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N.J. 

 

 

 Motto: 

Zaczęło się wszystko bardzo niewinnie… 

bo od wyprowadzenia stracha w pole. 

To tak w przenośni,  

ale również i dosłownie... 
 

(Aleksander Bielenda) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



5 
 

Sołonka – pejzaż. 

 

Nomen omen… 

 

Wyprowadzamy stracha w pole… ZAMIAST WPROWADZENIA. 
 

 Pomysł realizacji projektu „Strachy na wróble” zrodził się z charakteru i specyfiki niewiel-

kiej, bo liczącej zaledwie 500 mieszkańców wsi Sołonka w gminie Lubenia w województwie 

podkarpackim. To tutaj znajduje się oryginalne i jedyne w swoim rodzaju Muzeum Strachów 

Polnych z ponad 100 figurami zgromadzonymi w jednym miejscu! Ponieważ ekspozycji muze-

alnej towarzyszy urozmaicony, pełen atrakcji przyrodniczych i historycznych krajobraz wioski 

oraz ciągle żywe dawne tradycje i obyczaje związane z pracą „na roli”, w tym konstruowanie 

„strachów na wróble”, uznaliśmy iż mogą być one znakomitym pretekstem do realizacji ciekawego 

kulturowego projektu. 

Ten związany ze „strachami na 
wróble” zyskał akceptację młodzieży. 

Skoro tak, przystąpiliśmy niemal od 

razu do dzieła. Bez trudności udało się 

zebrać 23-osobową grupę młodych 

ludzi w przedziale wiekowym od 13 do 

19 lat, pochodzących i mieszkających 

na terenie podrzeszowskiej gminy 

Lubenia, w skład której, oprócz Sołon-

ki wchodzą jeszcze wsie: Siedliska i… 

nomen omen Straszydle. Zabawne to, 

ale przy wyborze idei projektu miało to swoje znaczenie. 

 Od początku wiedzieliśmy, że to co realizatorów przedsięwzięcia połączy, zmotywuje  

i w efekcie pozwoli osiągnąć sukces, będzie przede wszystkim fakt, iż młodzi ludzie chcą ponad 

wszystko rozwijać i ujawniać swoje potrzeby wspólnego działania, zdobywać nowe umiejętno-

ści, wzmocnić swoje poczucie war-

tości, kreatywności, a w związku z 

tym wzbogacić intelektualnie, nau-

czyć się samodzielności, samorząd-

ności, a także zaktywizować siebie  

i innych do działań na rzecz lokalnej 

społeczności. Mieliśmy też świado-

mość, iż własne, regionalne bogac-

two i zasoby kultury, historii, etno-

grafii i przyrody oraz nade wszystko 

znaczna grupa sojuszników wśród 

miejscowej społeczności, mogą nie tylko do takich działań zmobilizować, ale przede wszystkim 

pozwolą zrealizować podjęte zadania. 

 Wymagały one działań, z którymi młodzi ludzie mieli po raz pierwszy do czynienia, jak 

np. samodzielne, a jednocześnie odpowiedzialne tzw. załatwianie spraw urzędowych, admini-
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stracyjnych czy też rozmowy z dorosłymi - urzędnikami, radnymi samorządowymi, właściciela-

mi pól, posesji itp. Nie były to łatwe obowiązki, ale pozwalały młodym poznawać swoje słabe  

i mocne strony, nabywać umiejętności i doświadczenia, które bez wątpienia w niedalekiej 

przyszłości zaowocować mogą większą pewnością siebie, wiedzą o własnym, lokalnym środo-

wisku. To po pierwsze. 

 Po drugie działania skutkowały w efekcie utworzeniem szlaku przyrodniczo-

etnograficzno-historycznego pn. GOŚCINIEC STRACHÓW POLNYCH oraz Informatora – przewodni-

ka wraz z mapą, , w którym zawarte zostały najważniejsze informacje i wiadomości o szlaku, 

wiosce Sołonce i gminie Lubenia – słowem naszej „Małej Ojczyźnie”.  

 

Efekty naszych działań... Szlak i Informator. 

 

 Warto wspomnieć, że w publikacji tej zamieszczone zostały prace malarskie Natalii Ja-

nusz – rodowitej mieszkanki wsi Straszydle, dla której nasz projekt, jak i strachy polne same w 

sobie były inspiracją niezwykłej twórczości. Uznaliśmy, że warto je tutaj pokazać przynajmniej 

w wybranym zakresie, gdyż mogą być dodatkową inspiracją dla Waszych działań.  

Projekt „Strachy na wróble” zmaterializował się w ramach programu „Równać Szanse” Pol-

skiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i dzięki dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a tak-

że przy decydującym udziale Fundacji Podkarpackie Centrum Hipoterapii z/s w Błażowej. 

A zaczęło się wszystko bardzo niewinnie… bo od wyprowadzenia stracha w pole.  

To tak w przenośni, ale również i dosłownie… 

Mamy nadzieję, że nasza metoda stanie się inspiracją w Waszej codziennej pracy z 

młodzieżą, skłoni do refleksji nad własnymi działaniami, praktycznie wesprze Wasze działania i, 

wreszcie, zachęci do dalszych poszukiwań. 

Życzymy udanej i inspirującej lektury! 

Autorzy 
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STRACH I: 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Na wróble” i nie tylko… 

 



8 
 

N.J. 
 



9 
 

Nasz pomysł łączy prace w terenie z tymi odbywanymi pod dachem i powinien stanowić 

rodzaj wizji, ukierunkowanej nie tylko na efekty, ale także, a może przede wszystkim na cele. 

Wśród tych drugich warto pamiętać, że „Strachy na wróble” wyjątkowo umożliwiają nowe, inne 

niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko. Bowiem w ciekawej formie pozwalają dostrzec 

ukryte walory i zasoby lokalnego środowiska. Umożliwiają też poznanie ograniczeń, co sprawia, 

że działający młody człowiek ma sposobność do sprawdzenia samego siebie. Ujawnić i poznać 

swoje osobiste mocne i słabe strony, gdyż działania wymagać będą od niego zaangażowania 

zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego, a poniekąd fizycznego. Ponadto stwarza nie-

powtarzalną okazję do nabywania nowych doświadczeń w relacjach z ludźmi i instytucjami. 

Niejednokrotnie nieznajomymi, często nieufnymi, a być może nawet wręcz niechętnymi wobec 

proponowanych pomysłów i zamiarów. Trzeba będzie wówczas wyzwolić w sobie i ukształto-

wać szczególną wiarę we własne siły i możliwości, nieodkryte do tej pory z różnych przyczyn 

pokłady ambicji. Mogą się one przyczynić 

do osiągnięcia osobistego sukcesu, zwłasz-

cza, gdy uda się zjednać na rzecz działań 

jak największą liczbę sojuszników i partne-

rów. A jeśli nawet nie, to pozostanie pozy-

tywne przekonanie, że warto od czasu do 

czasu zmierzyć się z innymi na argumenty  

i racje, co w efekcie przynieść może nie 

byle jakie doświadczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strachy na wróble sprawiają, że…  

warto od czasu do czasu zmierzyć się z innymi na argumenty i racje… 

 

Można śmiało rzec, iż „Strachy na wróble” jako wspólna inicjatywa młodzieży przyczyni się 

do rozwoju umiejętności społecznych każdego z uczestników. Przydadzą się im one w ich 

obecnym, jak i późniejszym życiu. A zatem strachy okazują się być nie tylko na wróble, ale 

przede wszystkim szansą na wszechstronny rozwój młodych ludzi. 
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Aktywne uczestnictwo w wyznaczaniu i osiąganiu celów służyć ma precyzyjnemu skon-

struowaniu harmonogramu poczynań – takiego szczególnego kalendarza działań, co sprawi, że 

młodzi ludzie uczyć się będą systematyczności i dyscypliny w ich realizacji, a tym samym przy-

bliżać się do sukcesu. Jeśli nie uda się osiągnąć wszystkiego, a tylko część zamierzeń, to i tak 

można będzie uznać, iż poczynania podjęte przez uczestników nie poszły całkowicie na marne, 

gdyż nagromadzone doświadczenia zaprocentują w przyszłości.  

Ponadto wprowadzenie w pejzaż i krajobraz środowiska wyjątkowego, oryginalnego 

motywu kulturowego jakim bez wątpienia są „strachy na wróble” będzie też wyrazem wspólnego, 

gromadnego działania. Wszak prace wykona określona, świadoma celów i efektów grupa ludzi 

młodych przy współudziale i akceptacji społeczności lokalnej. A to już nie lada sukces. 

 

Jeżeli zatem po zakończeniu działań okaże się, że jego uczestnicy (choćby tylko kilku) będą 

lepiej zorientowani, które elementy ich środowiska mogą być dla nich ważne, które mogą 

stanowić barierę, to możemy śmiało rzec, iż odnieśli sukces… 

 

 

Jeżeli na własnej skórze przekonają się w czym mogą osiągnąć sukces, a co jest ich słabością, 

to będą mądrzej planować swój symboliczny „gościniec”… już nie tylko „strachów”…  ale edu-

kacji i samodzielnie wyznaczać ważne dla siebie cele i skutecznie je realizować… 

 

 

Jeżeli wędrujący swoim „gościńcem”… nabrał pewności siebie i nie będzie już miał problemów 

w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i instytucjami to oznacza, że wyprowadził go on na sze-

roki świat... 

 

 

Jeżeli nabrał doświadczenia w publicznym prezentowaniu swoich dokonań i dzięki temu 

wzbudził w sobie poczucie osobistego sukcesu to oznacza, że „strachy na wróble”, okazały się 

być pożyteczne nie tylko dla właścicieli pól, ale dla nich samych! 

 
 

  „Strachy na wróble” okazały się być pożyteczne nie tylko dla właścicieli pól…       Wyprowadzani nie tylko w pole… 
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STRACH II: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Straszna gromada 
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 Porywając się na „straszne” wyzwanie, używamy tu oczywiście żartobliwego określenia, 

jakim bez wątpienia jest każde działanie z udziałem młodzieży, a zwłaszcza takie, które odwo-

łuje się do szeroko pojętego tzw. ludowego obszaru kulturowego, skazywane jest przez wielu z 

góry na porażkę. Opinia powyższa upowszechniana jest dość często wśród dorosłych, zajmują-

cych się pracą z młodymi ludźmi w środowisku wiejskim i niejednokrotnie bywa krzywdząca 

oraz najzwyczajniej w świecie nieprawdziwa. A jeśli nawet to nie dotyczy, na szczęście, wszyst-

kich i wszędzie. Również w jakiś sposób tych, którzy zamierzają skorzystać z zawartych w tej 

książce propozycji. Tym bardziej, że są one poparte udanym przedsięwzięciem, co do którego 

również mieliśmy wątpliwości i obawy, ale przy zaangażowaniu i determinacji zarówno tych 

dorosłych (koordynatorów i moderatorów), jak i młodzieży udało się razem wypracować nie 

tylko „pole dla stracha”, ale przede wszystkim obszar do wspólnych działań i osiągnięcia zamie-

rzonych celów i efektów.  

 

„Straszna gromada” wśród swoich… 

 

Zacząć trzeba od tego, iż podstawą jakichkolwiek wspólnych działań jest stworzenie do-

brze rozumiejącego i uczącego się współpracować zespołu. Takiego specyficznego i świadome-

go czekających go wyzwań, który na własny użytek, a poniekąd dla zabawy i humoru, określić 

można „straszną gromadą”. Nazwa ma w tym przypadku merytoryczne uzasadnienie, choć o 

niczym nie decyduje. Natomiast zasadne jest tworzenie drużyny z uczestników znających się ze 

sobą od dawna, najlepiej z jednej wioski, choć nie jest to wymóg rygorystyczny. Wystarczy, że 

chodzą bądź chodzili do tej samej szkoły, albo też do szkół i mieszkają blisko siebie. Uniknąć 

można wtedy straty czasu na tak zwane wstępne poznawanie się, a dobór uczestników spośród 

znających się wzajemnie osób, choćby tylko z widzenia, ułatwia integrację grupy, nawet wtedy, 

gdy różnica wieku uczestników może mieć wpływ na relacje i więzi, które są niezbędne do 

wspólnych działań na rzecz swojego środowiska, a w istocie na rzecz samych siebie.  
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Stworzenie takiej swojskiej grupy, dobrych znajomych na wsi jest zazwyczaj o wiele łatwiejsze 

niż w mieście, choć i tam może być czynnikiem integrującym. To ważne, bo grupa ma działać w 

swoim regionie, w ścisłym związku z krajobrazem, przyrodą, bogactwem tradycji i miejscowej 

kultury oraz obyczajów.  

 Tworząc „straszną gromadę” należy pamiętać o spełnieniu niektórych przynajmniej 

warunków i zasad, których przestrzeganie i stosowanie jeśli nie zapewni, to co najmniej pomo-

że grupie w skutecznym działaniu i osiąganiu celów. To uniwersalne wartości i nic nowego pod 

słońcem. Trzeba jednak w chwili organizacji grupy, sobie o nich przypomnieć. 

 Przede wszystkim wiadomo nie do dziś, że w dużych grupach niezwykle trudno o za-

chowanie sprawnej organizacji i ustalenie właściwego porządku. Dlatego też spróbować należy 

kilkunastoosobową grupę podzielić na mniejsze grupki (nazwijmy je, np. sekcjami), w których 

każdy miałby swój przydział obowiązków, plan działania, ale pod warunkiem uzgodnienia go z 

resztą grupy. Choćby tylko po to, żeby nie dublować niektórych pomysłów i poczynań. Wtedy 

praca będzie sprawniejsza i przyniesie projektowane efekty. W tym zakresie warto zdać się 

prawie całkowicie na młodzież. Niech podejmie próbę zorganizowania się w sekcjach dobro-

wolnie, zgodnie z zainteresowaniami, z wyłonionymi przez siebie liderami. Znają się między 

sobą najlepiej i zapewne dobiorą się właściwie, nawet jeśli na początku tylko w myśl zasady 

koleżeńskiej, bliskiej zażyłości, a być może nawet z pewną dozą nepotyzmu, choć z drugiej 

strony nie przesadzajmy. Wśród młodych aż tak drastycznie jej przejawy jak u dorosłych nie 

występują. Liczy się bardziej spontaniczna więź emocjonalna między poszczególnymi osobami, 

a nie określony interes. W tworzeniu i organizowaniu sekcji trzeba to wykorzystać w począt-

kowym etapie działań. Potem w ramach integracji mogą nastąpić modyfikacje, zmiany, a na-

wet spektakularne przejścia z jednej sekcji do drugiej. A cóż to szkodzi?  

 
Kto kogo? Przeciąganie nie tylko liny… w ramach integracji „strasznej gromady”. 
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Na rynku galicyjskiego miasteczka. Wyjazd integracyjny do                   Integracyjnych wyjazdów nigdy za wiele… utrwalają nawyki  

skansenu w Sanoku, aby poznać wielokulturowość regionu…                 wspólnotowego działania. „Karpacka Troja” w Trzcinicy k/Jasła. 

 

Takie działania przecież temu służą, aby młodzi ludzie poszukiwali swojego miejsca w 

grupie zarówno w aspekcie psychologicznym, intelektualnym, emocjonalnym et cetera. A co za 

tym idzie w konsekwencji w otaczającym ich środowisku. Uczą się po prostu! Siebie i innych.  

I właśnie o to chodzi.  

Dlatego też ważne jest konstruowanie sekcji przez uczestników samodzielnie. Modera-

tor lub koordynator interweniuje tylko w sytuacjach krytycznych, konfliktowych, bo mogą się 

takie niestety zdarzyć. Ale wtedy używa wyłącznie metody perswazji, a nie dyktatu. Przekonu-

je, a nie narzuca swoją wolę. To możliwe i skuteczne.  

Budowanie właściwych relacji w grupie stanowi podstawę skutecznego działania we 

wszystkich aspektach przedsięwzięcia. Choćby więc dlatego warto dokonać podziału na sekcje, 

w których uczestnicy postawią swoje pierwsze kroki we wspólnych poczynaniach.  

 Tworząc sekcje warto je posegregować tematycznie i w taki sposób, by każdy z uczest-

ników miał sposobność być za coś odpowiedzialnym. Trzeba również przeprowadzić działania 

integracyjne, spośród których sprawdzają się przede wszystkim wycieczki, atrakcyjne imprezy, 

spotkania, gdzie młodzież uświadamia i utrwala nawyki wspólnotowego, gromadnego działa-

nia.  

 

Ze względu na rodzaj działań można dokonać następującego podziału na podgrupy: 

 sekcja medialna 

 sekcja promocyjna 

 sekcja redakcyjna 

 sekcja terenowa 
 

Oczywiście, że powyższa propozycja może być przekształcona, bo z jakichś względów nie 

będzie potrzeby tworzenia czterech. Możecie być też tak, że tworzy się pięć lub sześć podze-

społów, np. tylko dwuosobowych lub kilkuosobowych. W takim przypadku moderator grupy 

wspólnie z uczestnikami tworzą sekcje zgodnie z własnymi możliwościami i aspiracjami. 
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Sekcja medialna zgromadzić ma przede wszystkim tych, którzy obok zaintereso-

wań i pasji wykazują się umiejętnościami i zdolnościami informatycznymi. Spranie 

posługują się komputerem, potrafią bez trudu stworzyć stronę internetową, ob-

służyć pocztę elektroniczną, prowadzić bloga i profil na Facebooku, napisać krót-

kie artykuły i komunikaty, jeśli zaistnieje taka potrzeba. A wszystko po to, żeby poinformować 

świat i wszystkich wokół, zwłaszcza tych w najbliższym otoczeniu, że powstała „straszna gro-

mada”, która ma zamiar dokonać czegoś oryginalnego i ciekawego. Żeby mieć pewność, iż in-

formatyczne zabiegi będą dokonywane w sposób prawidłowy zawsze można zorganizować  

i przygotować fachowe warsztaty z tej dziedziny z zawodowym informatykiem i grafikiem 

komputerowym. Ich wiedza i umiejętności przeniosą się z kolei zdecydowanie na wiedzę i umiejęt-

ności nie tylko zainteresowanych, ale także innych uczestników projektu.  

 

„Medialni”… 

 

W sekcji promocyjnej potrzebni są, a nawet nieodzowni tzw. wygadani osobnicy, 

może nawet trochę uzdolnieni plastycznie, z kreatywną wyobraźnią, gdyż do nich 

będzie należało tworzenie projektów graficznych, ale także komunikowanie się 

bezpośrednio z ludźmi na żywo. Z graficznych działań dobrze jest wykonać np. 

logo projektu, plakat reklamowy, być może też ulotki, albo koszulki, które rozprowadzane w 

środowisku mogą zjednać sojuszników, a nawet pozyskać sponsorów i oddanych przedsięwzię-

ciu ochotników-partnerów, wspierających projekt w każdej formie z materialną włącznie. W 

naszych działaniach skorzystaliśmy szczególnie trafnie z tej ostatniej możliwości, gdyż zaprojek-

towane przez młodzież koszulki z wizerunkiem stracha i słowną reklamą projektu cieszyły się 

powodzeniem nie tylko wśród jego realizatorów, ale postronnych obserwatorów i sojuszników. 

W jakimś tam procencie na pewno pomogły w uzyskaniu korzystnego odbioru naszych poczy-

nań w lokalnej społeczności. Rozpowszechniając przygotowane przez siebie materiały promo-

cyjne nie zaszkodzi przeprowadzenie rozmów z wszystkimi możliwymi, tzw. czynnikami samo-

rządowo-administracyjnymi, których przedstawicieli nie brakuje w żadnym środowisku. Mogą 

to być (a nawet powinni) sołtysi, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, jacyś wybrani obywatele, 

którzy pełnią w środowisku określone, ważne społeczne funkcje i role.  
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Do takich rozmów potrzebni są właśnie ci wygadani, choć nie jest to warunek konieczny.  

Za każdym z uczestników projektu stać jednak musi pasja i przekonanie, że swojemu rozmów-

cy, potencjalnemu partnerowi przekażą ideę w taki sposób, iż uwierzy on w szczerość intencji  

i wartość składanej propozycji. W tego rodzaju rozmowach zostawmy młodzieży dowolność 

formy i języka argumentacji; niech podejmą na swój, emocjonalny, często naiwny sposób prze-

konywania do swoich racji. Poznają wtedy istotę i mechanizmy, tzw. ważnej rozmowy, dyskusji, 

a być może nawet negocjacji. Przydadzą się na pewno, bo takich rozmów trzeba odbyć co naj-

mniej kilka. Niech się więc uczą na własnych błędach. To najlepszy uniwersytet. Nie zaszkodzi 

jednak, gdy uda się zorganizować specjalistyczne warsztaty z zakresu zarządzania i marketingu. 

Fachowcy podpowiedzą jak to zrobić dobrze i skutecznie. 

 

„Promocyjni”… w zaprojektowanych przez siebie koszulkach. 

 

W sekcji redakcyjnej, co oczywiste, powinny znaleźć się osoby nie tylko chętne, 

ale też obdarzone żyłką dziennikarską lub też chcące nabyć takie umiejętności. 

Będzie do nich należało m.in. sporządzenie sprawozdań, opisów najciekawszych 

zdarzeń i działań, fotografowanie, redagowanie pism oraz co najważniejsze, stwo-

rzenie informatora, albumu, przewodnika lub po prostu prospektu (do wyboru zgodnie z moż-

liwościami i aspiracjami). W takiej publikacji zawarte będzie świadectwo dokonań grupy, ale 

także najciekawsze informacje i wiadomości o miejscu, w którym projekt był realizowany. 

Wzbogacona wybraną dokumentacją fotograficzną, fragmentami wspomnień i relacji, wywia-

dów itp. form dziennikarskich publikacja stać się może swoistym VADEMECUM o miejscu, w 

którym żyjecie i o Was samych. Śmiało można zamieścić w nim ciekawostki z dziejów wioski, 

opisy najciekawszych obiektów (niekoniecznie tych zabytkowych), pomników przyrody, a może 

nawet w ogóle dzikich roślin i zwierząt, bo mają one ścisły, niemalże organiczny związek wła-

śnie ze… strachami polnymi. Te ostatnie stanowić będą główną oś takiej publikacji, a ciekawie  

i oryginalnie sfotografowane mogą się stać największą atrakcją tego dziennikarskiego dzieła. 

Przy okazji można sporządzić i zamieścić słowniczek gwary z nazwami miejscowymi przysiół-

ków, krótkie opisy dawnych obyczajów i obrzędów wiejskich; może legend i przypowieści z 

dawnych lat, o których na pewno coś wiedzą starsi mieszkańcy, dziadkowie zwłaszcza, babcie  
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i prababcie. Spotkania z nimi, wysłuchanie i zebranie ich opowie-

ści a potem opublikowanie, to gwarancja satysfakcji nie tylko z 

wykonania wyjątkowej misji społeczno-historyczn-etnograficznej, 

ale przede wszystkim kulturowej. 

Staje się wówczas bowiem w szeregu wszystkich tych, którym nie 

jest obojętne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd przycho-

dzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? Znów górnolotnie powie-

dziane. I dobrze. Bo to jest górnolotne i nie ma najmniejszego 

powodu, by z tego tytułu rezygnować z wyjątkowej okazji doko-

nania czegoś niezwykłego. U siebie właśnie. Nie trzeba nigdzie 

wyjeżdżać. Wystarczy tylko dobrze rozejrzeć się wokół.                                                                                                
                                                                                                                 Jedno z dzieł „Redakcyjnych”… 
 

A skoro tak, konieczne jest stworzenie sekcji terenowej, w której znajdą się ci, 

którym energia fizyczna, genetyczna niemalże krew wędrowników, umożliwia 

przemieszczanie się po okolicy rodzinnego domu czy mieszkania i szukanie cieka-

wych miejsc w plenerze. Takich, w których „strachy na wróble” będą mogły pracować 

bez wytchnienia. Niech ci wędrowcy rozpoznają teren, wybiorą poszczególne stanowiska do 

pracy dla wykonania przez całą grupę kukieł. Mogą te tereny sfotografować, opisać, wypytać 

ich właścicieli i dysponentów, czy spróbują przekonać i zjednać dla swojej idei. To właśnie w 

takich sytuacjach mają możliwość kształtowania tzw. kompetencji społecznych, zwłaszcza tych 

związanych z właściwym diagnozowaniem i rozpoznawaniem własnego środowiska, pozyski-

wania społecznego wsparcia i wreszcie osobistego rozwoju. Tego indywidualnego, umożliwia-

jącego myślenie o własnej przyszłości i jej planowaniu w ścisłej symbiozie z miejscem urodze-

nia i pochodzenia. To właśnie tak się wzmacnia poczucie lokalnego patriotyzmu, wyzwala du-

mę z miejsca, w którym się żyje, rozwija umiejętności komunikacji, pracy w zespole itp. itd. 

Ktoś może zapytać, a co ma z tym wszystkim wspólnego strach polny?  Ten śmieszny pan w 

kapeluszu zwany powszechnie – nie do końca adekwatnie – „strachem na wróble”. Parafrazując 

nieco znane przysłowie powiedzmy tak: „lepszy w garści wróbel niż sto gołębi na dachu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zagubiony w akcji „Terenowiec”…                                                        „Terenowcy” podczas wytyczania szlaku… 
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Na zakończenie rozdziału nasza uwaga, żeby postarać się tworząc sekcję redakcyjną i tere-

nową podobnie jak przy dwóch poprzednich, doprowadzić do zorganizowania spotkań z profe-

sjonalistami. „Redaktorzy” – to rzecz zrozumiała – najwięcej skorzystają z warsztatów dzienni-

karskich lub też naukowcami zajmującymi się problematyką kultury ludowej.  

Ci natomiast od wędrowania śmiało mogą skorzystać z doświadczenia jakiegoś wytrawnego 

podróżnika, albo… geodety z miejscowej gminy, który zapozna realizatorów działań z terenem 

nie tylko od tej strony naturalnej, ale również poprzez mapy. Może pomóc w poszukiwaniu 

miejsc na ekspozycje strachów, współuczestniczyć w ewentualnych negocjacjach z rolnikami  

i właścicielami terenów uznanych powszechnie za „niczyje”.  

W dodatku pozyskuje się wiedzę o swoim terenie, co umożliwia odnajdywanie ciekawych 

miejsc do wypraw i wycieczek, wspólnych ognisk, a nawet odkryć geograficzno-historycznych 

(urocze zagajniki, dzikie łąki, badunie czyli wąwozy, obiekty historyczne i kulturowe – stare 

gospodarstwa, kuźnie, młyny, kapliczki itp.).  

 

 

Strachy w zimowym śnie… 

 

Podsumowując: „straszna gromada” stwarza szansę dla siebie i innych, a nasze propozycje 

potraktować należy jako… propozycje. Nic więcej. I nic ponadto! 
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Strachy polne z Sołonki jako widma… 

W artystycznej inspiracji Uli Zawadzkiej. 
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STRACH III: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirujący 
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N.J. 
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 To, że ten niepozorny gość w starych łachmanach, zdartych butach, albo nawet i bez, 

zazwyczaj stojący na jednej nodze gdzieś tam w polu może być niezwyczajnym ubarwieniem 

zwyczajnej rzeczywistości, to rzecz wydająca się oczywistością. A, że może inspirować do dzia-

łań wykraczających daleko poza obszar przeznaczony mu do bytowania, to także wiemy choćby 

z poprzedniego rozdziału. Ale to jeszcze nie wszystko. Strach na wróble bowiem śmiało może też 

pretendować do roli sprawcy i kreatora rozmaitych, ciekawych poczynań z udziałem młodych 

(choć nie tylko) i dla młodych ludzi w różnych formach i treściach. Stylach i tendencjach. Moż-

liwości jest tyle, ile strachów na polach. Niezliczona. Tutaj ograniczymy się do niektórych tylko, 

ale takich, których przeprowadzenie i zmaterializowanie realne jest wszędzie i dla każdego. 

Choć uprzedzamy, że same dobre chęci mogą nie wystarczyć. Niektóre z inspiracji mogą okazać 

się też niełatwe, wymagające, nie zawsze i nie wszędzie skutecznie przekuwane na czyny. Przy 

odpowiedniej jednak organizacji, mobilizacji tudzież determinacji oraz modyfikacjach wymu-

szonych przez tzw. okoliczności obiektywne jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia. Do 

nich bez wątpienia należy: 

GOŚCINIEC STRACHÓW POLNYCH. To trudne przedsięwzięcie przede wszystkim 

ze względów administracyjnych, zawiłości natury prawnej i… geodezyjnej, gdyż 

każdy, kto decyduje się na wytyczenie szlaku czy też trasy turystycznej na swoim 

terenie musi wziąć pod uwagę fakt, że siłą rzeczy przebiegać by  one musiały 

przez obszary czyjeś prywatnej własności. Pojawia się więc tu problem uzyskania zgody właści-

cieli pól czy też zagonów na realizację naszego pomysłu. Trzeba sporo się natrudzić, by takie 

zgody uzyskać, przekonać gospodarzy terenów do szalonego, „strasznego” wręcz przedsię-

wzięcia. Ale, że jest to możliwe świadczy przykład Sołonki właśnie… nasz szlak liczy sobie bez 

mała prawie 2 km i prowadzi głównie przez prywatne tereny aż pięciu właścicieli. Trzeba było 

zabiegać nie tylko o formalno-prawne zgody, ale przekonać zainteresowanych, że idea GO-

ŚCIŃCA… to także atrakcja i korzyść dla właścicieli pól. Nam się udało, bo oprócz tego wszyst-

kiego co powyżej mieliśmy sprzyjającą atmosferę w społeczności lokalnej, z władzami samo-

rządowymi włącznie. Jednak kilkakrotnie zmuszeni byliśmy nawet zmieniać przebieg trasy, bo-

wiem nie wszyscy byli jej admiratorami. 

 

  

 

Inspirujący Gościniec Strachów Polnych w Sołonce… 
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Mapa GOŚCIŃCA STRACHÓW POLNYCH w Sołonce… Możecie zrobić podobną. 

 

Końcem końców szlak powstał, a jak wiadomo koniec wieńczy dzieło… i tak samo albo bar-

dzo podobnie może być gdzie indziej, również u Was. Nawet jeśli ktoś uzna, że trasa będzie 

krótsza, kilkusetmetrowa lub tylko stanie się ścieżką przyrodniczo-etnograficzną, to warto się 

podjąć tego dzieła, bo jest ono pod każdym względem niezwykle atrakcyjne i wszędzie zacho-

wa oryginalność, bo nie ma dwóch jednakowych strachów na wróble. Każdy jest inny. To tak 

jak wśród ludzi. Spróbować można i warto! Natomiast jeśli ten pomysł nie wypali, to przecież 

mamy inne możliwości ekspozycji strachów polnych. Równie ciekawe i równie ekscytujące. 

Można zorganizować np.: 

 

STRASZYDLISKO – imprezę, w której oczywiście „strach na wróble” pełnił będzie 

główną rolę. Grupa, która podejmie się organizacji i przeprowadzenia całego 

przedsięwzięcia powinna najpierw rozpropagować imprezę odpowiednio wcze-

śniej wśród młodych ludzi. W szkołach, ośrodkach kultury, a także prywatnie, w 

Internecie, na forach czy portalach społecznościowych. To w sam raz robota dla tych, którzy 

stworzą sekcję promocji, a ci skupieni w medialnej powinni przygotować regulamin konkursu 

strachów, powołać kompetentne jury złożone z profesjonalnych plastyków, etnografów, histo-

ryków, animatorów kultury itp. To oni wybiorą później najciekawsze i najpiękniejsze kukły. 

Uczestników konkursu rekrutujemy spośród uczniów jednej lub kilku szkół. Figury strachów 

mogą wykonywać zespoły i pojedyncze osoby. W regulaminie konkursu powinno być to jasno  

i czytelnie powiedziane. Ci z organizatorów przedsięwzięcia zgrupowani w sekcjach redakcyjnej 

i terenowej biorą na siebie odpowiedzialność za przygotowanie miejsca ewentualnej ekspozy-

cji (w każdej wsi i mieście jest jakaś pusta łąka lub tzw. ugór do wykorzystania na ten cel). 

Można również zorganizować paradę strachów, bo warto z tymi barwnymi, niepowtarzalnymi 

figurami przejść przez wieś lub osiedle choćby kilkaset metrów i zaprezentować zebranej  
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gawiedzi swoje dzieła. Frekwencja publiczności gwarantowana, bo „maszerujące” w paradzie 

strachy wszędzie wzbudzają zainteresowanie. Wiemy o tym, bo sami takie parady organizowa-

liśmy. Odbyły się one w wielu miejscowościach naszego kraju. Najokazalsze – z udziałem tysię-

cy obserwatorów i uczestników (tak, tak to prawda!) miały miejsce m.in. w Lubeni koło Rze-

szowa, w samym Rzeszowie, w Jaśle na Podkarpaciu, a także w Sarnowie koło Będzina (Zagłę-

bie) oraz niezwykle atrakcyjne, obrosłe już w tradycję i legendę parady strachów w Rudzicy 

koło Bieska-Białej. Tam odbywa się nawet „Święto Stracha Polnego”, które od lat organizuje 

artysta-malarz i pasjonat tych dzieł kultury ludowej – Florian Kohut. Wystarczy wejść w Inter-

net i wszystko będzie jasne. Można podejrzeć (adres strony w bibliografii). 

 A zatem przygotowanie takiej imprezy może też być i Waszym udziałem. Konkurs strachów, 

parada, stworzenie galerii plenerowej w swoim miejscu życia i bycia to okazja do nie tylko do-

brej zabawy, ale przede wszystkim edukacji kulturowej, plastycznej, fotograficznej itp. Wcale 

nie jest wykluczone, że uda się Wam przygotować z tych figur – niekoniecznie zaraz szlak – ale 

dróżkę przyrodniczo-edukacyjną jak najbardziej. Spróbować przecież można. To nie boli. 

 

A już na pewno będzie możliwa do zorganizowania (można wykorzystać strach z 

konkursu lub wykonać je samodzielnie) wyjątkowo barwna i ekspresyjna… ŁĄKA 

STRACHÓW TAŃCZĄCYCH. Pozornie przybierze ona formę wystawy, galerii stra-

chów, ale kiedy ustawicie je odpowiednio przekrzywione, nieco pochylone lub też 

wręcz połączone w pary i przyozdobione wstęgami (koniecznie z wiotkiego płótna) na wietrze 

przybiorą postaci magicznych tancerzy, a gdy powieje silniejszy wiatr stworzy Wam się widowi-

sko nie lada. Czarujące! I chwilami euforyczne nawet. Naprawdę!!! 

Inspirujące strachy tańczące… 
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A tak w ogóle warto pomyśleć też o innych formach ekspozycji i promowania „strachów na 
wróble”, na przykład poprzez konkursy plastyczne, fotograficzne, nakręcić film, stworzyć etno-

graficzny słownik strachom poświęcony, może album lub temu podobne wydawnictwo, w któ-

rym możecie dać wyraz swoim zainteresowaniom, wyobraźni, kreacji artystycznej i rzemieślni-

czej nawet. Cóż zaszkodzi uznać stracha polnego za pretekst, za inspirację, żeby u siebie, w 

okolicy swojego miejsca na ziemi spróbować poszukać innych tego typu obiektów lub stworzyć 

je samemu, bazując oczywiście na lokalnej historii, kulturze i obyczajach. A może uda się Wam 

przeprowadzić aukcję? Zlicytowany strach przyniesie korzyść zarówno Wam, jak i miejscowym 

rolnikom i ogrodnikom. Korzyść jak najbardziej wymierną, bo w pieniądzu, który przeznaczyć 

możecie na cokolwiek równie pożytecznego.   

MUZEUM STRACHÓW POLNYCH. Nie wykluczajcie też pomysłu, w którym „strachy 
na wróble” staną się, podobnie jak u nas, formą ekspozycji muzealnej. Te zrobione 

przez Was i te zebrane z pół staną się jej podstawą. 

 

 Być może zapytacie co zamiast stracha? Odpowiedzi szukać trzeba w miejscowych, czę-

sto zapomnianych już tradycjach, opowieściach i przypowieściach ludowych, bajkach i legen-

dach. Ileż tam przewija się postaci i wizerunków niegdyś obecnych niemal na co dzień w kultu-

rze wsi. Różnego rodzaju strzygonie, utopce, mamuny, bogienki, rusałki, południce i nocnice, 

dziwożony, strzygi i diabły. Zebrałoby się sporą „straszną gromadę:, którą można by ożywić w 

wykonanych przez Was figurach, wizerunkach i ich ekspozycji w pejzażu. Nie zapomnijcie o 

Marzannie, która jak Polska długa i szeroka w pierwszych dniach wiosny topi się i pali, a gdzie-

niegdzie nawet nadaje się takiemu widowisku całkiem barwną oprawę. To też dawna tradycja 

ożywiana dzisiaj i w mieście i na wsi. 

Kultura ludowa niesie w tym względzie niespożyte możliwości. 
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STRACH IV: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce dla stracha 
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 Jeżeli już wybraliście miejsce 

dla stracha , to wyobraźcie sobie tylko 

jak piękny to widok, gdy postawiony 

w polu strach rozpoczyna swoją pra-

cę, a jego postać targana wiatrem już 

z daleka widoczna, wydaje się być 

zjawą, jakimś duchem niemalże, ma-

gicznym elementem wiejskiego krajo-

brazu. A im dalej w pole, tym więcej 

strachów… a to oznacza, że każde 

działania nimi sprowokowane mogą 

nie tylko coraz bardziej ekscytować, 

ale nawet niektórych fascynować. 

Przede wszystkim jednak twórcze                 Wiejski warzywnik… właściwy strach na właściwym miejscu                                  

konstruowanie strachów polnych, spowoduje, że ich wykonawcy zyskują możliwość rozwijania 

swoich osobowości, umiejętności. od artystycznych począwszy do społecznych włącznie. 

Oczywiście, że ważne jest miejsce, w którym przygotowane figury zaistnieją w pełnej krasie. 

Dlatego decydując się już na ich ekspozycję w swojej wsi lub np. przedmieściach miast, to naj-

lepiej wybrać jakieś szczere pole, łąkę, widoczny z daleka zagonik kartofli pod lasem. Nieko-

niecznie musi być to zaraz jakiś szlak, tak jak u nas. Można też wykorzystać zapomniany ugór, 

zaniedbany zaułek terenu, których zdaje się, że dzisiaj nie brakuje w żadnej wsi czy osiedlu. 

Niezwykle efektownie strachy polne będą się prezentować na miedzy rozdzielającej sąsiadują-

ce ze sobą orne pólka. Najlepsze są te ze zbożem, rzepakiem lub gryką.  

 

Wybrać się więc trzeba najpierw na wycieczkę, najlepiej wczesną wiosną lub późną je-

sienią. Wtedy widać wszystko dookoła i można odkryć obszar, na którym postawiony „strach na 
wróble” zaistnieje szczególnie wyraźnie. W dodatku zyska wówczas ten dodatkowy walor użyt-

kowy, odstraszając dzikie zwierzęta od pól. To istotne, bo jak wiadomo wszelkiego ptactwa i 

przeróżnych zwierząt pustoszących zasiewy w polu, sadach i ogrodach nie brakuje nigdzie. Bez 

wątpienia szczególną zaletą polnego stracha jest jego artystyczna, estetyczna, a nawet magicz-

na funkcja (będzie jeszcze o tym mowa). Takie dzieło ożywi bowiem i wzbogaci pejzaż jakiegoś 

wybranego zakątka wsi lub przedmieścia. Zwłaszcza tego uznawanego w powszechnym mnie-

maniu za mało interesujący, z natury niezbyt atrakcyjny. Postawiony tam strach nada mu kolo-

rytu. Dla obcego stanie się intrygującym, a nawet fascynującym fragmentem wiejskiego, siel-

skiego krajobrazu, a dla miejscowego rolnika przydatnym strażnikiem pól i zagonów. Może 

sadu, ogrodu albo specjalistycznej uprawy porzeczek, malin tudzież aronii. A jeśli jest w okolicy 

jakaś winnica, to i tam „strach na wróble” wypełni swoją funkcję. Najlepiej jest uprzednio zapytać 

właściciela o zgodę. Samowolka jest niewskazana, gdyż nie wszyscy mają tzw. ciepły stosunek 

do tego rodzaju przedsięwzięć z wielu zresztą względów.  
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Kwity na strachy… bywa, że są nieodzowne. 

 

Z drugiej strony prowadząc rozmowy wstępne poznajemy bliżej naszych sąsiadów, 

uczymy się sztuki perswazji, nabywamy doświadczeń w relacjach międzyludzkich, międzypoko-

leniowych, nie mówiąc już o rówieśniczych, bo te w tego typu działaniach należą do oczywi-

stych. Wiemy to z własnego doświadczenia; stąd warto skorzystać z tych wskazówek. Unika się 

wtedy niepotrzebnych kłopotów i problemów, a satysfakcja tym większa, gdy uda się przeko-

nać właścicieli do swoich pomysłów i poniekąd artystycznych, a jednocześnie użytecznych wi-

zji. Generalnie rzecz biorąc nie po-

winno być z tym kłopotu, albowiem 

każdy rolnik czy ogrodnik, wiejski go-

spodarz dobrze wie, iż jego plony za-

leżne są również od właściwego za-

bezpieczenia upraw choćby tylko miał 

je na własne potrzeby. Również tym 

wydawałoby się staroświeckim, za-

pomnianym już w wielu wsiach obiek-

tem, postacią polnego stracha, nie 

pogardzi. Spróbować można. W ni-

czym nie zaszkodzi a pomóc może.                                                                                           

   Wyjątkowo urokliwa „miejcówka” dla stracha… takich szukajcie! 

  

                                                                                                                          
 

.…………………………………………… 
                 (miejscowość i data) 

 
 
 
 

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DZIAŁKI 
 

 
Ja niżej podpisany …………………………….……………………………….……………………… wyrażam zgodę na przebieg przez 
                                                                     (imię i nazwisko) 

moją działkę o numerze ……………………………. położoną w miejscowości ………………………..……………. trasy szlaku  
Przyrodniczo-Etnograficzno-Historycznego, który powstanie w ramach projektu „Strachy na wróble”, reali-
zowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu RÓWNAĆ SZANSE 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności przy współpracy  Polskiej Fundacji  Dzieci i Młodzieży. 
Wyrażam również zgodę na budowę figur strachów polnych wraz z niezbędnymi do wykonywania czynno-
ściami związanymi z ich wybudowaniem oraz na czynności naprawcze w przypadku zniszczenia lub uszko-
dzenia tych figur. 
 
 
 

..…....………………………………………………….. 
                     (podpis właściciela działki) 
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Figury strachów mogą stać się tym samym ucieleśnieniem, zmaterializowaniem nie tyl-

ko osobistej, artystycznej wizji twórców, ale także, a może przede wszystkim, trwałym sojusz-

nikiem tych, dzięki którym jemy, to co jemy. Miejscowym rolnikom, sadownikom i ogrodni-

kom. Z drugiej strony w wizerunku stracha polnego, tej specyficznej, ale jakże jednocześnie 

powszechnej atrapie człowieka – przyznajmy, że cokolwiek nieudacznej, pokracznej, odkrywa 

się dla siebie i innych, to co najbardziej wartościowe w życiu ludzi zmagających się na co dzień 

z orną ziemią. Połączenie piękna z pożytecznym. Przekonać się można na własne oczy, czym 

może stać się stworzony własnoręcznie sztuczny wizerunek naśladujący człowieka. Ten stojący 

często samotnie w polu „nibyczłowiek” to symbol ludowej, rolniczej kultury i chłopskiej nadziei 

na obfity plon. Ten bowiem oznaczał zawsze i wszędzie dobry dzień dla nas wszystkich. Kon-

struując polnego „stracha na wróble” trzeba o tym pamiętać koniecznie. I równie koniecznie nale-

ży się do takiego przedsięwzięcia przygotować, kilku spraw doświadczyć na własnej skórze, 

niektóre działania zaplanować, zorganizować i zdobyć niezbędną wiedzę. I co najważniejsze 

trzeba przede wszystkim chcieć. Pamiętajmy bowiem, że celem działań jest rozwój u młodzieży 

podstawowych umiejętności społecznych, poszukiwanie przez nią i wspólnie atrakcyjnych 

miejsc i poczynań w terenie, na którym żyją i z którym wiążą swoją przyszłość.  

 Szukając miejsca dla stracha, szukamy poniekąd miejsca dla siebie. Nie ma w tym 

stwierdzeniu ani krzty przesady, co potwierdzi się w chwili, gdy zdecydujecie się na ten nieba-

nalny krok w stronę stracha.  

A zatem… do dzieła! 

 

Kartoflisko… obowiązkowe miejsce dla stracha… 
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Artystyczna wizja stracha z Sołonki wg Uli Zawadzkiej. 
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STRACH V: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przepis na stracha 



34 
 

N.J.  



35 
 

W każdym niemal przedsięwzięciu, którego sednem, czy też osnową staje się kultura 

ludowa (a tak, co już wiemy, jest w tym przypadku) warto poświęcić trochę czasu na bliższe 

jej poznanie, przynajmniej w najważniejszych aspektach. Ponieważ strachy polne lub jak kto 

woli strachy na wróble są jej nieodłącznym elementem nie zaszkodzi więc, gdy „straszna 

gromada” podejmie trud przygotowania i zorganizowania kilku spotkań, być może warszta-

tów, a nawet wypraw etnograficznych do ludzi i miejsc, gdzie ten rodzaj ludzkiej kultury ma 

swoją ekspozycję lub kreatorów, twórców ludowych. W tym pierwszym przypadku najlepiej 

będzie odwiedzić muzeum  etnograficzne lub jakiekolwiek inne, gdzie eksponowany jest do-

robek miejscowej kultury ludowej. Wycieczka do skansenu byłaby oczywiście najwłaściwszą, 

a spotkanie z etnografem wzbogaciłoby bez wątpienia nie tylko indywidualną wiedzę z tej 

dziedziny, ale uczyniłoby ze „strasznej gromady” przygotowany, zorientowany w temacie 

działań zespół, który wie co robi i dlaczego. 

 Konstruując i przygotowując ekspozycję strachów polnych – nawet tę w najmniejszym za-

kresie – dobrze jest mieć za sobą bagaż wiedzy, z której można uczynić istotny atut nie tylko 

w rozmowach między sobą, ale także poszerzyć swoje kompetencje społeczne, które bezpo-

średnio przyczynią się do osobistego rozwoju. Mając określoną, ogólną wiedzę o kulturze  

i sztuce ludowej  możemy skuteczniej przyswoić sobie wiadomości o najbardziej interesują-

cym nas zjawisku – strachu na wróble. Szukając wiedzy na ten temat można dodatkowo sięgnąć 

do literatury, poszperać w Internecie, popytać tych mieszkańców, zwłaszcza pośród starsze-

go pokolenia, którzy być może coś na ten temat ciekawego wiedzą, pamiętają jak to „drze-

wiej bywało” z tymi naszymi „straszydłami”. Wszystkie 4 sekcje w tej akurat inwigilacji będą 

miały co robić. Z naszej strony już teraz możemy zainspirować takimi choćby  

„wiadomościami z pola”: 
 

WARTO WIEDZIEĆ ŻE… 

 

Strachy na wróble to potoczne, aczkolwiek uniwersalne określenie polnych strachów, 

które w różnych rejonach kraju wcale tak nie nazywano. W Beskidzie Żywieckim 

nosiły miano beboków, u nas na Podkarpaciu dziada albo bodo, a w niektórych 

wsiach były to mamuny, jeśli miały na sobie stare ciuchy… damskie (sukienkę lub 

welon). W okolicach Nowego Sącza (Beskid Sądecki) i na Podhalu strach na wróble to kulawiec, 

a w okolicach Krakowa strachy nazywano do niedawna puherokami. Na Ukrainie w okolicy 

Lwowa, Sambora określano je mianem puhało (pugało), a wśród Łemków to did (dziad).  

W niektórych rejonach kultury arabskiej, jak np. na Bliskim Wschodzie powszechnie obowiązu-

je nazwa kantury. Dziwaczne nazwy, ale też i samo w sobie zjawisko stracha jest dziwne, to i 

nie dziwota, że nazwy dziwne… A jak je nazywają u Was? Spróbujcie odnaleźć te dawne miej-

scowe nazwy. Takie odkrycie to gwarantowana satysfakcja. I tu uwaga! Nawet dotykająca bez-
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pośrednio badań naukowych w tym zakresie. Zarówno etnograficznych, jak i językowych (gwa-

rowych). Warto się postarać! Dzięki temu możecie przejść do historii. To nie żart. 

 

Strachy polne mają swoje rytuały i swoją symbolikę. W okolicach podgórskich i w 

górach, tam gdzie uprawiać ziemię jest najtrudniej wynoszono dawniej stracha ze 

szczególnym, rytualnym namaszczeniem. Rolnik-gospodarz konstruował stracha 

nocą, wynosił go skoro świt, skrycie tylko po to, żeby czyjeś obce oczy go nie „zau-

roczyły”. Stąd gdzieniegdzie m.in. wzięła się jeszcze inna nazwa strachów – uroki. Stawiano je 

wczesną wiosną, a znoszono z pól jesienią po zebraniu plonów i obowiązkowo palono. To wła-

śnie był ten rytuał. I symbol jednocześnie, bo oznaczał koniec trudu niemal rocznej pracy zwią-

zanej z ziemią i jej uprawą, a dym unoszący się z płonącego stracha oznaczał nic innego jak 

ulatującą w przestworza ludzką jak najbardziej duszę. Magiczne to, zabobonne, bliżej guseł niż 

realnej egzystencji. Warto jednak poznać i tę stronę dawnego życia na wsi. Tworząc więc swo-

jego stracha polnego i stawiając go gdzieś tam, pamiętajcie że kreujecie swoiste dzieło ludo-

wego misterium. Może uda się dzięki temu projektowi odkryć coś tajemniczego dla siebie.  

I innych. W swoim oczywiście otoczeniu! 

 

„Strach na wróble” był niegdyś czymś więcej niż tylko strażnikiem pól, to swoisty  

i wyjątkowy bożek, światowid miedzy, który strzeże plonów, a jednocześnie pełni 

jakąś dodatkową rolę o charakterze magiczno-obrzędowym i jest pozostałością 

starych guseł pogańskich, które przetrwały wieki, przetrwały zmiany, postęp – tak 

pisał o strachach artysta i fotograf z Krakowa Jan Nepomucen Kurkiewicz. Czyż zatem nie warto 

pojawić się w szeregu tych wybitnych artystów, uczonych, badaczy folkloru, wśród których 

odnajdziemy również takie nazwiska jak Oskar Kolberg, Jan Stanisław Bystroń, Bronisław Mali-

nowski, Kazimierz Moszyński, Maria Kownacka, Aleksander Jackowski, Tadeusz Kantor, Włady-

sław Hasior? Warto o tym wiedzieć i warto się… dowiedzieć nieco więcej o niezwykłym zjawi-

sku jakim jest kukła polnego stracha. To nie jest wiedza tajemna i niedostępna. Wystarczy się-

gnąć do bibliografii zawartej w tej publikacji lub też skorzystać z innych źródeł. 

 

Strachy polne i związana z nimi obrzędowość oraz zwyczaje są niezwykłym i barw-

nym elementem tzw. DEMONOLOGII LUDOWEJ, ciągle jeszcze tajemniczego i nie 

do końca zbadanego obszaru ludzkiej kultury, wierzeń przodków i ich zwyczajów. 

Zwróćcie uwagę na fakt, iż „strach na wróble” to dobry duch, kojarzy się każdemu 

z czymś pozytywnym, sympatycznym i jednocześnie użytecznym. Stawiając więc stracha w polu 

staniecie się kontynuatorami dawnej tradycji a przy okazji, chcąc nie chcąc, powiększacie gro-

no tych działających na rzecz tzw. pożytku publicznego. Natomiast na własny, projektowy uży-

tek przyswajając sobie i propagując wiedzę o „strachach na wróble” włączacie się do tych wszyst-

kich, którzy powiększają liczbę pasjonatów, tworzących zgoła całkowicie nową, powszechnie 

jeszcze niezbyt dobrze znaną dziedzinę wiedzy – STRACHOLOGIĘ. To też oczywiście żartobliwe 

określenie, ale czy wszystko co łączy się z projektem RÓWNAĆ SZANSE traktować musimy  

z nabożną czcią i powagą? Nie musimy. Tym bardziej, że jedną z fundamentalnych zalet naszej 
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propozycji jest oprócz wszystkiego innego – dobra, rozumna, a przede wszystkim rozwijająca 

kompetencje społeczne – zabawa. Krótko mówiąc projekt „Strachy na wróble” zawiera w sobie 

jedną z najskuteczniejszych metod i reguł edukacyjno-wychowawczych: PRZEZ ZABAWĘ DO 

NAUKI – OD WIEDZY DO MĄDROŚCI. I tej osobistej, i tej zbiorowej. Wszyscy chętni mogą z niej 

śmiało korzystać. Żeby nie być tutaj gołosłownym podajemy oryginalny i równocześnie niezwy-

kle uniwersalny PRZEPIS NA STRACHA. Zawiera on w sobie także tę szczególną, wielokrotnie już 

wspominaną ludową magię, czarowny pierwiastek dawnych wierzeń naszych przodków. Ich 

obrzędów i tej mijającej już niestety wiary, że człowiek ma możliwość na swój sposób zaklina-

nia rzeczywistości. Strach polny jest tego przykładem. Od razu tu wyjaśnijmy, iż nie jesteśmy 

autorami tego skądinąd niezwykłego przepisu. Sformułował go wybitny polski uczony-etnograf, 

badacz dziejów kultury ludowej prof. Aleksander Jackowski. Zawarł w nim owo sedno rzeczy, 

bez którego jakiekolwiek nasze poczynania w obszarze STRACHOLOGII, nie miałyby większego 

sensu.  

 

 

NASZ PRZEPIS NA STRACHA 
 

 Czym jest strach? Bożkiem polnym, opiekunem pracy rolnika, tym, którego boją się ptaki, 

jelenie i dziki. 
 

 Co robi? Strzeże dobrych plonów.  
 

 Gdzie stoi? W polu ziemniaczanym, w owsie, w zbożu. Może być ustawiony w czterech 

rogach pola zwrócony „twarzą” w inną stronę. Stoją też rzędami wzdłuż pola lub od strony 

drogi, „twarzą” w stronę południa, a rozkrzyżowane ramiona wskazują obszar, którego 

strach strzeże. 
 

 Kiedy ustawia się strachy? Wiosną o świcie, bez świadków. Stoją w polu do późnej jesieni. 

Potem są palone! 
 

 Jak wygląda? Przypomina ludzkie kształty w formie karykaturalnej, przerażającej i złej po-

zie zaczepnej, groźnej i nieprzystępnej. Takie są m.in. podhalańskie dziady i kulawce. Przed-

stawia nieistniejące istoty, stwory na wysokich nogach, o głowach wielkich sów czy nieto-

perzy. Są też małe straszki poutykane na polach ziemniaczanych, powiewające pustymi rę-

kawami koszul. Strachy abstrakcyjne – kompozycje przestrzenne, wolne od wszelkich skoja-

rzeń figuralnych. Spotyka się też strachy o konstrukcji ruchowo-dźwiękowej, obwieszone 

butelkami, puszkami po konserwach. Są to strachy nocne, ale zwierzęta je słyszą. Prawie 

wszystkie strachy mają konstrukcję krzyża drewnianego o wysokości od 50 cm do 3 m (nie 

licząc części podziemnej ok. 60 cm).  
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Na nim zawiesza się stare części ubrań, worki, kapelusze, hełmy i garnki oraz różne przed-

mioty dzwoniące: butelki, pokrywki, puszki. Głowy zrobione są ze starych szmat wypcha-

nych słomą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strachy w fazie roboczej…    wewnątrz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i na zewnątrz… 

 

Wobec powyższego puenta: „strachy na wróble” to jest właśnie to! Nic dodać, nic ująć.  

 

A skoro tak, przygotujcie wielką stertę niepotrzebnych „ciuchów”, takich znoszonych, 

niemodnych, podniszczonych. W każdym domu takie są. Wyrzucane często na śmietnik, bywa 

że palone, uznane powszechnie za śmiecie i nikomu już niepotrzebne. Takiej właśnie odzieży 

potrzebujemy. Stare koszule, swetry, płaszcze, kożuchy, szlafroki (podomki), spodnie. Koniecz-

nie trzeba się postarać o stare kapelusze w różnej formie i stylistyce oraz pordzewiałe, stare 

garnki, miednice, baniaki itp. Naczynia, które służyć będą jako nakrycia głowy. Te wypełnione 

słomą, trawą, trzciną bez wątpienia stanowić mają ważny akcent całej figury stracha. 
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Do konstrukcji strachów można użyć metalowych stelaży, ale to tylko dlatego, że szlak 

ma istnieć przez lat kilka, a może nawet kilkanaście. Stąd zrodziła się potrzeba użycia trwalsze-

go materiału. Ale te drewniane kołki z solidnie wysuszonego drzewa też z byle powodu nie 

ulegną zniszczeniu, a gdy je posmarujemy (w tej części zakopanej w ziemi) przepalonym olejem 

silnikowym mamy gwarancję, że postoją kilka nawet lat. Konstruując, a właściwiej będzie użyć 

słowa, ubierając stracha w wybrane przez siebie elementy odzieży, pamiętać trzeba, iż nie po-

winny być one wcześniej wyprane. Niech zachowają naturalny zapach człowieka, wszak ten 

także może spełnić swoją odstraszającą dla zwierząt funkcję. 

Strachy polne z Sołonki w pełnej okazałości… 

 

I rzecz najważniejsza. Przy tworzeniu figury stracha wziąć udział mogą absolutnie wszy-

scy. Nie trzeba do tego jakichś specjalnych zdolności plastycznych, artystycznych czy ma-

nualnych. Wystarczy trochę wyobraźni, humoru, abstrakcyjnej bądź realnej wizji i oczywi-

ście poczucia zabawy, może trochę żartu, ironii lub też pastiszu wobec wizerunku człowie-

ka. Im gorzej, pokraczniej strach wygląda, tym lepiej. Nie należy się też przejmować  

w chwili, gdy komuś zabraknie nagle określonej wizji sylwetki, którą chciałby nadać swoje-

mu strachowi. W ostateczności można stanąć przed większym lustrem, zobaczyć siebie  

i odwzorować w postaci stracha. Możecie mieć pewność, że strach będzie wtedy  
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wyjątkowo się prezentował i odstraszy od pola każde zwierzę bądź każdy gatunek ptaka. 

Nie trzeba tez czynić specjalnych zabiegów upiększających figurę, ale jakieś stare, skórzane 

rękawice, kolorowy szalik lub czapka, na nogach skórzane buty albo „cholewiaki” – to ele-

menty wskazane. Kosmetyki jednak zabronione. Ani żaden dezodorant, krem czy pasta ko-

smetyczna stracha nie upiększą, ale lakier do włosów – o, tak jak najbardziej, bo utrwali 

niektóre fragmenty figury (np. słomę, trawę) i nada strachowi błysk, co tez może być od-

straszające, zwłaszcza w słońcu! A tak w ogóle to niech autor decyduje o ostatecznym wi-

zerunku swojego dzieła. Może kukłę wykonać samodzielnie, ale też i w grupie, a wtedy 

każdy z konstruktorów ma szansę wnieść swój osobisty rys w niezwykłe figury strachów. Z 

własnego doświadczenia wiemy, że praca przy strachach nie dość, że mobilizuje grupę, to 

w dodatku dyscyplinuje, uczy współpracy, tworzy sprzyjającą atmosferę do zawiązywania i 

pogłębiania interpersonalnych relacji. Pojawiają się też spory i pozytywne tego objawy, jak 

rozmowy, negocjacje, tolerancja. Naprawdę! W takich sytuacjach można rzeczywiście wiele 

się nauczyć, albo po prostu choćby poznać lepiej siebie i innych z wielu stron. 

Wyprowadzając strachy w pole, osadzając je w pejzażach swojego miejsca zamieszka-

nia, spróbujcie to zrobić o świcie. Wczujecie się wtedy w rolę dawnych gospodarzy pól, mo-

że akurat i Wam uda się przeżyć tę ginącą już na naszych oczach mistyczną przygodę. 
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STRACH VI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysty 
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N.J. 

N.J. 
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 Zwieńczeniem działań „okołostrachowych”, powinna się okazać impreza podsumowu-

jąca projekt. Końcowe spotkanie – śmiało możemy je nazwać uroczystością – przygotowują 

oczywiście uczestnicy. Szczegółowo zaplanowane, zorganizowane, a przede wszystkim ciekawe 

w formie i treści przyciągnąć powinno i zainteresować także tych, którzy ze strachami nie mieli 

nic wspólnego. To tak zwana publiczność, dla której ta uroczystość stać się ma wyjątkowym 

wydarzeniem artystyczno-kulturalnym i rekreacyjnym. 

 Najpierw ustalamy listę zaproszonych gości. Muszą być wśród nich wszyscy, którzy w 

jakikolwiek sposób wspomagali nas w „strasznych” działaniach. Zająć się tym powinni ci od 

redakcji i mediów. „Terenowcy” poprowadzić mogą wszystkich chętnych np. szlakiem, tak jak 

było to u nas (w marszu otwarcia GOŚCIŃCA... wzięło udział blisko 200 osób). Warto postarać 

się zorganizować część artystyczną, w której ozdobą będą zaproszone ludowe kapele, zespoły 

śpiewacze i taneczne. W ogóle muzyka z mechanicznego nawet odtworzenia jest jak najbar-

dziej wskazana. Podczas podsumowania można złożyć podziękowania komu trzeba, wręczyć 

nagrody uczestnikom, a wszystkim obecnym rozdać przygotowane wcześniej ewentualne pu-

blikacje, mapki itp. materiały. No i oczywiście poczęstunek, najlepiej o regionalnym, lokalnym 

zabarwieniu (bigos, pierogi, barszcz itp.). 

 Organizacja i przebieg imprezy podsumowującej ujawnić powinny w formie materii  

i ducha najważniejsze cele projektu, osiągnięte w trakcie jego realizacji przez uczestników: 

 umiejętności społeczne młodych ludzi; 

 poczucie osobistego i wspólnego sukcesu; 

 satysfakcję uczestników i lokalnego środowiska. 

Nie ma się tu co rozpisywać więcej; obejrzyjcie nasz fotoreportaż ze Święta Projektu. 

Koniec. Kropka. 

 

Włodarz gminy Lubenia(z prawej) przecina wstęgę. Gościniec Strachów Polnych oficjalnie otwarty! 
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Dziewicze przejście GOŚCIŃCEM… 

 

Uczestnicy projektu w rolach głównych… (oklasków publiczności tu nie słychać) 
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Święto projektu uświetnił występ zespołu Lubenka… Zaśpiewał… 

 

 

…i zatańczył. 
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Niemi świadkowie uroczystych wydarzeń… Strachy na wróble z GOŚCIŃCA… 
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Do tworzenia metody przyczynili się: 

 

koordynator projektu:  Król   Ryszard 

 

 

wolontariusze: Gałajda Elżbieta, Szwed Tomasz, Wanat Rafał. 
 
 

oraz:     Baran Izabela,   Bator Franciszek,   Bator Nataniel, 
Daszykowska Kinga,   Gierlak Jakub, 

Gierlak Paulina,  Krupa Kamila,   Mikrut Mateusz,  
Mytych Grzegorz,  Mytych Wojciech,  Orzech Paulina, 
Podgórski Paweł,  Smalarz Konrad,   Smalarz Olga, 
Solecka Aneta,   Solecka Justyna,   Solecka Roksana,  
Solecki Arkadiusz,   Sworst Jakub,   Szostek Damian,  
Szwed Grzegorz,   Witek Arkadiusz,  Wróbel Maciej. 
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O FUNDACJI  
 
Pasję i pomoc innym połączyć w jedną całość. 
Tak powstała Fundacja PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII. 
 
Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicz-
nego, a w szczególności: 

 ochrona i promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecz-
nej; 

 

 pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia dla członków rodzin 
osób niepełnosprawnych; 

 

 utworzenie i prowadzenie ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 
 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełno-
sprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy; 

 

 rozwój i popularyzacja sportów konnych, parajeździectwa, parapowożenia, rekreacji i turystyki 
konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania; 

 

 kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw proekologicznych i wrażliwości na przy-
rodę; 

 

 edukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształtowanie 
postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o historii, tradycji i kulturze; 

 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, zwalczanie kse-
nofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji; 

 

 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, mieszkańców z obszarów wiejskich i miej-
skich oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

 
DOŁĄCZ DO NAS! 
 
Zapraszamy do społeczności PCHip’u, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i pragma-
tyzm przekuwania ich w czyn. 
Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz do nas! Oferujemy wyzwania i 
przygodę. Oferujemy know-how i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość działania. Czekamy na 
tych, którzy chcąc zmieniać świat, zaczynają od siebie. Czekamy na Ciecie! 
 
Więcej o PCHip 
 
Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę internetową: 
www.pchip.org.pl 
 
Jesteśmy też na: 
 
 
              /podkarpackiecentrumhipoterapii 
 
 
             /podkarpackiecentrumhipoterapii 
 
             
            /PCHipoterapii 


