania, wiąże wycinankę z  grafiką 
i  rysunkiem. Do  tworzenia w  papierze używa 
nożyc do strzyżenia owiec, nożyczek oraz noży 
introligatorskich. Jego prace są zaplanowane 
i przemyślane. Najpierw szkicuje i rysuje, jednak 
niektóre elementy wycina „z głowy”. Obserwuje 
prace innych artystów, głównie uznanych twór-
czyń ludowych. Tworzy w każdej wolnej chwili. 
Jego prace są gromadzone przez prywatnych 
kolekcjonerów na całym świecie oraz w muze-
ach w Warszawie, Częstochowie.

Nie bierze udziału w konkursach, wyjątkiem 
jest Konkurs Sztuki Ludowej w Muzeum Często-
chowskim. Wziął w nim udział dwa razy, w 2015 
roku zdobył wyróżnienie. W ramach VII Konkur-
su Sztuki Ludowej Ażurowe piękno. W  świecie 
koronki i wycinanki prowadził warsztaty skiero-
wane do osób dorosłych, poświęcone wycinan-
ce nietradycyjnej.

Mark Maksimovich was born in Grodno in Bela-
rus in 1974. At present he lives in Poznań, where 
he graduated from the University of the Arts. He 
is a fine artist. He defended his diploma super-
vised by the professor J. Kałucki in 1997. He has 
been a member of the Association of Polish Art-
ists and Designers since 2014. He is busy painting 
murals using folk art patterns. Mark Maksimov-
ich started creating cut-outs about 20 years ago. 
He was his own teacher, he learnt various tech-
niques and patterns. The artist claims that cut-
outs are universal when it  comes to  conveying 
meaning and timeless. His inspiration is the sur-
rounding world, folk motifs (most of all the Kurpie 
region), but he mainly draws on the Belarussian 
culture in which cut-outs are very popular. One 
may notice in his works reference to embroidery 
and elements of  folk outfit. Mark Maksimovich 
combines different techniques of  cutting out, 
e.g., cut-outs with drawings. His tools are sheep 
shears, scissors and a  bookbinder’s knife. He 
plans and considers thoroughly how to  create 
his works starting with schemes and drawings. 
However, sometimes he cut outs some elements 
without preparation. He stays aware of other art-
ists’ works, especially of accomplished folk art-
ists. He pursues his passion whenever he has 
free time. His works are collected by individual 
collectors all around the world and by museums 
in Warsaw, Częstochowa. He does not participate 
in  competitions, except for the Folk Art Com-
petition in  the Museum of  Częstochowa. So far 
Mark Maksimovich has taken part in it twice, and 
he was granted an honourable mention in 2015. 
During the 7th Folk Art Competition The Beauty 
of Openwork. In the world of lace and cut-out he 
ran the workshops for adults on the nontradition-
al cut-out.

Mark 
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Mark MAKSIMOVICH
Tamborek, wycinanka nietradycyjna / Embroidery hoop, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2985
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Mark MAKSIMOVICH
Wrzeciono, wycinanka nietradycyjna / 
Spindle, nontraditional cut-out
M.Cz.II 2984
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Urodziła się w 1982 roku w Kętrzynie, aktu-
alnie mieszka w  Meksyku. Posiada licencjat 
w  zakresie stosunków międzynarodowych 
i tytuł magistra filozofii. Wycinankami zajmuje 
się od około 2011 roku. Jak sama pisze, na tę 
formę rękodzieła trafiła przez przypadek, po-
szukując „pamiątki z Polski” dla obcokrajowca. 
Wycinanie szybko stało się jej pasją. Jest sa-
moukiem, wiedzę na temat wycinanek czerpie 
z książek i Internetu, a także odwiedzając mu-
zea. W 2015 roku zajęła I miejsce w konkursie 
plastycznym na  wycinankę wielkanocną zor-
ganizowanym przez Wieluński Dom Kultury 
oraz I miejsce w VI Konkursie Sztuki Ludowej 
Z  tradycji wzięte, na  nowo wycięte… zorgani-
zowanym przez Muzeum Częstochowskie. 
W  roku 2014 jej praca – rozkładana książka 
wykorzystująca elementy polskiej wycinanki 
ludowej – zajęła III miejsce w  konkursie Za-
bawka przyjazna dziecku zorganizowanym 
przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. 
Przez ostatnie trzy lata nie miała wiele czasu 
na tworzenie. Podróżuje z mężem po świecie. 
Od 2016 spełnia się również jako matka, dla-
tego do  aktywnego wycinania wraca powoli, 
wraz z  dorastaniem swojego dziecka. Anna 
Marczak tworząc wycinankę, zaczyna od  jej 
szkicowania. Inspiracje czerpie z  tradycyjnej 
polskiej wycinanki ludowej, haftów, tkanin 
dwuosnowowych. Na  kształt jej twórczości 
ma również wpływ zdobnictwo w drewnie. Fa-
scynuje ją tradycja i kultura wschodniej Polski. 
W  swoich pracach najchętniej wykorzystuje 
geometryczne, abstrakcyjne elementy, łą-
cząc je z tradycyjnymi formami, takimi jak ró-
zgi, leluje, klapoki, mazury, gwiazdy, kwadraty, 

Anna Marczak was born in  1982 in  Kętrzyn, 
but at present she lives in Mexico. She has a BA 
degree in  international affairs and a MA degree 
in  philosophy. She has been creating cut-outs 
since about 2011. As she says, she has come 
across this type of  handicraft while looking for 
a souvenir from Poland for a foreigner. Cut-outs 
appealed to her so much that soon they became 
her passion. She is a self-taught artist – she ac-
quires the knowledge on cut-outs from books 
and the Internet but also while visiting museums. 
In 2015 Anna Marczak was granted the 1st place 
in the visual arts competition on Easter cut-outs 
organized by the Cultural Centre in Wieluń and 
another 1st place in the 6th Folk Art Competition 
Traditional cut-outs made afresh… organized by 
the Museum of  Częstochowa. In  2014 her work 
– a book, which can be unfolded, presenting el-
ements of the Polish folk cut-outs – was grant-
ed the 3rd place in the Kid-Friendly Toy competi-
tion organized by the Museum of Toys and Play 
in Kielce. The artist has had little time for her pas-
sion for the last three years. She has been trav-
elling with her husband around the world. She 
became a mother in 2016, and therefore it takes 
her time to engage fully in cutting out new works. 
She commences her work having prepared some 
sketches. Her imagination is  triggered by the 
traditional Polish folk cut-outs, embroidery and 
double weave. Also, decorative art in wood has 
some impact on her creativity. She is captivated 
by the tradition and culture of  Eastern Poland. 
The artist quite often employs geometrical and 
abstract elements and blends them with tradi-
tional forms, such as rózgi, leluje, klapoki, mazury, 
gwiazdy, kwadraty, zielka. There are always some 

Anna 

MARCZAK



 zielka. W jej wycinankach zawsze pojawiają się 
motywy zoomorficzne – para kur lub kogutów. 
W zbiorach Muzeum Częstochowskiego znaj-
dują się trzy wycinanki jej autorstwa – Wirzba 
mazurska, Kurant, Wycinanka prostokątna.

zoomorphic motifs in her works – a pair of hens or 
cocks. One can find three cut-outs made by Anna 
Marczak in the Museum of Częstochowa – Wirz-
ba mazurska, Kurant, Wycinanka prostokątna 
[The Masuria willow, Chime, Rectangular cut-out].

Anna MARCZAK
Wycinanka prostokątna, wycinanka nietradycyjna / 
Rectangular cut-out, nontraditional cut-out
M.Cz.II 3015

A N N A M A R C Z A K84



Anna Marczak
Kurant, wycinanka nietradycyjna / 

Chime, nontraditional cut-out
M.Cz.II 3017
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Anna MARCZAK
Wirzba mazurska, wycinanka nietradycyjna / 
the Masuria willow, nontraditional cut-out
M.Cz.II 3016
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Urodziła się w 1929 roku w miejscowości Łącz-
ki na  Kurpiach, od  wielu lat mieszka jednak 
w  miejscowości Czarnylas na  Kociewiu. Z  wy-
kształcenia jest rolnikiem, jednak już od dziecka 
potrafiła wycinać podstawowe wzory kurpiow-
skie, jakimi są gwiazda oraz leluja. Okres świa-
domej twórczości nadszedł wraz z rokiem 1960, 
a po przejściu na emeryturę mogła w pełni od-
dać się pasji twórczej. Jako dziecko podpatry-
wała wycinankarki w miejscowości, z której po-
chodzi, jednak w dużej mierze jest samoukiem. 
W sprawnym posługiwaniu się nożycami z pew-
nością pomogła jej umiejętność szycia i wyszy-
wania, wyuczona w domu rodzinnym (ojciec był 
krawcem). We wspomnianym 1960 roku została 
zaproszona do Gdańska na Dzień Kobiet, gdzie 
z  tej okazji urządzono pokaz wycinankarstwa, 
a  fach prezentowała Marianna Kawka. Od  tej 
pory zaczęła próbować własnych sił w tej dzie-
dzinie. Od 1997 roku należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Jej pasja od dawna ujaw-
niała się m.in. poprzez udział w licznych spotka-
niach, warsztatach, prowadzenie wykładów lub 
udział w wydarzeniach kulturalnych. Do placó-
wek, z którymi współpracowała, należą Muzeum 
Ziemi Kociewskiej oraz Centrum Kultury i Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w  Sta-
rogardzie Gdańskim (od  1973 roku), Muzeum 
Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie, Muzeum Et-
nograficzne (Spichlerz Opacki) w Gdańsku-Oli-
wie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, 
Instytut Kaszubski w Gdańsku oraz z inne ośrod-
ki promujące kulturę i tradycję. Twórczyni brała 
udział w licznych konkursach regionalnych oraz 
ogólnopolskich, otrzymując czołowe nagrody, 

Regina Matuszewska was born in 1929 in Łączki, 
a village in the Kurpie region, but she has been 
living for many years in Czarnylas in the Kociew-
ie region. She received education in  agricul-
ture, but she was able to cut out simple Kurpie 
patterns, such as star and leluja, when she was 
a child. Regina Matuszewska began to create her 
works with greater awareness in 1960 and hav-
ing retired she felt free to devote all her strength 
and time to her passion. Although as a child she 
used to  watch folk artists from her village, she 
owes her skills in great measure to herself. Due 
to  the skills of  sawing and embroidery, which 
she gained at  her family home (her father was 
a tailor) it was easier for her to learn how to use 
scissors. In  the said year 1960 Regina Matusze-
wska was invited to the Woman’s Day celebration 
in Gdańsk. There was a display of cut-outs and 
the techniques of  creating them were present-
ed by Marianna Kawka. This seemed so attrac-
tive to her that she decided to take up this type 
of handicraft. She has been a member of the Folk 
Artists’ Association since 1997. Being an enthusi-
ast of cut-outs she has been a committed par-
ticipant and organizer of  meetings, workshops, 
lectures and cultural events. The artist has co-
operated with numerous institutions, including: 
the Museum of the Kociewie Region, the Cultur-
al Centre and the Club of  the Kociewie Region 
Enthusiasts in  Starogard Gdański (from 1973), 
the Kashubian-Pomeranian Museum in  Sopot, 
the Ethnographic Museum (Spichlerz Opacki) 
in  Gdańsk-Oliwa, the Kashubian Folk University 
in Wieżyca, the Kashubian Institute in Gdańsk and 
other centres promoting culture and tradition. 

Regina 
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np. w IV i VI konkursie Współczesna Sztuka Lu-
dowa. Otrzymywała również nagrody w  dzie-
dzinach rzeźby i malarstwa. Została wyróżniona 
Nagrodą Starosty Starogardzkiego w Dziedzinie 
Kultury w 1999 i w 2003 roku, Medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” w 2003 roku oraz Me-
dalem im. Izydora Gulgowskiego w 2007 roku. 
Otrzymała dyplom uznania za osiągnięcia oraz 
wkład w upowszechnianie tradycji ludowej re-
gionu od  Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
w 2009 roku. Wycinanie wypełnia jej każdą wol-
ną chwilę, a  twórczością artystki opiekuje się 
Muzeum Etnograficzne w  Gdańsku, Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych oraz Muzeum Zie-
mi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, które 
posiada jej prace (ponad 100 sztuk). Twórczość 
autorki trafiła również do Muzeum Etnograficz-
nego w  Gdańsku-Oliwie, Muzeum Okręgowe-
go im. Leona Wyczółkowskiego w  Bydgoszczy, 
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Choj-
nicach, Kaszubskiego Uniwersytetu  Ludowego 
w  Wieżycy. Wycinanki nabywa wielu prywat-
nych kolekcjonerów. Prace zdarza jej się sprze-
dawać przy okazji jarmarków oraz do muzeów, 
jednak najczęściej je rozdaje. Swoje umiejętno-
ści i pasje stara się przekazywać przede wszyst-
kim wnukom, ale też każdemu, kto wykaże 
zainteresowanie. Jej wycinanki powstają spon-
tanicznie, bez uprzednich szkiców, a za narzę-
dzie służą jej duże nożyce krawieckie. Inspiracje 
czerpie ze świata przyrody, a przede wszystkim 
z  tradycji Kurpi. Do  najczęściej stosowanych 
form należy leluja, choć pojawiają się również 
gwiazdki, kwiaty, zielka, koguty, a do ich tworze-
nia wykorzystuje motywy stylizowanych drze-
wek z ptakami, lalek, kogutów oraz ornamenty 
floralne, geometryczne oraz figuralne. Do insty-
tucji posiadających jej prace dołączyło Muzeum 
Częstochowskie, do którego autorka przekaza-
ła trzy prace po  udziale w  VII Konkursie Sztu-
ki  Ludowej Ażurowe piękno. W  świecie koronki 
i wycinanki.

Regina Matuszewska used to take part in a plen-
ty of  competitions at  the regional and national 
level receiving main awards, e.g. in  the 4th and 
6th competitions Modern Folk Art. She was also 
granted prizes in the field of sculpting and paint-
ing and received the Starogard Starost Award 
in the Field of Culture in 1999 and 2003, the Med-
al for “Merit to Culture – Gloria Artis” in 2003 and 
the Izydor Gulgowski Medal in  2007. The artist 
was also granted a diploma in recognition of her 
achievements and commitment to the populari-
sation of the regional folk tradition from the Folk 
Artists’ Association in  2009. She spends all her 
free time pursuing her passion, and her works 
are well tended to  by the Ethnographic Muse-
um in  Gdańsk, the Folk Artists’ Association and 
the Museum of  the Kociewie Region in Starog-
ard Gdański, which has collected more than 100 
of her works. Her cut-outs find their way to  the 
Museum Ethographic in Gdańsk-Oliwa, the Leon 
Wyczółkowski Regional Museum in  Bydgoszcz, 
the Museum of History and Ethnography in Cho-
jnice, the Kashubian Folk University in  Wieży-
ca. They are also purchased by many individual 
collectors. Sometimes she sells them at fairs or 
to museums, but most often she gives them for 
free. She tries to share her skills and fondness for 
cut-outs with her grandchildren and those who 
are willing to learn. Regina Matuszewska creates 
works without sketches, spontaneously, with the 
use of big tailor’s scissors. Her inspiration is  the 
world of  nature, but most of  all the Kurpie tra-
ditions. The most frequent form she employs 
is  leluja, but there appear stars, flowers, zielka 
and cocks. In order to create them she chooses 
motifs of stylish trees with birds, dolls, cocks, flo-
ral, geometrical and figurative ornaments. The 
Museum of Częstochowa also has her works, as 
the artist donated three of them after her partic-
ipation in  the 7th Folk Art Competition Ażurowe 
piękno. W świecie koronki i wycinanki [The beauty 
of openwork. In the world of lace and cut-out].
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Regina MATUSZEWSKA
Leluja, wycinanka nietradycyjna / Leluja, nontraditional cut-out

M.Cz.II 3014
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Urodziła się w 1942 roku, mieszka w Błędowe, 
wycinanki wykonuje od czternastego roku życia. 
Początki jej pracy twórczej to  pisanki łowickie, 
których ozdabianie polega na naklejaniu na wy-
dmuszkę drobnych elementów z  papieru two-
rzących filigranową łowicką wycinankę. Sztuki 
wycinania nauczył ją Zdzisław Pągowski, poka-
zując, jak powinna wyglądać prawdziwa łowicka 
wycinanka oraz zachęcając do  wypracowania 
własnego stylu, który będzie ją charakteryzo-
wał. Wycinanki to nie jedyna dziedzina, jaką zaj-
muje się Helena Miazek – są jeszcze hafty oraz 
stroje dla lalek łowickich. Jej prace są bardzo 
dobrze znane w  kraju, ale również poza jego 
granicami, m.in. w USA, Holandii, Belgii, we Wło-
szech, Francji. Wycinanki, które tworzy, sięgają 
do  wszystkich tradycyjnych wzorów. Nie stroni 
od  wykorzystywania nowych form i  kształtów. 
Jej dzieła wyróżnia idealny dobór kolorów kon-
trastujących, a formy, do jakich sięga, to owalne 
ażury, gwiozdy, wycinanki z kogutami, koszyczki 
wielkanocne, pisanki. Autorka dzieli się swoimi 
umiejętnościami – prowadziła m.in.  warsztaty 
wycinankarskie w 2018 roku w ramach Warszta-
tów Sztuki Ludowej w Skansenie przy Muzeum 
w  Łowiczu. W  Muzeum Częstochowskim znaj-
duje się jej Gwiozda ze sceną Bożego Narodzenia, 
która została zakupiona w 2003 roku po II Kon-
kursie Polskiej Sztuki Ludowej, w którym otrzy-
mała Nagrodę Starosty Częstochowskiego za 
nadesłane na konkurs prace.

Helena Miazek was born in  1942. She lives 
in Błędów and has been creating cut-outs since 
the age of  14. Her initial artistic activity includ-
ed Łowicz Easter eggs, the decoration of which 
consists in sticking onto blown eggs tiny pieces 
of  paper comprising a  mignon Łowicz cut-out. 
She was taught this technique by Zdzisław Pą-
gowski, who showed her how a genuine Łowicz 
Easter egg should look like and encouraged her 
to  develop her own style, peculiar only to  her. 
Cut-outs are not the only interest of Helena Mi-
azek – she is  also fond of  embroidery and folk 
costumes for the Łowicz dolls. Her works are well-
known both in  Poland and abroad: in  the USA, 
the Netherlands, Belgium, Italy and France. The 
artist reaches for all traditional motifs, however 
her works are also enriched with new forms and 
shapes. Her cut-outs can be recognised by the 
perfect choice of contrasting colours, while the 
forms she employs often include: oval openwork, 
gwiozdy [stars], cocks, Easter baskets and eggs. 
Helena Miazek shares her skills while running 
workshops – she ran the workshops on cut-outs 
in 2018 during Warsztaty Sztuki Ludowej [Folk Art 
Workshops] in the Heritage Park at the Museum 
of Łowicz. In the Museum of Częstochowa there 
is Gwiozda ze sceną Bożego Narodzenia [The Star 
with the Jesus’ Birth Scene], which was purchased 
in 2003 after the 1st Folk Art Competition. The art-
ist was granted then the Starost of Częstochowa 
Award for all the submitted works.

Helena 
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Helena MIAZEK
Gwiozda ażurowa, wycinanka łowicka / Openwork star, the Łowicz cut-out

M.Cz.II 2700
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Urodziła się w 1976 roku we wsi Osiek Pierwszy 
niedaleko Łowicza. Z wykształcenia jest techni-
kiem ekonomistą, na co dzień zajmuje się go-
spodarstwem rolnym. Pochodzi z  artystycznej 
rodziny, tradycyjnego rzemiosła uczyły ją bab-
cia Otylia Madanowska i mama Genowefa Ma-
danowska. Od zawsze w domu artystki haftowa-
no, szyto stroje ludowe, wyszywano koralikami. 
Zdolności plastyczne i muzyczne są przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. Do wykonywa-
nia wycinanek namówiła ją babcia, która wy-
cinała z  pergaminu firanki, którymi ozdabiała 
okna w domu. Inspiracji szukała w otaczającym 
ją świecie przyrody. Wymyślała wycinanki, ryso-
wała je, a potem cięła. Alina Muras aktualnie nie 
zajmuje się już wycinankarstwem. Jej pasją są 
pająki łowickie ozdabiane kolorową wełną, ka-
linkami i jeżykami z bibuły. Brała udział w II Kon-
kursie Polskiej Sztuki Ludowej organizowanym 
przez Muzeum Częstochowskie oraz zajęła 
II  miejsce w  konkursie Rękodzieło Regionu Ło-
wickiego w kategorii „haft koralikowy”.

Razem z  mamą prowadzą warsztaty sztuki 
ludowej. W zbiorach Muzeum Częstochowskie-
go znajduje się jedna jej praca – Gwiozda ażu-
rowa.

Alina Muras was born in 1976 in the village Osi-
ek Pierwszy near Łowicz. She is  an  economist 
technician by profession and she runs an agricul-
tural farm. She comes from a  family with artis-
tic roots – her grandmother Otylia Madanowska 
and her mother Genowefa Madanowska taught 
her traditional handicraft. They used to  make 
embroidery, saw folk costumes and applique 
them with beads. By this means manual artistic 
skill are passed to  new generations. It  was her 
grandmother who encouraged her to make cut-
outs, as she herself cut out curtains in parchment 
to decorate windows. The artist was inspired by 
the surrounding nature. She invented patterns, 
made sketches and then cut them out. However, 
Alina Muras is not dealing with cut-outs at pres-
ent. Her passion is  the Łowicz spiders decorat-
ed with colourful wool, kalinki and jeżyki made 
of tissue paper. She took part in the 1st Competi-
tion of Polish Folk Art organized by the Museum 
of Czestochowa and was awarded the 2nd place 
in  the competition the Łowicz Region Handicraft 
in the category “bead embroidery”. Together with 
her mother she runs folk art workshops. In  the 
Museum of Częstochowa there is one work of the 
artist – Gwiozda ażurowa [The openwork star].

Alina 
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Alina MURAS
Gwiozda ażurowa, wycinanka łowicka / Openwork star, the Łowicz cut-out

M.Cz.II 2664
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Urodziła się w 1939 roku w Jazgarce. Obecnie 
mieszka w Krobi w gminie Kadziło na Kurpiach. 
Przed emeryturą zajmowała się rolnictwem. 
Od 1956 roku jest twórczynią ludową, wycinania 
nauczyła się od mamy, Antoniny Kuliś. Z Cepe-
lią związana od 1962 roku, brała udział w wielu 
konkursach związanych z plastyką obrzędową. 
Oprócz wycinanek tworzy również palmy wiel-
kanocne i kierce. Obecnie współpracuje z Cen-
trum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle i Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce. Otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień, m. in. Medal Pamiąt-
kowy Pro Masovia przyznawany przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. Główną 
inspiracją artystki są tradycyjne formy i  wzory, 
takie jak leluje, koguty, ptaki, jeźdźce. W swojej 
twórczości sięga do  najstarszych form, takich 
jak zielko, korzysta również z tradycyjnych nożyc 
do  strzyżenia owiec. Przed wycinaniem przy-
gotowuje szkic, materiał, z  którego powstaje 
wycinanka, czasem lubi też tworzyć bez wcze-
śniejszych planów. Czerpie inspiracje z  tradycji 
swojego regionu. Z  twórczością Genowefy Pa-
bich można się spotkać na jarmarkach i kierma-
szach sztuki ludowej. Artystka chętnie dzieli się 
swoimi umiejętnościami na  warsztatach z  pla-
styki obrzędowej.

Prace twórczyni znajdują się w  zbiorach: 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w  Lubli-
nie, Państwowego Muzeum Etnograficznego 
w  Warszawie, Muzeum Kultury Kurpiowskiej 
w  Ostrołęce oraz Muzeum Częstochowskie-
go. Genowefa Pabich wzięła udział w  trzech 

Genowefa Pabich was born in  Jazgarka 
in  1939. She lives in  Krobia, in  the Kadzidło 
commune in  the Kurpie region. She is  a  re-
tired farmer. She has been a folk artist since 
1956. Her mother, Antonina Kuliś, taught her 
how to  create cut-outs. In  1962 she start-
ed to  cooperate with “Cepelia” (Polish Art 
and Handicraft Foundation) and participate 
in  plenty of  competitions concerning tradi-
tional folk arts and crafts. Apart from cut-outs 
Genowefa Pabich makes Easter palms, kierce. 
At  present she cooperates with the Kurpie 
Culture Centre in  Kadzidło and the Kurpie 
Culture Museum in Ostrołęka. She has been 
a  recipient of  numerous distinctions and 
awards, including the Pro Masovia Commer-
ative Medal granted by the Marshall of  the 
Masovia region. She is  inspired by tradition-
al forms and patterns, such as leluje, cocks, 
birds, riders. She draws on the oldest forms, 
i.e. zielko, she also uses traditional sheep 
shears. Before starting her work the artist pre-
pares a  sketch and material, but sometimes 
she cuts out her works without a scheme. Her 
works can be purchased at  folk art fairs and 
bazaars.The artist willingly shares her skills 
during workshops on folk ceremony orna-
ments. Her works have been collected in the 
Folk Artists’ Association in Lublin, the National 
Ethnographic Museum in Warsaw, the Kurpie 
Culture Museum in Ostrołęka and in the Mu-
seum of Częstochowa. Genowefa Pabich has 
participated three times in the Folk Art Com-
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Genowefa PABICH
Bukiet, wycinanka kurpiowska / 

Bunch, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2952
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Konkursach Sztuki Ludowej w  Częstochowie. 
W 2012 roku zajęła II miejsce, w 2015 i 2018 roku 
zdobyła wyróżnienie w  kategorii „wycinanka-
-tradycja”.

petition in Częstochowa. In 2012 she received 
the 2nd place and in  2015 and 2018 she was 
granted an honourable mention in  the cate-
gory “cut-out – inspiration”.

Genowefa PABICH
Jeździec, wycinanka kurpiowska / Rider, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2950
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Genowefa PABICH
Gospodyni, wycinanka kurpiowska / 

Farmwife, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2949
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Genowefa PABICH
Leluja, wycinanka kurpiowska / 
Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2625
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Genowefa PABICH
Leluja, wycinanka kurpiowska / 

Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2626
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Genowefa PABICH
Kogut, wycinanka kurpiowska / Cock, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2628
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Urodził się w  1953 roku w  Dzierzkowicach 
k.  Kraśnika, obecnie mieszka i  tworzy w  Ter-
pentynie. Mistrz w  dziedzinie plastyki obrzę-
dowej i zdobniczej, wykonawca pisanek i wyci-
nanek. Pisankarstwem zajmuje się od dziecka, 
podpatrywał ojca, od którego wszystkiego się 
nauczył. Gdy naśladowanie ojca przestało mu 
wystarczać, zaczął komponować własne wzo-
ry, wykorzystując tradycyjne motywy i technikę 
batiku charakterystyczną dla Lubelszczyzny. 
Opracował ich ponad trzysta. Twórczo korzysta 
z  dziedzictwa kultury regionu, jednocześnie 
nadając mu indywidualny rys. Jaja, oprócz bati-
ku, zdobi również techniką rytu oraz wytrawia-
nia. Drugą pasją Romana Prószyńskiego jest 
wycinankarstwo, którym zajął się w  latach 70. 
Pierwsze jego wycinanki były inspirowane pra-
cami znanego, nieżyjącego już twórcy Igna-
cego Dobrzyńskiego z  Gutanowa. Z  czasem, 
po  opanowaniu techniki wycinania, wprowa-
dził własne wzory, bardzo rozbudowane. Jego 
prace są jednobarwne, wieloosiowe, koliste 
i  kwadratowe w  formie. Wycina wzory geo-
metryczne, roślinne, o  fantazyjnych formach, 
sylwetki zwierząt, a  także okazjonalne, np.  lu-
belskie koziołki, godło państwowe. Tworzy 
z papieru kolorowego, używając nożyc, nożyka 
oraz dłutka. Wycinanki artysty są wierne osa-
dzone w  tradycji lubelskiej, choć wzbogaco-
ne o  motywy inspirowane. Roman Prószyński 
od 1975 roku należy do Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, jest również zaangażowanym 
członkiem Zarządu Głównego STL, prezesem 
Oddziału Lubelskiego oraz członkiem Narodo-
wej Rady Kultury. Od  1994 roku jest wicepre-

Roman Prószyński was born in Dzierzkowice near 
Kraśnik in 1953. At present he lives and creates his 
works in Terpentyna. He is a master of ceremonial 
arts, crafts and ornaments, creating Easter eggs 
and cut-outs. He has been making Easter eggs 
since childhood, watching his father who taught 
him everything. When the skills that his father 
passed to him stopped satisfying him, he started 
to devise his own patterns resorting to traditional 
motifs and the batik technique, which is  typical 
of  the Lublin region. He devised about 300 de-
signs. The artist draws on the regional culture her-
itage, but at the same time imparts his own style 
to  his works. While decorating Easter eggs he 
also employs the technique of carving and etch-
ing. Another passion Roman Prószyński has been 
pursuing since the 70’s is making cut-outs. His first 
cut-outs were inspired by the works of a late well-
known artist Ignacy Dobrzyński from Gutanów. 
In  the course of  time, after having mastered the 
technique of  cutting out, he introduced his own 
very intricate designs. The works by Roman 
Prószyński are unicoloured with multiple axes 
of symmetry, usually of a circular or square form. 
He cuts out geometrical, vegetal, fancy patterns, 
animal silhouettes and occasionally other sym-
bols, e.g., the Lublin goats or the national emblem. 
His tools are coloured paper, scissors, a knife and 
a chisel. The artist’s cut-outs are faithful to the Lu-
blin tradition, however they are enriched by other 
inspirational motifs. Roman Prószyński has been 
a  member of  the Folk Artists’ Association since 
1975 and is an active member of the Main Board 
of the said association, the president of the Lub-
lin Branch and a member of  the National Coun-

Roman 
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zesem Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości 
Ludowej. Prace Romana Prószyńskiego eks-
ponowane były na  wielu wystawach poświę-
conych sztuce ludowej w  kraju i  za  granicą: 
w Warszawie, Lublinie, Krakowie oraz w Zury-
chu, Wiedniu, Kopenhadze, a  także podczas 
Expo 2000 w Hanowerze. Jest laureatem wielu 
konkursów ogólnopolskich. W Konkursie Sztu-
ki Ludowej w Częstochowie brał udział cztery 
razy – w 2003 roku prezentował swoje pisanki 
i wycinanki, w 2012 roku zajął III miejsce, w 2015 
i 2018 roku wystartował w kategorii „wycinan-
ka”. W  zbiorach Muzeum Częstochowskiego 
znajduje się siedem wycinanek i  trzy pisanki 
artysty. Prace Romana Prószyńskiego zgro-
madzone są w wielu muzeach, takich jak Pań-
stwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Muzeum 
Lubelskie oraz u prywatnych kolekcjonerów ze 
Szwecji, Danii, Francji i Brazylii. Twórca chętnie 
dzieli się swymi umiejętnościami, prowadzi 
liczne warsztaty w  Polsce i  za  granicą. Prze-
kazuje, zgodnie z tradycją, swoje zamiłowanie 
dzieciom i wnukom. Za działalność artystyczną 
został uhonorowany Srebrnym i  Złotym Krzy-
żem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”, odznakami „Zasłużony 
Działacz Kultury”. W  2018 roku otrzymał Na-
grodę Oskara Kolberga w  kategorii twórców 
z dziedziny plastyki obrzędowej i folkloru mu-
zyczno-tanecznego.

cil for Culture. Since 1994 the artist has been the 
deputy president of Fundacja Ochrony i Rozwoju 
Twórczości Ludowej [Foundation of Folk Art Con-
servation and Development]. The artist’s works 
have been displayed at numerous exhibitions on 
folk art in Poland and abroad: in Warsaw, Lublin, 
Kraków, Zurich, Vienna, Copenhagen and during 
the Expo 2000 in  Hanover. Roman Prószyński 
is a  laureate of many Polish nationwide compe-
titions. He has participated in  the Folk Art Com-
petition in Częstochowa four times – in 2003 he 
presented his cut-outs and Easter eggs, in 2012 he 
was granted the 3rd place, and in 2015 and 2018 he 
submitted works in the category “cut-out”. In the 
collection of the Museum of Częstochowa there 
are seven cut-outs and three Easter eggs made 
by the artist. His works are collected by numerous 
museums, including the National Ethnographic 
Museum in  Warsaw, the Ethnographic Museum 
in Cracow and the Museum of Lublin as well as 
by individual collectors from Sweden, Denmark, 
France and Brazil. Roman Prószyński willingly 
shares his skills with others, runs a plenty of work-
shops in Poland and abroad. Following the tradi-
tion he passes his artistic fondness to his children 
and grandchildren. In  recognition of  his artistic 
activity he has been awarded the Silver and Gold 
Cross of Merit, the Silver Medal for Merit to Cul-
ture – Gloria Artis and the decorations “Meritorious 
Activist of Culture”. In 2018 the artist received the 
Oskar Kolberg Award in the category of ceremo-
nial arts and crafts and music and dance folklore.
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Roman PRÓSZYŃSKI
wycinanka lubelska / the Lublin cut-out

M.Cz.II 3013
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Urodziła się w  Sierżnikach. Przez wiele lat 
współpracowała z  cepeliowską „Sztuką Ło-
wicką”, w  ramach której powstała ogromna 
ilość wycinanek. Jej prace charakteryzują 
się niezwykłą precyzją oraz doborem barw 
i  odcieni, przez co jest uważana za  najlep-
szą kolorystkę wśród wycinankarek łowic-
kich. Tajniki cięcia przekazuje podczas zajęć 
prowadzonych przede wszystkim dla dzieci. 
Zdobyła wyróżnienie w przeglądzie Rękodzie-
ło Regionu Łowickiego w 2009 roku. Trzy prace 
autorki znajdują się w zbiorach Muzeum Czę-
stochowskiego od 2003 roku, po II Konkursie 
Polskiej Sztuki Ludowej, a są to Kodra z kogu-
tami oraz dwie wycinanki ażurowe w  formie 
kwadratu.

Helena Rześna was born in Sierżniki. She cooper-
ated for many years with the Cepelia “Sztuka Łow-
icka” [The Łowicz Art] and thus, she created a plenty 
of cut-outs at that time. Her works are exceptional-
ly precise and immaculate as far as the selection 
of colours and shades are concerned. That is why 
she is deemed the best colourist among the folk 
artists making Łowicz cut-outs. The secrets of cut-
ting out are passed by her during workshops, or-
ganized mainly for children. The artist was granted 
an honourable mention in  the survey Rękodzieło 
Regionu Łowickiego [The Łowicz Region Handi-
craft] in 2009. There are three works created by her 
in the Museum of Częstochowa. These are Kodra 
z  kogutami [Rectangular cut-out with cocks] and 
two openwork cut-outs, which the artist submitted 
for the 1st Folk Art Competition in 2013.

Helena 

RZEŚNA

Helena RZEŚNA
Kodra, wycinanka łowicka / Rectangular cut-out, the Łowicz cut-out
M.Cz.II 2677



Helena RZEŚNA
wycinanka łowicka / the Łowicz cut-out

M.Cz.II 2679
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Helena Rześna
wycinanka łowicka / the Łowicz cut-out
M.Cz.II 2678
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Urodziła się w  1936 roku w  Dębach – kur-
piowskiej wsi koło Myszyńca, gdzie mieszka 
do dziś. Wycina od dziecka, sztuki tej nauczy-
ła ją mama. Wychowała się w domu, w którym 
kultywowano i praktykowano twórczość ludo-
wą regionu. Z muzeami i domami kultury roz-
poczęła współpracę już w latach 50. XX wieku. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych oraz Stowarzyszenia Artystów Kurpiow-
skich. Oprócz wycinanek wykonuje także kier-
ce i  kwiaty bibułowe. Prace artystki są często 
nagradzane na konkursach i przeglądach. Jest 
laureatką I  i  II miejsca w  konkursie Rękodzieło 
wsi kurpiowskiej (1999, 2002, 2008), I  miejsca 
w  Przeglądzie Sztuki Ludowej Kurpiowskiej 
Puszczy Białej i Zielonej (1998, 2008), wyróżnie-
nia w II Konkursie Polskiej Sztuki Ludowej 2003 
zorganizowanym przez Muzeum Częstochow-
skie. Zofia Samul jest również utalentowaną 
śpiewaczką i gawędziarką – w 2006 roku zaję-
ła I miejsce w XL Jubileuszowych Sabałowych 
Bajaniach w  Bukowinie Tatrzańskiej. Artystka 
prowadzi warsztaty z dziećmi w szkołach i do-
mach kultury na terenie całego kraju. Jej prace 
znajdują się w  Skansenie Kurpiowskim w  No-
wogrodzie, Muzeum Północno-Mazowieckim 
w Łomży, Domach Kultury w Myszyńcu i w Ły-
sych, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołę-
ce. Zofia Samul do  wykonywania swoim prac 
używa papieru wycinankowego oraz nożyc 
do strzyżenia owiec. Zazwyczaj tworzy „z gło-
wy”, nie projektując wcześniej wzoru. Stara się 
operować tradycyjnym wzornictwem, ale nie 
jest jej obce dokładanie motywów i elementów 

Zofia Samul was born in 1936 in Dęby, a village 
in the Kurpie region near Myszyniec, where she 
still lives. She has been making cut-outs since 
childhood – her mother passed her the neces-
sary skills. In  her family home the regional folk 
art was valued and preserved. The artist began 
cooperation with museums and cultural cen-
tres already in  the 50’s of  the 20th century. She 
belongs to  the Folk Artists’ Association and the 
Kurpie Artists’ Association. Besides cut-outs, 
Zofia Samuel makes kierce and tissue-paper 
flowers. Her works are frequently granted prizes 
in competitions and surveys. She has been a lau-
reate of  the 1st and 2nd place in the competition 
Rękodzieło wsi kurpiowskiej [The handicraft of the 
Kurpie village] (1999, 2002, 2008), the 1st place 
in Przegląd Sztuki Ludowej Kurpiowskiej Puszczy 
Białej i Zielonej [the Folk Art Survey of the Kurpie 
White and Green Forest] (1998, 2008), a distinc-
tion in the 1st Folk Art Competition 2003 organized 
by the Museum of  Częstochowa. Zofia Samul 
is also an accomplished songster and storytell-
er – in 2006 she was awarded the 1st place in XL 
Jubileuszowe Sabałowe Bajanie (the 40th Jubilee 
Sabała Storytelling) in Bukowina Tatrzańska. The 
artist runs workshops for children in schools and 
cultural centres all over Poland. Her works can be 
admired in Skansen Kurpiowski [the Kurpie Herit-
age Park] in Nowogród, North Mazovian Museum 
in Łomża, the Cultural Centre in Myszyniec and 
in Łyse, the Kurpie Culture Museum in Ostrołę-
ka. Her tool is sheep shears and paper used for 
cut-outs. The artist usually creates works spon-
taneously without making sketches. She resorts 

Zofia 
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współczesnych. Jej ulubione formy i  motywy 
to leluje, gwiazdy i koguty. W zbiorach Muzeum 
Częstochowskiego znajduje się pięć wycinanek 
artystki – cztery leluje i gwiazda.

to traditional patterns but from time to time em-
ploys some more modern motifs. Her favourite 
forms and motifs are leluje, stars and cocks. In the 
Museum of Czestochowa there are five cut-outs 
made by Zofia Samul – four leluje and a star.

Zofia SAMUL
Gwiazda, wycinanka kurpiowska / Star, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2694
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Zofia SAMUL
Leluja, wycinanka kurpiowska / 

Leluja, the Kurpie cut-out
M.Cz.II 2690
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Urodziła się w  1975 roku w  Zwoleniu, obec-
nie mieszka w  Glasgow. Z  wykształcenia jest 
inżynierem-architektem. Aktualnie pracuje za-
wodowo. Wycinanki wykonuje od około trzech 
lat. Umiejętności wycinania podstawowych, tra-
dycyjnych form zostały przekazane jej w domu 
oraz w szkole. Późniejsze zaawansowane, inspi-
rowane cięcie jest wynikiem jej własnej pracy. 
Wycinanka wzbudza w  niej nostalgię i  senty-
ment do  domu rodzinnego, będąc jednocze-
śnie formą pozwalającą na  użycie nieskompli-
kowanych materiałów i  narzędzi, co znacznie 
ułatwia jej wykonywanie. Według autorki daje 
ona również wiele możliwości gry światłem 
i cieniem oraz nasuwa pomysły na łatwe i pro-
ste sposoby zdobienia przedmiotów użytko-
wych, np. na podstawie stworzonych wcześniej 
szablonów. Do  tej pory nie współpracowała 
z instytucjami kultury, nie brała również udziału 
w żadnych konkursach – w 2018 zdecydowała 
się wystartować w  VII Konkursie Sztuki Ludo-
wej Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wyci-
nanki. Zdobyła w  nim wyróżnienie w  kategorii 
„wycinanka-inspiracja”. Na  wycinaniu spędza 
kilka godzin dziennie, a  jej prace można kupić 
na  stronie internetowej oraz podczas kultural-
nych wydarzeń organizowanych w  Glasgow 
i  jego okolicy. Swoimi umiejętnościami dzieli 
się z  dziećmi, traktując wycinanie jako formę 
zabawy, oraz podczas corocznych Dni Polskich 
w Paisley w Szkocji. Wiele z powstających mo-
tywów wycina bez uprzednich szkiców, za po-
mocą nożyczek. Są to  zwykle małe formaty 
i prostsze formy. Pracując nad dużymi, bardziej 
skomplikowanymi formatami tworzy szkic, sięga 

Halina Maria Siąkajło was born in Zwoleń in 1975. 
She lives in  Glasgow, Scotland. She obtained 
a  college degree in  architectural engineering. 
She works in  her field. Cut-outs have been her 
passion for three years. The skills necessary 
to make the basic traditional works were gained 
and developed by her at  home and at  school. 
More advanced inspirational skills are the effect 
of her own work. Cut-outs stir nostalgia and sen-
timent in her – take her back to her childhood and 
at the same time they do not demand elaborate 
materials and complex tools. According to  the 
artist a cut-out enables her to play with light and 
shade and provides ideas how to decorate uten-
sils by simple means using templates prepared 
by her beforehand. Usually Halina Siąkajło does 
not cooperate with any cultural institutions and 
does not take part in competitions either. How-
ever, in 2018 she decided to participate in the 7th 
Folk Art Competition Ażurowe piękno. W  świe-
cie koronki i wycinanki [The beauty of openwork. 
In  the world of  lace and cut-out]. She received 
an honourable mention in the category “cut-out 
– inspiration”. She spends a few hours every day 
preparing cut-outs. Her works can be purchased 
via the Internet, during cultural events organ-
ized in  Glasgow and the surrounding region. 
She shares her skills with children treating it as 
a good chance to play together and during Pol-
ish Days in Paisley in Scotland. Most motifs are 
cut out by her without sketches and with the use 
of  scissors. Those are usually works of  smaller 
size and less complicated form. In case of works 
of bigger size and more elaborate in design she 
resorts to sketches, she uses a scalpel when the 

Halina Maria 
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Halina SIĄKAJŁO
Na skraju lasu, wycinanka nietradycyjna / At the outskirts of the forest, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2986
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również po skalpel w przypadku papieru o du-
żej gramaturze, a  niejednokrotnie używa oby-
dwu narzędzi równocześnie. Jej główną inspi-
racją jest natura, wieś, na której spędzała wiele 
czasu jako dziecko. Interesuje się pracą innych 
twórców, również z odmiennych kultur, jednak 
jej prace są autorskie. Do ulubionych motywów 
należą: jabłka, drzewa, liście, kwiaty, zwierzęta. 
Równie często sięga po motywy geometryczne, 
serca oraz ludzkie postacie. Muzeum Często-
chowskie posiada jedną jej wycinankę: Na skra-
ju lasu, która została podarowana przez autorkę 
po wspomnianym VII Konkursie Sztuki Ludowej.

paper density is high, and often uses both tools 
simultaneously. She is  inspired by nature. She 
adores country life; this was the life she experi-
enced as a child. She is  interested in other art-
ists’ works also from other culture areas, but her 
works are without doubt novel. Her favourite mo-
tifs are apples, trees, leaves, flowers and animals. 
The artist also reaches for other motifs such as 
heart, human figure and geometrical shapes. The 
Museum of Częstochowa has one cut-out made 
by the artist: Na skraju lasu [At the outskirts of the 
forest], which was donated by her after the said 
7th Folk Art Competition.
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Urodziła się w  1940 roku w  Minkowicach 
k.  Świdnika w  rodzinie chłopskiej. Od  lat 70. 
mieszka i tworzy w Puławach. Z wykształcenia 
– introligator, obecnie na emeryturze. Jest jedną 
z  najbardziej znanych, wszechstronnie utalen-
towanych, współczesnych artystek ludowych 
Lubelszczyzny. Już w  młodości zaczęła pisać 
wiersze, które były drukowane w  „Twórczości 
Ludowej”, za poezję ludową otrzymała wiele na-
gród i wyróżnień. Jest uznaną wycinankarką, jej 
prace kontynuują tradycję wycinanki lubelskiej 
– jednobarwnej, nieco ciężkiej w formie, jednak 
znakomitej technicznie. Lilia Sola wykonuje tak-
że rekwizyty obrzędowe: pająki, kwiaty z  kre-
piny, palmy, wianki, ozdoby choinkowe, rózgi 
weselne. Zajmuje się hafciarstwem, podejmuje 
próby malarskie i  rzeźbiarskie. Tworzy zgodnie 
z  kanonem ludowej tradycji regionu, a  jedno-
cześnie, jak wielu znakomitych artystów, nadaje 
pracom indywidualny rys. W ciągu kilkudziesię-
ciu lat uczestniczyła w wielu konkursach i prze-
glądach twórczości Lubelszczyzny, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. W Konkursie Sztu-
ki Ludowej organizowanym przez Muzeum Czę-
stochowskie brała udział dwukrotnie – w  2012 
i  2015 roku. Jej prace trafiły do  kolekcji muze-
alnych w Polsce i za granicą, m.in. do Muzeum 
w  Kopenhadze. W  zbiorach Muzeum Często-
chowskiego znajduje się pięć wycinanek jej au-
torstwa. Artystka swoje umiejętności przekazuje 
kolejny pokoleniom w  rodzinie i  społeczności 
lokalnej. Lilia Sola jest również aktywną dzia-
łaczką Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
do  którego należy od  1979 roku. Wcześniej, 
w 1973 roku, wstąpiła w szeregi Klubu Twórców 
i Artystów Ludowych w Puławach i przez wiele 

Lilia Sola was born in a farmer family in Minkow-
ice near Świdnik in 1940. She has been living and 
creating her works in Puławy since the 70’s. She 
is  a  retired bookbinder. Lilia Sola is  one of  the 
most multi-talented and well-known modern folk 
artists in the Lublin region. In her youth she start-
ed to write poetry and her poems were published 
in  “Twórczość Ludowa” [“Folk Creativity”]; she re-
ceived several awards and distinctions in this field. 
She is  an  accomplished artist in  cut-outs which 
are continuance of the Lublin traditional works – 
unicoloured, a little heavy in their form but tech-
nically excellent. Lilia Sola also makes ceremo-
nial objects: spiders, tissue paper flowers, Easter 
palms, wreaths, Christmas tree decorations, wed-
ding party switches. She is often occupied doing 
embroidery; painting and sculpting are familiar 
to her as well. She creates works following the folk 
regional canon, however, like many magnificent 
artists she imparts her individual style to  them. 
In several decades the artist participated in many 
competitions and surveys of the Lublin region re-
ceiving various distinctions and awards. She took 
part in the Folk Art Competition organized by the 
Museum of  Częstochowa in  2012 and 2015. Her 
works are collected by Polish and foreign muse-
ums, e.g., the Museum in Copenhagen. In the col-
lection of the Museum of Częstochowa there are 
five cut-outs made by the artist. Lilia Sola passes 
her skills to  the younger generation in her fami-
ly and to  the local community. She is an activist 
in  the Folk Artists’ Association, which she joined 
in 1979. Before that time, in 1973 Lilia Sola became 
a  member of  the Club of  Folk Artists in  Puławy 
and was a chairwoman of it for many years. In the 
Folk Artists’ Association she was a secretary of the 
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lat mu przewodniczyła. W STL-u pełniła funkcję 
sekretarza zarządu głównego przez kilka ka-
dencji, była także wiceprezesem Oddziału Lu-
belskiego STL. Za swoją działalność artystyczną 
i popularyzatorską została w 1999 roku uhonoro-
wana dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Za  zasługi w  upowszechnianiu 
kultury ludowej”. Otrzymała wysokie odznacze-
nia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi (1976), 
Srebrny Krzyż Zasługi (1985), Złoty Krzyż Zasługi 
(1998). W 1983 roku otrzymała odznakę „Zasłu-
żony Działacz Kultury”. Doceniły ją także władze 
województwa lubelskiego, nadając w 1989 roku 
Honorową Odznakę „Za zasługi dla Lubelszczy-
zny”. W 2019 roku otrzymała Nagrodę im. Oskara 
Kolberga dla twórców z dziedziny plastyki i folk-
loru muzyczno-tanecznego.

executive board for a  few terms and a  deputy 
president of  the Lublin Branch of  the said asso-
ciation. In  1999 she was granted the Decoration 
of  Honour Meritorious for Polish Culture by the 
Ministry of Culture and National Heritage’ in rec-
ognition of her artistic achievements and folk art 
popularisation. Lilia Sola has also been awarded 
other high civil state decorations: Bronze Cross 
of  Merit (1976), Silver Cross of  Merit (1985), Gold 
Cross of  Merit (1998). In  1983 the artist received 
the decoration “Meritorious Culture Activist”. The 
value of her artistic activities have been acknowl-
edged by the Lublin authorities too – she received 
the Decoration of Honour “For Merit to the Lublin 
region in 1989. In 2019 Lilia Sola was granted the 
Oskar Kolberg Award for artists in the field of arts 
and crafts and music and dance folklore.

Lilia SOLA
wycinanka lubelska / the Lublin cut-out
M.Cz.II 2623
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Lilia SOLA
Kwadrat, wycinanka lubelska / Square, the Lublin cut-out

M.Cz.II 2620
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Lilia SOLA
Kółko, wycinanka lubelska / Circle, the Lublin cut-out
M.Cz.II 2622
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Urodziła się w  1949 roku w  Żorach, obecnie 
mieszka w  Jastrzębiu Zdroju, jest emeryto-
waną nauczycielką plastyki i  techniki. Wyci-
nanki wykonuje od  dziecka, nauczyła ją tego 
mama, pochodząca z  Kresów Wschodnich. 
To  ona przekazała jej wzory z  dawnych tere-
nów II  RP, obecnie Białorusi, które miały wie-
le cech wspólnych z  wycinankami północno-
-wschodniej Polski. W  pracach nadesłanych 
na  V  Konkurs Sztuki Ludowej Wycinanki nie-
zaplanowane… reprezentowała nurt wycinanek 
nietradycyjnych. Głównym źródłem jej inspira-
cji było właśnie nawiązanie do  tradycji kreso-
wych. Wycinanka jest dla artystki sztuką ulotną, 
a efekty bywają nieprzewidywalne, choć mogą 
też być planowane. Wycinanki wymagają wy-
obraźni i  wrażliwości. Nie jest zarejestrowana 
jako twórca ludowy, nie tworzy tradycyjnych 
ludowych wycinanek. Jest jedną z prekursorek 
nurtu wycinanki nietradycyjnej. Inspiracją są 
dla niej prace z papieru, które pamięta z dzie-
ciństwa, oraz ogólnie pojęta przyroda – ptaki, 
zwierzęta, drzewa. W pracach Zofii Tomeczek 
widać również inspiracje wycinanką niemiecką, 
szwajcarską. Wycinanki jej autorstwa powstają 
głównie z czarnego papieru i kartonu. Metodę 
swojej pracy twórczej określa jako „rysowanie 
nożyczkami” krawieckimi i  małymi, o  cienkim 
ostrzu. Często szkicuje swoje prace, ale naj-
częściej tworzy spontanicznie. Prace artystki 
są gromadzone przez prywatnych kolekcjo-
nerów oraz znajdują się w  zbiorach Muzeum 
Częstochowskiego, Muzeum Sztuki Ludowej 
w Otrębusach (znajduje się tam cały cykl prac 
poświęconych II wojnie światowej zatytułowa-

Zofia Tomeczek was born in  1949 in  Żory, but 
at present she lives in Jastrzębie Zdrój. She is a re-
tired art, design and technology teacher. Cutting 
out in  paper has been her passion since child-
hood. She learnt the rules of  creating cut-outs 
from her mother who came from Kresy Wschod-
nie (Polish Prewar Eastern Territories). Her mother 
taught her the patterns from the former territories 
of  the Second Polish Republic, nowadays Bela-
rus, which had a lot in common with the cut-outs 
of  the north-eastern Poland. In  the works sub-
mitted for the 5th Folk Art Competition Wycinanki 
niezaplanowane [Unplanned cut-outs…] the artist 
represented the nontraditional school of cut-outs. 
Her main source of inspiration was just the refer-
ence to  the Kresy Wschodnie tradition. Creation 
of cut-outs is art of an elusive character, and its 
effects are sometimes unpredictable, although 
they may be planned as well. Cut-outs require 
from artists to be imaginative and sensitive. Zofia 
Tomeczek is neither registered as a folk artist nor 
does she create traditional cut-outs. She is  one 
of the forerunners of nontraditional cut-outs. Her 
inspiration is  the works made of  paper which 
she remembers from her childhood and nature 
in general – birds, animals, trees. One may notice 
some traces of inspiration taken from German and 
Swiss cut-outs. The artist makes works mostly 
in black paper and cardboard. She calls her meth-
od “drawing with scissors” – her tools are either tai-
lor’s scissors or small scissors having a thin blade. 
She frequently makes sketches, but usually cuts 
out spontaneously. Her works are collected by 
individual collectors and the Museum of Często-
chowa, the Folk Art Museum in  Otrębusy (there 

Zofia 

TOMECZEK



ny Ludzie ludziom zgotowali ten los), Muzeum 
Etnograficznego w  Zielonej Górze-Ochli oraz 
Muzeum Miejskiego w  Tychach. Brała trzy-
krotnie udział w Konkursie Sztuki Ludowej or-
ganizowanym przez Muzeum Częstochowskie 
i za każdym razem była laureatką. W 2012 roku 
zdobyła trzecie miejsce, w 2015 roku wyróżnie-
nie, w 2018 roku nagrodę specjalną ufundowa-
ną przez portal „Pijani Folklorem”. Jest również 
laureatką wielu innych konkursów, jak np. Folk-
loriada w  Poraju. Na  co dzień współpracuje 
z  Galerią Historii Miasta Jastrzębia Zdrój oraz 
Towarzystwem „Sprawni Inaczej”, prowadzi 
warsztaty w  szkołach, klubach, świet licach 
oraz na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pra-
ce autorstwa Zofii Tomeczek można kupić 
na jarmarkach i podczas wernisaży jej wystaw. 
W zbiorach Muzeum Częstochowskiego znaj-
dują się trzy jej wycinanki – Pawie w kwiatach, 
Koncert na dwa świerszcze, Lato.

is a whole series of works on World War II Peo-
ple doomed people to this fate) the Ethnographic 
Museum in Zielona Góra-Ochla and in the Munic-
ipal Museum in  Tychy. Zofia Tomeczek has par-
ticipated three times in the Folk Art Competition 
organized by the Museum of  Częstochowa and 
each time she was a prize winner. In 2012 the artist 
received the third place, in 2015 she was granted 
an honourable mention and in 2018 she got a spe-
cial award funded by the portal “Pijani Folklorem” 
[“Dazed with Folklore”]. Zofia Tomeczek is  also 
a  laureate of  many other competitions, such as 
Folkoriada in Poraj. She cooperates on a  regular 
basis with the Historical Gallery of the City of Jas-
trzębie Zdrój and the association “Sprawni Inaczej” 
[foundation for the “Differently Able”], she runs 
workshops in schools, clubs, community centres 
and the University of the Third Age. Her works can 
be purchased at  fairs and displays of her artistic 
output. There are three cut-outs made by the 
artist in  the Museum of  Częstochowa: Peacocks 
in flowers, The concert for two crickets, Summer.
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Zofia TOMECZEK
Pawie w kwiatach, wycinanka nietradycyjna / Peacocks in flowers, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2975
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Zofia TOMECZEK
Lato, wycinanka nietradycyjna / Summer, nontraditional cut-out
M.Cz.II 2977
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Zofia TOMECZEK
Koncert na dwa świerszcze, wycinanka nietradycyjna / Concert for two crickets, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2976
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Urodziła się w  1956 roku w  Dąbrowie Gór-
niczej, obecnie mieszka w  Jastrzębiu Zdroju. 
Z  wykształcenia jest pielęgniarką i  do  tej pory 
pracuje zawodowo, również jako rejestrator-
ka. Wycinankami zajmuje się od 2013 roku. Jej 
umiejętności to wynik pracy własnej, do której 
zachęcają ją możliwości, jakie daje praca z pa-
pierem – jego kruchość, przez co człowiek uczy 
się cierpliwości i opanowania oraz precyzji. Fa-
scynuje ją również różnorodność materiałów, 
narzędzi, kolorów i  form, jakie można przy tej 
technice zastosować. Miłość do wycinanek za-
szczepiła w niej inna znana wycinankarka – Zofia 
Tomeczek. Mimo że nie jest twórczynią ludową, 
współpracuje z  muzeami oraz innymi instytu-
cjami kultury, np. z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
oraz Galerią Historii Miasta w Jastrzębiu Zdroju, 
Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka 
w  Rudzie Śląskiej, Muzeum Częstochowskim. 
Brała udział w kilku konkursach, w tym dwóch 
organizowanych przez Muzeum Częstochow-
skie. Pierwszy konkurs, w którym wzięła udział, 
to VI Konkurs Sztuki Ludowej Z  tradycji wzięte, 
na nowo wycięte… w 2015 roku, w którym otrzy-
mała nagrodę specjalną ufundowaną przez 
Regionalny Ośrodek Kultury w  Częstochowie. 
W 2018 roku wystartowała w VII Konkursie Sztu-
ki Ludowej Ażurowe piękno. W  świecie koronki 
i wycinanki i zdobyła II nagrodę w kategorii „wyci-
nanka-inspiracja”. Na wycinanie poświęca każdą 
wolną chwilę, oddaje się również innym pasjom: 
malarstwu akrylowemu, olejnemu, akwarelo-
wemu oraz kaligrafii i  poezji, jest ilustratorką 
książek. Nieobca jest jej sztuka tworzenia por-
celany i  batiku. Prace sprzedaje  okazjonalnie, 

Ewa Wrożyna was born in  1956 in  Dąbrowa 
Górnicza, but at  present she lives in  Jastrzę-
bie-Zdrój. She is  a  qualified nurse, still in  work, 
also as a  medical receptionist. Ewa Wrożyna 
took up cutting out in  paper in  2013. Her skills 
are the effect of hard work which appeals to her 
through the possibilities the work in paper offers 
– its fragility, which teaches patience, compo-
sure and precision. She is captivated by the va-
riety of materials, tools, colours and forms which 
can be employed in this type of handicraft. The 
fondness for cut-outs developed in  her thanks 
to  a  well-known folk artist ZofiaTomeczek. Al-
though she is not a folk artist she cooperates with 
museums and other cultural institutions such as 
the Municipal Culture Centre and the Town His-
tory Gallery in Jastrzębie-Zdrój, the Maksymilian 
Chrobok Municipal Museum in Ruda Śląska and 
the Museum of  Częstochowa. She has submit-
ted works for several competitions, including 
two organized by the Museum of Częstochowa. 
The first of  them was the 6th edition of Folk Art 
Competition Z  tradycji wziete, na  nowo wycięte… 
[Traditional cut-outs made afresh…] in 2015 when 
she was awarded a prize funded by the Region-
al Culture Centre in  Częstochowa. In  2018 Ewa 
Wrożyna took part in the 7th Folk Art Competition 
Ażurowe piękno. W  świecie koronki i  wycinanki 
[The beauty of openwork. In the world of lace and 
cut-out] and she was granted the 2nd place in the 
category “cut-out – inspiration”. She spends her 
free time creating cut-outs, however she also 
has other artistic passions, i.e. acrylic, oil and 
watercolour painting, calligraphy and poetry. 
She occasionally creates illustrations to  books. 

Ewa 
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Ewa WROŻYNA
Niemoc, wycinanka nietradycyjna / Malaise, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2945
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a swoją pasją dzieli się z najbliższymi. Przy pra-
cach autorskich, tworzonych spontanicznie, 
pracuje nożyczkami bez wcześniejszych szki-
ców. Natomiast do  prac, w  których wykorzy-
stuje nożyk do  cięcia papieru, wykonuje szkic. 
Inspiracją do tworzenia są dla niej przyroda oraz 
własne emocje i  chęć komentowania zjawisk, 
które obserwujemy w świecie. Podziwia i pod-
patruje innych twórców, jednak ich nie naśla-
duje. Nie zamyka się na schematy, jeśli chodzi 
o formę i motywy, ale kieruje się emocjami oraz 
tym, co aktualnie ją fascynuje w  otaczającym 
świecie i naturze. Intrygująca nieprzerwanie jest 
dla niej postać ludzka. W Muzeum Częstochow-
skim znajdują się dwie prace, które zostały po-
darowane przez autorkę po wspomnianym już 
VII Konkursie Sztuki Ludowej, a są to: Ewolucja 
oraz Niemoc.

The handicraft of making pottery and the tech-
nique of batik are not unfamiliar to her either. Ewa 
Wrożyna only occasionally sells her works, but 
she shares her passions with family and friends. 
She resorts to  sketches while using special art 
knives. When her tool is  scissors she cuts out 
spontaneously without sketching. Her inspira-
tion is drawn from nature, her own feelings and 
the need to comment on the surrounding world. 
The output of other artists does not escape her 
notice and receives her warm approval, how-
ever, Ewa Wrożyna never imitates any of  them. 
She is open-minded when it comes to form and 
motifs. What is still alluring to her is  the human 
figure. In the Museum of Częstochowa there are 
two works donated by the artist after the said 7th 
Folk Art Competition: Ewolucja and Niemoc [Evo-
lution and Malaise]
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Ewa WROŻYNA
Ewolucja, wycinanka nietradycyjna / Evolution, nontraditional cut-out

M.Cz.II 2944
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Urodziła się w  1942 roku w  Cielcach, obec-
nie mieszka w  Warcie. Jest emerytowaną na-
uczycielką. Wycinanie było obecne w jej życiu 
od zawsze, dom rodzinny artystki był zdobiony 
papierowymi zazdrostkami i serwetkami, które 
wykonywała jej mama. Swoje zainteresowanie 
twórczością i  umiejętności przejęła właśnie 
od  niej. Nie jest zarejestrowana jako twórca 
ludowy, nigdy nie brała udziału w konkursach. 
Konkurs Sztuki Ludowej organizowany przez 
Muzeum Częstochowskie był pierwszym, 
w  którym uczestniczyła i  zdobyła wyróżnie-
nie w  kategorii „wycinanka-inspiracja”. Od  lat 
współpracuje z Muzeum Miasta i Rzeki Warta 
w Warcie, gdzie gromadzone są jej prace. Wy-
cinanki Bożeny Wyganowskiej były prezen-
towane za  granicą w  Muzeum w  Monachium 
i na Węgrzech. Została wyróżniona przez sta-
rostę sieradzkiego jako twórczyni zasłużona 
dla kultury w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniana i ochrony kultury. Artyst-
ka nie sprzedaje swoich prac, jednak trafiają 
one do prywatnych kolekcjonerów. W zbiorach 
Muzeum Częstochowskiego znajdują się trzy 
prace wycinankarki. Swoją pasję i  umiejętno-
ści przekazuje najbliższym. Wycinanki pani 
Bożeny powstają głównie „z  głowy”, zdarza 
się jednak okazjonalnie, że  przed przystąpie-
niem do  pracy tworzy szkic. Główną inspira-
cją są wzory serwetek i  hafów, czyli powrót 
do rodzinnego domu i elementów ozdobnych 
wnętrz. Wycinanki tworzy za pomocą nożyczek 
oraz przecinaków szewskich. Nie wykonuje 

Bożena Wyganowska was born in  1942 in 
Cielce, but she lives in  Warta. She is  a  retired 
teacher. Cut-outs have been accompanying 
her for always, her family house was decorated 
with paper napkins and cafe curtains made by 
her mother. It was her mother who fostered the 
artist’s fondness for this type of handicraft and 
skills. Bożena Wyganowska is not registered as 
a folk artist and she does not take part in com-
petitions. The Folk Art Competition organized by 
the Museum of Częstochowa was her first one, 
and she was granted an  honourable mention 
in  the category “cut-out – inspiration”. She has 
been cooperating for many years with the Mu-
seum of the Warta City and River in Warta, which 
collects her works. Her cut-outs have been pre-
sented in the Museum in Munich and in Hunga-
ry. She has been awarded a distinction of merit 
for her contribution to  culture promotion and 
preservation by the Starost of  Sieradz. Boże-
na Wyganowska does not sell her works, still 
they find their way to  private collectors. There 
are three cut-outs made by the artist in the col-
lection of  the Museum of  Częstochowa. She 
passes her skills to  family members. The artist 
creates cutouts without previous preparation, 
though, at  times she makes some sketches. 
She draws inspiration from old designs of  tray 
cloths and embroidery, which reflects her inter-
est in home interior decorations and is a  remi-
niscence of  times spent at  her family home. 
Her tools are scissors and a shoemaker’s chisel. 
Bożena Wyganowska does not make traditional 

Bożena 

WYGANOWSKA



Bożena WYGANOWSKA
wycinanka nietradycyjna / nontraditional cut-out

M.Cz.II 2967
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Bożena WYGANOWSKA
wycinanka nietradycyjna / nontraditional cut-out
M.Cz.II 2966

 tradycyjnych sieradzkich wycinanek, jej ulu-
bioną formą są owale, koła i kwadraty. Motywy, 
które wykorzystuje w swych pracach, to kwia-
ty, liście i abstrakcje.

Sieradz cut-outs – she creates in ovals, circles 
and squares. As far as motifs are concerned she 
resorts mainly to  flowers, leaves and abstract 
shapes.
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Wykaz prac / List of work

Aleksandra Adamas
• Lalki i kozoki, wycinanka sieradzka, 

M.Cz.II 2735
• Lalki i kozoki, wycinanka sieradzka, 

M.Cz.II 2736
• Mazur z ogonami, wycinanka sieradzka, 

M.Cz.II 2734

Kazimiera Balcerzak
• Trzej Królowie, wycinanka sieradzka, 

M.Cz.II 2746
• Mazur ogoniasty, wycinanka sieradzka, 

M.Cz.II 2747

Weronika Baśnik-Żmijewska
• Kompozycja z nożyczek, wycinanka 

nietradycyjna, M.Cz.II 2936

Genowefa Bączek
• Pawie całuski, wycinanka kurpiowska, 

M.Cz.II 2790
• Las, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2792

Wiesława Bogdańska
• Gwiazda, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2638
• Koguty, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2957
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2684
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2685

Anna Ceberek
• W rytmie powolniaka, wycinanka kurpiowska,

Wiesława Chaberek
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2712

Anna Chalimoniuk
• wycinanka lubelska, M.Cz.II 2939
• wycinanka lubelska, M.Cz.II 2940
• wycinanka lubelska, M.Cz.II 2941

Maria Chrostek
• Strzelce, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2744
• Leluja w wazonie, wycinanka kurpiowska, 

M.Cz.II 2741
• Gwiazda, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2633
• Gwiazda, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2632
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2631
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2629
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2630
• Koguty, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2743

Aleksandra Adamas
• Girls and boys, the Sieradz cut-out, M.Cz.II 2735
• Girls and boys, the Sieradz cut-out, 

M.Cz.II 2736
• Mazurian with tails, the Sieradz colourful 

cut-out with tails, M.Cz.II 2734

Kazimiera Balcerzak
• The Three Magi, the Sieradz cut-out, 

M.Cz.II 2746
• Mazurian with tails, the Sieradz colourful 

cut-out with tails, M.Cz.II 2747

Weronika Baśnik-Żmijewska
• Scissors composition, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2936

Genowefa Bączek
• Kissing peacocks, the Kurpie cut-out, 

M.Cz.II 2790
• Forest, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2792

Wiesława Bogdańska
• Star, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2638
• Cocks, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2957
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2684
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2685

Anna Ceberek
• In the rhythm of powolniak [the Kurpie dance], 

the Kurpie cut-out

Wiesława Chaberek
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2712

Anna Chalimoniuk
• the Lublin cut-out, M.Cz.II 2939
• the Lublin cut-out, M.Cz.II 2940
• the Lublin cut-out, M.Cz.II 2941

Maria Chrostek
• Riflemen, the Kurpie cut-out M.Cz.II 2744
• Leluja in the vase, the Kurpie cut-out, 

M.Cz.II 2741
• Star, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2633
• Star, the Kurpie cut-out M.Cz.II 2632
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2631
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2629
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2630
• Cocks, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2743



Maria Ciechańska
• wycinanka łowicka, M.Cz.II 2961

Marek Wacław Judycki
• Czepiec, wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 2946
• Modlitwa, wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 2947
• Papierowa z Koniakowa, wycinanka 

nietradycyjna, M.Cz.II 2948

Czesława Kaczyńska
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2748
• wycinanka firanka, M.Cz.II 2752/2
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2749
• Las, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2750

Małgorzata Kamińska-Żuber
• Gwiazda stylizowana, wycinanka lubelska, 

M.Cz.II 2969
• wycinanka lubelska, M.Cz.II 2970

Dorota Koman
• Wiosna nadchodząca, wycinanka 

nietradycyjna, M.Cz.II 2991
• Upalne lato, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2992
• Powiew jesieni, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2993

Krystyna Kowalska
• Rózga z kogutkami, wycinanka rawska, 

M.Cz.II 2973
• Rózga, wycinanka rawska, M.Cz.II 2974
• Kogutki, wycinanka rawska, M.Cz.II 2972

Lucyna Kozłowska
• Wio koniku…, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2953
• Kukuryku…, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2954
• Legendy świętokrzyskie, wycinanka 

nietradycyjna, M.Cz.II 2955

Krystyna Lis
• Gwiozda ażurowa, wycinanka łowicka, 

M.Cz.II 2666
• Tasiemka, wycinanka łowicka, M.Cz.II 2665

Mark Maksimovich
• Tamborek, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2985
• Wrzeciono, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2984

Anna Marczak
• Wycinanka prostokątna, wycinanka 

nietradycyjna, M.Cz.II 3015
• Wirzba mazurska, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 3016
• Kurant, wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 3017

Regina Matuszewska
• Leluja, wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 3014

Maria Ciechańska
• the Łowicz cut-out, M.Cz.II 2961

Marek Wacław Judycki
• Bonnet, nontraditional cut-out, M.Cz.II 2946
• Prayer, nontraditional cut-out, M.Cz.II 2947
• Paper cut-out from Koniaków, nontraditional 

cut-out, M.Cz.II 2948

Czesława Kaczyńska
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2748
• curtain cut-out, M.Cz.II 2752/2
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2749
• Forest, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2750

Małgorzata Kamińska-Żuber
• Stylish star, the Lublin cut-out, 

M.Cz.II 2969
• the Lublin cut-out, M.Cz.II 2970

Dorota Koman
• Spring approaching, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2991
• Scorching summer, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2992
• Waft of autumn, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2993

Krystyna Kowalska
• Tree with cocks, the Rawa cut-out, 

M.Cz.II 2973
• Tree, the Rawa cut-out, M.Cz.II 2974
• Cocks, the Rawa cut-out, M.Cz.II 2972

Lucyna Kozłowska
• Giddy up my little horse…, nontraditional 

cut-out, M.Cz.II 2953
• Cock-a-doodle -doo…, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2954
• the Świętokrzyskie legends, nontraditional 

cut-outs, M.Cz.II 2955

Krystyna Lis
• Openwork star, the Łowicz cut-out, 

M.Cz.II 2666
• Tape, the Łowicz cut-out, M.Cz.II 2665

Mark Maksimovich
• Embroidery hoop, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2985
• Spindle, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2984

Anna Marczak
• Rectangular cut-out, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 3015
• the Masuria willow, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 3016
• Chime, nontraditional cut-out, M.Cz.II 3017

Regina Matuszewska
• Leluja, nontraditional cut-out, M.Cz.II 3014
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Helena Miazek
• Gwiozda ażurowa, wycinanka łowicka, 

M.Cz.II 2700

Alina Muras
• Gwiozda ażurowa, wycinanka łowicka, 

M.Cz.II 2664

Genowefa Pabich
• Jeździec, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2950
• Kogut, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2628
• Gospodyni, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2949
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2625
• Bukiet, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2952
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2626

Roman Prószyński
• wycinanka lubelska, M.Cz.II 3013

Helena Rześna
• wycinanka łowicka, M.Cz.II 2679
• wycinanka łowicka, M.Cz.II 2678
• Kodra, wycinanka łowicka, M.Cz.II 2677

Zofia Samul
• Gwiazda, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2694
• Leluja, wycinanka kurpiowska, M.Cz.II 2690

Halina Siąkajło
• Na skraju lasu, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2986

Lilia Sola
• Kółko, wycinanka lubelska, M.Cz.II 2622
• Kwadrat, wycinanka lubelska, M.Cz.II 2620
• wycinanka lubelska, M.Cz.II 2623

Zofia Tomeczek
• Lato, wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 2977
• Pawie w kwiatach, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2975
• Koncert na dwa świerszcze, wycinanka 

nietradycyjna, M.Cz.II 2976

Ewa Wrożyna
• Niemoc, wycinanka nietradycyjna, M.Cz. II 2945
• Ewolucja, wycinanka nietradycyjna, 

M.Cz.II 2944

Bożena Wyganowska
• wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 2966
• wycinanka nietradycyjna, M.Cz.II 2967

Helena Miazek
• Openwork star, the Łowicz cut-out, 

M.Cz.II 2700

Alina Muras
• Openwork star, the Łowicz cut-out, 

M.Cz.II 2664

Genowefa Pabich
• Rider, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2950
• Cock, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2628
• Farmwife, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2949
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2625
• Bunch, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2952
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2626

Roman Prószyński
• the Lublin cut-out, M.Cz.II 3013

Helena Rześna
• the Łowicz cut-out, M.Cz.II 2679
• the Łowicz cut-out, M.Cz.II 2678
• Rectangular cut-out, the Łowicz cut-out, 

M.Cz.II 2677

Zofia Samul
• Star, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2694
• Leluja, the Kurpie cut-out, M.Cz.II 2690

Halina Siąkajło
• At the outskirts of the forest, nontraditional 

cut-out, M.Cz.II 2986

Lilia Sola
• Circle, the Lublin cut-out, M.Cz.II 2622
• Square, the Lublin cut-out, M.Cz.II 2620
• the Lublin cut-out, M.Cz.II 2623

Zofia Tomeczek
• Summer, nontraditional cut-out, M.Cz.II 2977
• Peacocks in flowers, nontraditional cut-out, 

M.Cz.II 2975
• Concert for two crickets, nontraditional 

cut-out, M.Cz.II 2976

Ewa Wrożyna
• Malaise, nontraditional cut-out, M.Cz. II 2945
• Evolution, nontraditional cut-out, M.Cz.II 2944

Bożena Wyganowska
• nontraditional cut-out, M.Cz.II 2966
• nontraditional cut-out M.Cz.II 2967
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