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Trawnikowy ugór, czyli o discopolizacji kultury
Fragment wywiadu z dr Weroniką Grozdew-Kołacińską, zamieszczony w czasopiśmie 
internetowym MEAKULTURA

Czy disco polo jest muzyką ludową? 
Czy krytyka muzyczna jest potrzebna 
i jaką pełni rolę w kształtowaniu po-
ziomu odbioru muzyki w społeczeń-
stwie oraz czy bez szerokiej edukacji 
muzycznej możliwy jest rozwój kultu-
ry? – odpowiada Weronika Grozde-
w-Kołacińska, polska etnomuzykolog 
i pieśniarka o bułgarskich korzeniach, 
kierowniczka Pracowni Etnomuzyko-
logii Instytutu Sztuki PAN, prezeska 
Polskiego Seminarium Etnomuzyko-
logicznego, koordynatorka Pracowni 
Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i 
Tańca (2015-2017), wykładowczyni na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej 
UMFC w Warszawie oraz na Podyplo-
mowych Studiach Muzyki Tradycyjnej 
AM im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach. 
Marlena Wieczorek: Pretekstem do 
naszej rozmowy stała się wypowiedź 
jednego z twórców muzyki disco polo, 
który stwierdził, że to, co robi jest 
współczesną muzyką ludową. Spo-
dziewa się, że kompozytorzy będą się 
pewnie w przyszłości nią inspirowali, 
tak jak kiedyś robił to Chopin. Dlacze-
go to nie jest muzyka ludowa?
Weronika Grozdew-Kołacińska: Wy-
daje się, że panuje jakieś powszechne 
przekonanie o ludowej proweniencji 
disco polo, a z badań CBOS z 2018 
roku wynika, że uważa tak tylko 8% 
respondentów. Podobnie było też z 
kategorią polskości[1]. Mam takie 
przeczucie, prawie pewność, że ktoś, 
kto tak twierdzi, nie potrafiłby od-
powiedzieć na pytanie: na czym ta 
domniemana ludowość polega? W 
czym się konkretnie przejawia? Co 
oznacza i jakie zjawiska kultury oraz 
jaką wspólnotę ludzką desygnuje? A 
przede wszystkim do jakich wzorców 
(i czy w ogóle) polskiej muzyki trady-
cyjnej sięga? Wyszedłby tu zapewne 
bardzo wyraźnie brak wiedzy i posłu-
giwanie się stereotypowym obrazem 
kultury wsi – przaśnej i prostackiej, a 
do tego pozbawionej własnej lokalnej 
specyfiki i bazującej na zewnętrznych 
wzorcach. Jeśli chodzi o muzykę lu-

dową, to obraz taki jest fałszywy, po-
nieważ jej funkcje nie ograniczają się 
do rozrywki, a ona sama przepełniona 
jest treściami symbolicznymi (tak w 
brzmieniu, jak też w słowie i kinety-
ce), które niegdyś odczytywane były i 
rozumiane przez wspólnotę wiejską w 
konkretnych sytuacjach obrzędowych 
i obyczajowych. Poza sferą konteksto-
wą muzyka ludowa, nawet jeśli przej-
mowała elementy nielokalne (z dwo-
ru, z miasta), to wyrażała je własnym 
oryginalnym językiem muzycznym i w 
swoistym dla danej przestrzeni kultu-
rowej stylu.
M.W.: Chcesz przez to powiedzieć, że 
disco polo charakteryzuje się brakiem 
oryginalności i stylistyczną monoto-
nią, a przede wszystkim, że muzyka 
ta nie nawiązuje w żaden sposób do 
archetypów form ludowych?
W.G-K.: Otóż to! Muzyka ta nie się-
ga ani do jej wzorców tonalnych i 
melodycznych, ani tym bardziej ryt-
micznych. Polska muzyka ludowa 
– przypomnijmy – jest w głównej 
mierze trójmiarowa i specyficznie ak-
centowana (na drugą lub trzecią mia-
rę). Wykonawcy disco polo nie mają 
takich aspiracji, aby nawiązywać do 
polskich tradycji muzycznych (wyjąt-
kiem są tu górale, którzy wykorzystują 
bliżej nieokreślone lokalnie elementy 
muzyki podhalańskiej albo szerzej – 
karpackiej). Muzycy disco polo mają 
natomiast zasobny rezerwuar zagra-
nicznych piosenek popularnych (rosyj-
skich, włoskich, amerykańskich, chor-
wackich i in.), które grają z polskimi 
tekstami. Ktoś mógłby powiedzieć, że 
to co łączy disco polo z ludowością to 
tematyka piosenek (przeważnie o mi-
łości) albo jej integrujący ludzi w tań-
cu charakter. To samo można jednak 
powiedzieć o każdej muzyce w każdej 
szerokości geograficznej. To, że na 
weselu niektórym doskonale tańczy 
się do discopolowych hitów nie jest 
równoznaczne z nadaniem obrzędo-
wego charakteru tej sytuacji. Obrzęd 
to pełen znaczeń porządek – także 
w wymiarze społecznym. Trudno mi 

dopatrzeć się jakiejkolwiek formy ry-
tualizacji tych sytuacji tanecznych, w 
których główną rolę grają bezładne 
pląsy, co to bez odpowiedniej kulinar-
no-upojnej okrasy nie miałyby szansy 
w ogóle zaistnieć. Nota bene –  skąd 
pomysł, aby wszelkiego rodzaju mię-
siwa, kiełbasy i inne frykasy nazywać 
„chłopskim jadłem”, skoro wieś była 
przeważnie głodna? To chyba niezła 
analogia dla zestawiania disco polo z 
muzyką ludową… [śmiech].
M.W.: A kwestia estetyki? Nie widzisz 
tutaj zbieżności? 
W.G-K.: Nie mogę zgodzić się z twier-
dzeniem, że muzyka ludowa jest (była) 
wyłącznie użytkowa i że wciąż odma-
wia się jej twórcom i wykonawcom 
przekonania, że powstawała w rów-
nym stopniu z pobudek estetycznych. 
Ileż razy to już dowiedziono, że aby 
pieśń czy taniec mogły spełnić swo-
ją rolę transcendentną, musiały być 
wykonane nie tyle prawidłowo co 
pięknie, miały zachwycić adresata. A 
potyczki muzyczne, w których liczyła 
się sprawność techniczna, inwencja, 
talent improwizatorski? A śpiew do 
lasu, po rosie? 
Sprowadzanie muzyki i kultury ludo-
wej jedynie do jej funkcji użytkowych 
jest daleko idącym uproszczeniem, 
wręcz nadużyciem, które wydaje się 
służyć jedynie potwierdzeniu tezy 
głoszącej przepaść pomiędzy sztuką 
wysoką i niską. Kunszt brzmieniowy 
niektórych tradycyjnych śpiewów czy 
melodii instrumentalnych, które mo-
żemy usłyszeć choćby z bogatych za-
sobów nagrań archiwalnych, jest nie 
lada wyzwaniem wykonawczym dla 
profesjonalnie wykształconego muzy-
ka.
M.W.: Czy nie mówisz tutaj jednak o 
czymś, co miało miejsce w zamierz-
chłej przeszłości?
W.G-K.: Faktem jest, że polska muzyka 
ludowa w takiej postaci, w jakiej zdo-
łali ją uchwycić XIX- i XX-wieczni zbie-
racze, przetrwała jedynie reliktowo. 
Socjalistyczna nacjonalizacja muzyki 
regionalnej oraz muzyka popularna, 
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która po II wojnie światowej zaczęła 
bardzo szybko docierać na wieś, rady-
kalnie zmieniły nie tylko oblicze muzy-
ki tradycyjnej, ale także wpłynęły na 
sposób jej postrzegania przez samych 
chłopów. Wieś musiała, i zapewne w 
jakiejś mierze chciała, być „postępo-
wa”, nie „wioskowa”. Promowana w 
mediach PRL nie była muzyka wiejska 
w swoich różnorodnych formach i sty-
lach, ale ta, o której można powiedzieć, 
iż była „pan-wiejska” – wystylizowana 
i skrojona na miarę ideologicznych 
potrzeb. Wkrótce muzyka ta – ujed-
nolicona brzmieniowo i stylistycznie 
– zaczęła być nazywana ludową i na-
rodową polską. Słuchali jej „wszyscy 
Polacy”, aż do czasów transformacji, 

kiedy popadła w niełaskę, bo kojarzyła 
się z już nie tylko z komunizmem, ale 
także – o ironio! – z „wiochą”. Mniej 
więcej w tym czasie doszło do głosu 
„postępowe” disco polo, ale pomi-
mo wyśpiewywanych frazesów typu 
„wszyscy Polacy to jedna rodzina”, nie 
widziano w nim konsolidującego spo-
łeczeństwo potencjału. Istniało sobie, 
grało, miało swoje „interesy” i swoich 
fanów, miało też swój program na Pol-
sacie – pierwszej komercyjnej stacji 
telewizyjnej w Polsce. O jego społecz-
nych uwarunkowaniach i uwikłaniach 
biznesowych wiele by można mówić. 
Niewątpliwie disco polo wypełniło 
jakąś kulturową lukę, ale nie tylko na 
wsi – jakby chcieli niektórzy (bo to też 

przykrycie jakiegoś kompleksu oraz 
zaniedbania polityki edukacyjnej i kul-
turalnej), ale także i w mieście. Nie ma 
różnicy w odbiorze disco polo na wsi 
czy w mieście – wystarczy przyjrzeć się 
programom muzycznym studenckich 
juwenaliów... Powtórzę więc – nie wi-
dzę żadnych podstaw, aby traktować 
tę muzykę jako kontynuację tradycyj-
nej muzyki wiejskiej. A nazywanie jej 
ludową wiąże się wyłącznie z relatyw-
nym traktowaniem pojęcia „ludowo-
ści” oraz posługiwaniem się nim w 
sposób instrumentalny, ideologiczny.
                                                     cdn...

                                 Marlena Wieczorek
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 Galeria RONDO - Jan Tomczak
 

„Tworzenie jest dla mnie wchodzeniem w nieznane, nigdy nie wiem, jaki będzie koniec. Dzięki rysunkowi 
i malarstwu, staram się przekazywać głębsze wartości. Zostawiam przestrzeń do interpretacji. Każdy widzi 

i dostrzega inaczej moje prace.” - Jan Tomczak. 

W cyklu Galeria Rondo  inaugurujemy serię prezentowania sylwetek uczestników pracowni plastycznej. Od momentu, 
kiedy Jasiu zawitał u nas pierwszy raz, od razu rzuciła się w oczy jego pasja odkrywania - każdej kreski, plamy próbującej 
oddać prawdę natury. Był otwarty na wszelkie inspiracje. Jednocześnie studiując pąk róży, zgłębiał tajemnice abstrakcji, 
otwierał się na własną wyobraźnię. Ten apetyt na „ wielość” szybko przyniósł wiele ciekawych prac, co przełożyło się 
na postępy artystyczne. Dla artysty zawodowego czy amatora, najważniejsza jest osobista kreska „ plastyczny podpis”. 
Ów podpis był u Jasia rozpoznawalny, zwłaszcza w biało czarnych portretach - ekspresyjnych, pełnych wyrazu, uzupeł-
nionych psychologią portretowanych. Rok po roku, rysując, malując w grodziskiej pracowni, pogłębia klasyczną kompo-
zycję, anatomię, światłocień. Tonacje malarskie stają się coraz bardziej wysmakowane. Zawsze z ciekawością ogląda się 
jego nowe prace, które potrafią mile zaskoczyć. Zapraszamy zatem do zwiedzania. 
                           Mariusz Korbański
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Rozbiegana Orkiestra!
W tym roku, ze względu na trwającą sytuację covidową, nie odbył się tradycyjny już Półmaraton Słowaka w Grodzisku 
Wlkp. Zrodziło się jednak nowe wydarzenie  - Szybka Dycha po Covidzie, która została zorganizowana 12 września 
2021 roku. Nie mogło zabraknąć orkiestry oraz jej przedstawicieli. Gratulujemy naszym sportowcom dobrej kondycji                   
i cieszymy się, że grupa orkiestrowych biegaczy z roku na rok staje się coraz liczniejsza.

Paulina Leszczyńska

Grodziska Orkiesta Dęta

To było nasze muzyczne święto!
1 października obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień 
Muzyki. Z tej okazji organizowane są koncerty i inne wydarzenia mu-
zyczne. W tym roku orkiestra zabrzmiała na ulicach naszego miasta, 
wywołując radość  i uśmiech na twarzach mieszkańców Grodziska. 
Gdy dotarliśmy z muzyką do centrum miasta, przed Ratuszem spon-
tanicznie wykonaliśmy kilka utworów w formie schow parady.
Zapraszamy do wspólnego świętowania w przyszłym roku!

Renata Kubale

Niepodległa…
Obchody  103. rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się już 9 
listopada, przy pomniku Wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim. 
W powiatowych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 
władz Grodziska, Kompania Honorowa 5 Lubuskiego Pułku Artylerii 
z Sulechowa, młodzież szkolna, harcerze oraz nasza orkiestra. 11 
listopada natomiast, Burmistrz Grodziska zaprosił mieszkańców na 
Stary Rynek. W samo południe, wraz z grodziską orkiestrą i zespołem 
ludowym Cybinka uczczono święto niepodległości wspólnym 
wykonaniem polskiego hymnu narodowego oraz poloneza.
Uroczystość zakończył koncert orkiestry, która  - pod batutą pani 
Renaty Kubale -  zagrała wiązankę pieśni patriotycznych. 

Paulina Leszczyńska
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W świątecznym 
nastroju...
Grudzień to tradycyjny czas orga-
nizowania jarmarków bożonaro-
dzeniowych. Tradycja ta zawitała 
także do Grodziska. 12 grudnia, 
na Starym Rynku, wśród świątecz-
nych stoisk zabrzmiały piękne ko-
lędy i pastorałki w wykonaniu or-
kiestry, której towarzyszyła   grupa 
choreograficzna. 

Paulina Leszczyńska

Niech żyje nam górniczy stan…
Barbórka to najważniejsze święto dla górniczej braci.Uroczystości barbórkowe PGNiG w Warszawie odbyły się 17 grud-
nia. Tradycyjne świętowanie rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza. Następnie orkie-
stra  poprowadziła zgromadzonych na mszę św. w intencji górników. Podziękowania i nagrody zostały wręczone podczas 
Akademii Barbórkowej, w sali konferencyjnej EXPO. Na zakończenie uroczystości orkiestra wykonała krótki koncert. 
Korzystając z okazji,  zobaczyliśmy multisensoryczną, niezwykle interesującą i angażującą zmysły wystawę największych 
dzieł VINCENTA VAN GOGHA.

Renata Kubale 
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Grodziska Jesień 
Kulturalna`21
Mimo ciągle trwającej pandemii i ograniczeń z niej 
wynikających, udało się zaplanować oraz zrealizo-
wać (z małymi wyjątkami) program GJK`21. Zaczęło 
się od konieczności odwołania i przeniesienia na 
termin styczniowy teatralnej komedii „Miłosna pu-
łapka”. No, niestety, przedsięwzięcia komercyjne, a 
takim jest wymieniony spektakl, muszą się po pro-
stu „sprzedać”, najlepiej w 100%, by zwróciły się 
niemałe koszty honorariów.
Pozostałe wydarzenia przebiegły już planowo i cie-
szyły się sporym powodzeniem, jak na panującą 
sytuację.
Pewną klamrę programu stanowiły 2 koncerty 
z cyklu Wielokulturowego Festiwalu Tanga, tzw. 
„A100R`21”, który w minionym roku odbywał się 
w wielu ośrodkach kultury na terenie Wielkopol-
ski. Wszystko dla uczczenia setnej rocznicy urodzin 
wybitnego argentyńskiego kompozytora, Astora 
Piazzolli. W koncertach pt. „Tangonalia” wystąpi-
li, zespół The Other Sound oraz Trio Taklamakan, 
przybliżając grodziskiej publiczności twórczość 
Astora Piazzolli, twórcy tanga nuevo. Słuchacze 
mogli poznać bliżej sam gatunek muzyczny, jakim 
jest tango i wszystkie pochodne gatunki, które na 
współczesny kształt tanga, w tym tanga Piazzolli, 
miały wpływ.
Na wyróżnienie w programie jesieni kulturalnej 
zasługiwały imprezy typu wystawienniczego. Uda-
ło się wreszcie wyeksponować w Muzealnej Izbie 
Tradycji Ziemi Grodziskiej prace malarskie Danuty 
Kruger, której cykl obrazów o Powstaniu Wielko-
polskim jest artystyczną transkrypcją twórczości 
poznańskiego malarza i rysownika Leona Prau-
zińskiego. Odbyło się też II Rondo Sztuki Związku 
Polskich Twórców Sztuki. W sali bankietowej zapre-
zentowanych zostało kilkadziesiąt prac malarskich, 
fotograficznych i rzeźb twórców z całej Polski. 
Niezwykle udanie wypadł koncert zorganizowany 
w dniu Narodowego Święta Niepodległości, pt. 
„Krzysztof Krawczyk Tribute”. W koncercie, obok 
słuchaczek naszego studium piosenkarskiego, wy-
stąpił znakomity wokalista jazzowy -  Janusz Szrom, 
zaś wszystkim solistom towarzyszyło trio niezastą-
pionego Piotra Kałużnego.
Prawdziwą kulminacją Grodziskiej Jesieni Kultural-
nej był występ Piotra Bałtroczyka.
Stand-up pt. „Starość nie jest dla mięczaków” roz-
bawił do łez publiczność zgromadzoną w naszej 
sali. Artysta swoim, blisko dwugodzinnym, show 
udowodnił, że nawet w pojedynkę można porwać 
za sobą publiczność, jeśli ma się jej do zaoferowa-
nia inteligentny humor.

                                                Waldemar Łyczykowski

:
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Na scenie Strefy Sztuki DWORZEC
Za nami artystyczna inauguracja nowej przestrzeni do pro-
wadzenia działalności kulturalnej, którą jest Strefa Sztuki 
Dworzec. Piękna, kameralna salka na poddaszu odrestau-
rowanego budynku dworca PKP okazuje się idealną na kli-
matyczne spotkania z kulturą. Sala mieści ok. 30-osobową 
widownię i małą scenkę. Jest wyposażona w oświetlenie 
sceniczne i nową aparaturę nagłośnieniową, dopasowaną 
do wielkości pomieszczenia. Na poddasze (II piętro) można 

wejść schodami, 
ale można też 
wjechać windą, 
bezpośrednio z 
ulicznego chod-
nika. Pierwszym 
oficjalnym wyda-
rzeniem, które na 
nowej scenie odbyło się 23 listopada, był pełen humoru, dowcipu i teatralnej 
improwizacji muzyczno-literacki melanż pt. „Tajemnice garderoby”. W głów-
nych rolach wystąpiły poznańskie aktorki Izabella Tarasiuk-Andrzejewska         
i Anna Biniak. 
Kolejne wydarzenie odbyło się 4 grudnia 2021r. Na kameralnej scenie wystą-
pił z recitalem 15-letni utalentowany gitarzysta z Grodziska Wlkp. -  Maksymi-
lian Maluśki. Jest on uczniem III klasy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Młody wirtuoz dał 
popis swoich dużych możliwości technicznych, prezentując przy tym sporą 
dojrzałość i wrażliwość muzyczną.
Zapraszamy na następne wydarzenia do Strefy Sztuki Dworzec.  
                              Waldemar Łyczykowski

ŚRODY     16:00

CZWARTKI     17:00
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Ludowo i patriotycznie
     
W poświąteczny poniedziałek, 27 grudnia, w Centrum Kultury i Rekreacji „Sokół” w Koziegłowach odbył się koncert 
z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Grupa starsza - Przodki miała przyjemność wystąpić na 
obchodach tego święta. W towarzystwie wspaniałej „Kapeli Po Zagonach” zatańczyliśmy  - na otwarcie  - poloneza, a 
także tańce biskupiańskie i szamotulskie, które  idealnie wpasowały się w klimat uroczystości. Następnie odśpiewaliśmy 
„Marsyliankę Wielkopolską „ i  - na prośbę publiczności -,, Rotę”. Widowni koncert bardzo się spodobał, co zauważyliśmy 
po gromkich oklaskach. Mamy nadzieję, że prędko nadarzy się kolejna okazja do występu, w trakcie którego będziemy 
mogli zaprezentować   naszą ludową kulturę.
                                                                                                          Julia Adamczak

Ludowo i jubileuszowo
 
ZTL Cybinka - Grodzisk miał przyjemność uczestni-
czyć 21.11.2021 w jubileuszu 25-lecia działalności 
Zespołu Śpiewaczego Wilkowianie. Biesiada miała 
charakter ludowy.  W jej trakcie można było obej-
rzeć występ gospodarzy, jak i zaproszonych gości  
- zespołów „Zgoda” z Kamieńca i „Kokorzynianki” 
z Kokorzyna, ZTL Cybinka Grodzisk oraz gościa spe-
cjalnego - Dario Isidoris. Wyjątkowym wydarzeniem 
było wręczenie  odznaki honorowej „Za zasługi dla 
województwa wielkopolskiego”, przyznanej   Ze-
społowi na wniosek burmistrza Wielichowa, Hono-
raty Kozłowskiej. Oficjalnie przekazał ją jubilatom 
radny sejmiku, Henryk Szymański. Podziękowanie 
otrzymał także kierownik muzyczny „Wilkowian” 
- Damian Popiołkiewicz, który prowadzi zespół od 
samego początku, a przy okazji akompaniuje także 
naszemu zespołowi. Cybinka gratuluje zaprzyjaź-
nionemu zespołowi dotychczasowych sukcesów i 
życzy, by „Wilkowianom” nigdy nie zabrakło energii 
i chęci do szerzenia pięknego, polskiego folkloru. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Szymon Mortka
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Nie tylko jarmark
Od kilku lat, w wielu polskich miastach, odbywają się jarmarki i kiermasze bożonarodzeniowe. W dniach 10-12 grud-
nia, na grodziskim rynku, przy dźwięku kolęd, w gorącej, przedświątecznej atmosferze, można było kupić różnorakie 
ozdoby, a także obejrzeć występy członków różnych sekcji, działających przy CK Rondo. Cybinka zaprezentowała zgro-
madzonej publiczności utwory z rodzimej Wielkopolski - suitę szamotulską oraz suitę biskupiańską. Pomimo mroźnej, 
śnieżnej pogody, na płycie rynku zgromadziła się duża grupa sympatyków naszego zespołu. Bardzo widowiskowe było 
oficjalne rozświetlenie świątecznej choinki, a także wieczorny występ tancerzy z żywym ogniem, na tle grodziskiego 
ratusza. Mamy nadzieję, że grodziski jarmark na stałe wpisze się w harmonogram imprez naszego miasta, a wszystkim 
tancerzom, ich rodzicom, sympatykom i fanom Cybinki życzymy wszelkiej pomyślności w  2022 roku.
             Maciej Buda

30 stycznia 2022 r.

ZAGRAJ Z NAMI!
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. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub miejsca wydarzenia.

WYDAWCA:
Centrum Kultury RONDO, 
ul. Kolejowa 12, 
62-065 Grodzisk Wlkp.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Waldemar Łyczykowski, 
Tomasz Koza, 
Aleksandra Drzymała

WSPÓŁPRACA:
Agnieszka Popiołkiewicz
Renata Kubale

SKŁAD NUMERU:
Tomasz Koza
NAKŁAD:
1000 szt.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 stycznia 
o godzinie 18 - wstęp wolny


