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Tlumaczenie: Igor Htrsák

Opracowanie graficzne i techniczne: I(anril Durlly - Študio D, Čadca

Wyclala: Biblioteka l(ysucka w Čadcy w kompetencjach
orgirrrizacyjnyclr dziirlania SarnorzEdu Woj ewództwa

Zyli skiego /Žilinského samosprávtreho kraja/

Rok:2012

W opracowaniu wykorzystano :

- Nad Sotq i l(oszarawq nr 4/27 5 z 20 ] 0 r.

- Antolo gi a p o ez1 i G rup a Liter a cka,, (J r o nk " fu n,E, Z ega d t o ul i cza.Wyb ó r
i op r a c o w ani e Agti e s zka I{a stclik-H cr b u š. 71 w i c c 20 0 8.

Zdigcia: Archiwum roclzirrne oraz Towarzystwa Milošników Zieni Zywieckiej

Wyclane w edycji, która powstala w ramach przedstawionego projektu:

Albumy znaczqcych pisarzy i publicystów osobistošci l(ysuc i ?rywclt
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J ózeJa Wój cik ze swoim bratem J ózeJem Wójcikiem takže pisarzem

,,Groniarze" w miejscu urodzenia Emila Zegadlowicza; stojE od lewe,i: Józefa Wójcik, Andrzej Muraňski,
Waleria prochownik, NN, Lucyna Szubel, Helena Chlopek, NN, Anna Baruš, Hildegarda Filas-Gutkowska,
Kazimiera Paciorek, Maria Grzegorek, Bielsko-Biala, 1988 r.



Stojq w pierurszym rzqdzie od lewej: Anna Wernerowa, Hildegarda Filas-Gutkowska,
Andrzej Muraňski, Helena Kudlaciak (za niq Tadeusz Štiz;, Józeía Wólcik, Maria
Gzegorek, Lucjan Zuzia. Siedzq czloňkinie rodziny Grzegorków. Wggierska Gorka , 1984 r.

Gody u ,,Gronia fzy" , Zywiec 2001 r., ,,Groni arze" z czlonkamt zarzqdurMZZ.
Od lewej: Józef Janoszek, Stanistawa Juraszek, Andrzej Muraňski,
Józeta Wójcik, Wanda Mlodoňska, Wladyslawa Klikowska.



| ózeJa Wój cik i Zof a Rqczka



Józefa Wójcik urodzila sig 2 lipca I9ZZw Wieprzu. Szkolg
powszechnq ukoňczyla w Wieprzu, a jednorocznE szkolg gospodarczq
wBielsku Bialej.

Podczas okupacji hitlerowskiej skierowana zostala na przy-
musowe roboty u niemieckich,,bauerów" ,póžniei zaš do kopania
okopów m.in, w Polhorze i Namestowie.

Po wojnie pracowala jako tkaczka w zakladach ,,Lenko w Bielsku
Bialej i w Cegielni w Žywcu.

Od 1955 pracowala žywieckim browarze, sk4d przeszla na
emeryturg.

Mieszkala wŽywcu na Grojcu. Dala sig poznačjako dzialaczka
i organizatorka Kól Gospodyň Wiejskich.

Z estrad1i teatrem zetkngla sig juž w szkole podstawowej gdzie
powierzano Jej role pierwszoplanowe. W 1946 r. z Jej inicjatywy
powstal amatorski zespól teatralny, który wystawil sztukg ,Wesele
góralskie odŽyvca", autorstwa jej brataJózefa Nowaka.

W |97Z roku, na akademii w žywieckim browarze wyglosila
najbardziej populam4 gawgdg o Grojcu. Po tym wystgpie poslpa}y
sig kolejne propo,zycje udzialu w imprezach folklorystycznych.
Osi4gane sukcesy sprawily, že swoje utwory kilkakrotnie prezen-
towala na antenie radia i telewizji,BralatežadziaIw artystycznych
w ojažach zagranicznych.

Swoimi gawgdziarskimi wystgpami ušwietniala repertuar
Regionalnego Zespolu Piešni i Thňca,,Gronie" - dzialaj4cego przy
Zywieckich Zakladach Papierniczych. Welokrotnie oklaskiwali J4
milošnicy folkloru na estradach, ,,Tygodnia Kultury Beskidzkiej"
w Zyw cl, Szczy rlll i Wiš le.

Zapraszana byla na róžne uroczystošci lokalne, akademie,
jubileusze , na których w góralskim strojaprzez siebie samq -yko-
nanym, czy stq gw ar 4 groj eckq, opowiadala, gawgdy,legendy, godki
i humoreski swojego autorstwa.
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Brala udzial w,,Posiadach Gawgdziarskichbrganizowanych
w ramach imprezy - ,,Babiogórskiej Jesieni,,. Z imprez tych Józefa
Wó j cik wrac a|a zawsze j ako laureatka z nagrod4.

Od roku 1972 uczestniczyla w imprezie folklorystycznej

,,Sabalowe Bajania - ogólnopolski konkurs gawgdziarzy, instru-
mentalistów i špiewaków ludowych w Bukowinie Tatrzaňskiej'1

W konkursie gawgdziarzy JózefaWójclk odnosila wielkie sukcesy.

Od 1972 roku udzielala sig w Towarzystwie Milošników Ziemi
žywiechej,ktOre obj 9lo mecenat nad Jej gawgdziarskE pasj 4.

Specjališci wysoko oceniali Jej oryginalny strój, autentyczn4

gwarg i doskonalq dyk ]e. Za dzialalnošó artystyczn4 oíaz folklo-
rystycznE odznaczona zostala w 1994 roku, odznak4,,ZasIažony
Dzialacz Kultury'i

Publikowala w,,Dzienniku Ludowym'l Dorobek literacki to 78

gawgd wywo dz4cych sig z rodzinnej tradycji powstalej na zboczach
Grojca. Gawgdy Jó,zefy Wójcik drukowane sq w ksiqžce Jej brata

Józefa Nowaka ,,Godki z Grojca dziadka i babki nieboscyków
(Panie lodpušó im ta grzychy)']Warszawa 1989.

JózefaWójcik zmarla 5 lutego 2010 roku wŽyvcu,

lóznrl, wó.rcx

Józefa Wójcik sa narodila 2. } ,la 1922 vo Wieprzu, Všeobecnri školu
ukončila vo Wieprzu a jednoročnri hospodársku školu v Bielsku Bialej, Počas
hitlerovskej okupácie bola na nriten ch prácach v nemeck ch "bauerów,, a neskór
zasa pri kopaní zákopov a in ch prácach v Polhore a Námestove. Po vojne
pracovala ako tkáěka v závode,,Lenko" v Bielsku Bialej. Neskór bola zamestnaná
v tehlárňach v Žywci. Od roku 1955 pracovala v žWvieckom pivovare, odkiať
odišla na dóchodok.

Žita v Žywci na Grojcu. Bola známa ako riěinkuj ca a organizátorka
Kruhov dedinsk ch gazdiniek. S estrádamia a s divadlom sa stretla lž na
ákladnej škole, kde bola poverená hlavn; mi tilohami. V roku 1946 z jej
iniciatívy vznikol amatersk; divadeln spolok, kton vystupoval s hrami Gorálske
veselie od Žlwca (Wesele góralskie od Zywca), kton_ ch autorom bol jej brat
Józef Nowak. V roku 1972 na akadémii v žywieckom pivovare bolo vyhlásené jej
rozprávanie o Grojcu za najpopulárnejšie. Po tomto vystupení si postupne
vypracovávala návrhy na vyst penia na folklórnych podujatiach. Dosahovala
pravidelne rispech. Svoje ritvary prezentovala niekolkokrát vo vysielani rádia
atelevízie, Z éastňovala sa aj zahranlénych umeleck;ich vyjazdov. Svojimi
besiedkovymi vystripeniami dodávala lesk programu Regionálnemu s boru piesni
a tancov ,,Gronie" - pósobiaceho pri Žywieckych papiernick}ch závodoch.
Vel'akrát si prišli na svoje milovníci folklóru na estrádach T ždeň beskydskej
kultriry v Zywci, Szczyrku a Wisle.

Bola poz.vaná la rózrre lokálne slávnosti, vyroéia, jubileá, na ktorych
oblečená do goralského kroja, rozprávala v grojeckom nárečí rozprávania,
legendy, humoresky vlastnej tvorby, Zričastňovala sa rozprávačsk ch stretnutí
organizovan ch v rámci podujatia Babiogorskej jesene, Z podujati sa Józefa
Wójcik vždy wacala ako laureátka s oceneniami,

Od roku 1972 sa zučastňovala folklórnych podujatí "Sabalowe Bajania! -
celopol'skej siťaže l'udoq ch rozprávaěov, hudobníkov a spevákov v Tatranskej
Bukowine. V sriťaži rozprávaéov Józefa Wójcik si odniesla velk_ rispech.

Od 1972 roku podiel'ala sa na práci Spolku milovníkov Žywieckej zeme,
kton_ sa stal mecenášom nad jej rozprávačskou záltbou.

Špeciálne vysoko ocelili jej originálny postoj, autentickri reč a dokonal;
prejav. Za umeleckri pósobnosť a zároveň folklorne vyznamenania dostala v roku
1994 odznak,,Zas| žili pracovník kultriry".

Publikovala v Ludovom denníku (Dzienniku Ludowym). V sledkom
literárnej práce je 78 rozprávaní o rodinnej tradícií pochádzajicich z tftoěi
Grojca. Rozprávania Józefy Wójcik boli vydané knižne jej bratom Józefom
Nowakom pod názvom ,,Godki z Grojca dziadka i babki nieboscyków (Panie
lodpušó imta grzychy)", ktoré vyšli vo Varšave v roku l989.

JózefaWójcik zomrela 5. ferbuára 2010 v Žywc|


