
VI OGÓLOPOLSKI WIEC RODZIMOWIERCZY W BARBARCE KOŁO TORUNIA 

SPRAWOZDANIE 

 

Wiec rozpoczął się w PIĄTEK ok. godz. 16.00 od zwiedzania, z przewodnikiem, Muzeum 

Etnograficznego im. Marii Zamierowskiej - Prüfferowej w centrum Torunia. Wieczorem, gdy większość 

uczestników dotarła na miejsce i zakwaterowała się, odbyła się sympatyczna impreza integracyjna przy 

ognisku. 

SOBOTNI panel dyskusyjny poprzedził obrzęd z okazji Święta Mokoszy oraz Spasu Chlebowego, 

w którym wzięło udział 12 żerców i ofiarników oraz kilkudziesięciu rodzimowierców należących do 

wspólnot z całej Polski. Po obrzędzie goście, zgodnie ze staropolskim zwyczajem,  zostali przywitani 

chlebem i solą. Następnie rozpoczęła się część wykładowa, w której mogliśmy wysłuchać 3 prelekcji oraz 

wziąć udział w dyskusji na tematy poruszane przez wykładowców: 

1. „Ofiary zakładzinowe w średniowieczu” – Jacek Jeremicz; największe zainteresowanie 

wzbudziły – jak zwykle zresztą -  hipotezy na temat ofiar z ludzi, zwłaszcza dzieci i wokół tego 

punktu skoncentrowała się późniejsza, żywa dyskusja. 

2. „Mitologia Słowian Zachodnich” – Kamil Kajkowski; po wstępnym, krótkim omówieniu kilku 

najbardziej popularnych mitów oraz symboli, które wykształciły się i funkcjonowały w naszej 

kulturze, prelegent skoncentrował się na przedstawieniu nam w jaki sposób symbolika oraz elementy 

tychże mitów zostały wykorzystywane w zdobnictwie przedmiotów użytkowych lub ceremonialnych 

Słowian z okresu średniowiecza. 

3. "Łado i Leli. Słowiański mit odzwierciedlony w polskich obrzędach" - Skałosz Bożymir 

dokonał analizy porównawczej danych źródłowych, mitów i podań, weselnych pieśni obrzędowy, 

etnografii oraz językoznawstwa z różnych części słowiańszczyzny i na tej podstawie pokusił się o 

próbę rekonstrukcji mitu o boskich zaślubinach, związanego z corocznym cyklem wegetacyjnym.  

Artykuł ukaże się w Gnieździe.  

  

Kolejnym punktem był kalendarz słowiański - podsumowanie tegorocznej edycji oraz zaplanowanie prac 

nad kalendarzem 2019r. Ustalono: 

 

1. Temat przewodni kalendarza - "Przedmioty kultowe obrzędów cyklu rocznego"  

2. Przydział poszczególnych miesięcy do konkretnych wspólnot - każda grupa wybiera przedmiot / 

przedmioty, zespół redakcyjny zdecyduje która praca będzie ilustrować jaki miesiąc.  

3. Forma pracy artystycznej - grafika dowolna, tekst: proza lub poezja, liczba znaków - do 2000. 

4. Brak głównego grafika, który złożył kalendarz do druku - szukanie specjalisty wciąż trwa, ponowiono 

prośbę o pomoc w znalezieniu odpowiedniej osoby.  

5. Terminy: gotowe teksty muszą wpłynąć na skrzynkę mailową kalendarza do 15.09. Skan grafiki - do 

końca września. 

6. Ilość nakładu - 500 sztuk. 

7. Wersja angielska będzie drukowana.  

8. Wprowadzimy przedsprzedaż po niższej cenie.  

Ustalono, że szczegóły powyższych decyzji oraz inne, nie dyskutowane na wiecu kwestie, będziemy 

omawiać w grupie FB kalendarza.  

 

Święto Stado - to następny temat poruszony na wiecu, również podzielony na dwie części:  

1. Podsumowanie tegorocznego święta - skupiono się głównie na przedstawieniu danych statystycznych 

oraz dokładnego budżetu. 

2. Wstępne decyzje dotyczące Święta Stado w 2019r: 

- rezygnacja Dawida Zbigniewa Walkowiaka z funkcji Naczelnika Święto Stado - Dawid po krótkim 

podsumowaniu swojej dotychczasowej pracy na rzecz święta oraz podziękowaniu osobom, które również 

były zaangażowane w organizację tego wydarzenia, zrzekł  się pełnienia dotychczasowej funkcji. 

Jednocześnie zaproponował na stanowisko kandydaturę Bartosza Podemskiego, która została przyjęta.  

- ustalono datę Święta Stado 2019: 17 - 19.05.2019r. 

- miejsce święta: nie wytypowano, zdecydowano jedynie, że na pewno nie będzie to grodzisko w Owidzu. 

Najprawdopodobniej nie skorzystamy również z rezerwacji miejsca w grodzisku w Byczynie, ze względu na 

szereg wątpliwości dotyczących tego miejsca. Ustalono, że nowa lokalizacja nie musi być grodziskiem ani 



mieć znaczenia historycznego, natomiast powinna charakteryzować się odpowiednimi warunkami 

przestrzennymi i logistycznymi, niezbędnymi dla tak dużego wydarzenia.  

- uzgodniono, że dalsze sprawy związane ze świętem oraz jego organizacja będą dalej omawiane w grupie 

FB Święto Stado 2019.  

 

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na Obrzędowe Odwzorowanie Mitu. Punkt ten rozpoczął się prelekcją 

Adama Nowaka, a następnie grupa wokalna "Kuźnia Stoi", której Adam jest członkiem, zaprezentowała 

nam szereg pieśni ludowych, zawierających w swoich tekstach fragmenty mitów słowiańskich, będących 

niejako ich przedstawieniem. Pieśni te były śpiewane podczas świąt, wydarzeń cyklu rocznego jako ważny 

element słowiańskiej obrzędowości, kultury. Celem prelekcji, zarówno tej mówionej jak i wyśpiewanej, 

było zachęcenie rodzimowierców oraz badaczy kultury słowiańskiej, do poszukiwań elementów naszej 

mitologii wśród pieśni ludowych, a także przywracanie ich funkcji obrzędowej, jako stałego elementu świąt 

cyklu rocznego, których podstawy oparte są na słowiańskich mitach. 

 

Ostatnim wykładem tego dnia była prelekcja Szymona Gilisa na temat miodów pitnych, ich rodzajów, 

sposobach produkcji oraz szeregu ciekawostek związanych z tym szlachetnym trunkiem.  

 

Po części wykładowej i dyskusyjnej, nastąpiła część biesiadna, przy ogniu, muzyce i śpiewie do białego 

rana. Na szczególne podziękowanie zasługuje kapela "Kuźnia Stoi", która przeprowadziła dla nas warsztaty 

z tańca bałkańskiego i umilała nam czas wyśmienitym graniem i śpiewaniem rozmaitych pieśni ludowych.  

 

NIEDZIELA rozpoczęła się dyskusją na temat "Organizacji wewnętrznej oraz kierunków rozwoju 

Konfederacji Rodzimowierczej". Udział w niej wzięły wspólnoty członkowskie, kandydujące oraz cześć 

wspólnot nie będących częścią konfederacji. Omawiano m.in. przyczyny blokujące rozwój tej organizacji, a 

także niechęci niektórych grup do wstąpienia w jej szeregi. Ze względu na brak jednomyślności wśród 

członków, na zbyt duże rozbieżności w tym temacie, postanowiono, że dalszą dyskusję będziemy 

kontynuować w grupie FB Konfederacji.  

Na zakończenie tego tematu odbyło się głosowanie nad przyjęciem wspólnoty Białożar do Konfederacji 

Rodzimowierczej. Głosowanie zakończyło się odmową przyjęcia grupy kandydującej (1 głos przeciw 

przyjęciu). 

 

Kolejny temat - "Postawa rodzimowiercza, konsekwencje kontrowersyjnych postaw i poglądów oraz 

ich wpływ na postrzeganie rodzimowierstwa, zwłaszcza liderów. Wypracowanie zasad postępowania 

względem osób narażających na szwank wizerunek szeroko rozumianej wspólnoty rodzimowierczej" - 

zaproponowany i omówiony w formie przejrzystej prezentacji przez Tatianę Piołunową, wzbudził wiele 

emocji. Skupiono się głównie na poglądach dotyczących seksualności oraz zaangażowania politycznego 

wyznawców, jako głównych czynników w kształtowaniu naszego wizerunku oraz mających największy 

wpływ na postrzeganie środowiska rodzimowierców przez resztę społeczeństwa. Nie wypracowano niestety 

żadnego uniwersalnego rozwiązania, który jednocześnie nie  ograniczałby wolności i prawa jednostki do 

posiadania i wyrażania własnych poglądów. Wskazano jedynie na potrzebę wyraźnego oddzielenia 

prywatnej aktywności poszczególnych osób od wspólnych działań na rzecz ruchu rodzimowierczego, a 

także odpowiedniej jakości i kultury wypowiedzi, zwłaszcza w internecie. 

 

"Formy zewnętrznego reprezentowania ruchu, osoby za to odpowiedzialne i nawiązanie współpracy z 

zagranicznymi ruchami pogańskimi, m.in. litewskim ROMUVA" - rozmowa na ten temat przyniosła 

konkretne rozwiązania. Ustalono: 

- co roku delegacja 2-3 osób będzie wyjeżdżała na wybrane wydarzenie międzynarodowe; w 2019 roku na 

ECER 

- delegacja zostanie wyłoniona metodą zwykłego głosowania spośród kandydatów, wystosowanych przez 

każda wspólnotę; każda grupa będzie mogła głosować na dowolną osobę, oprócz swojego przedstawiciela. 

 

Niestety, z powodu wydłużenia dyskusji w poprzednich punktach obrad wiecowych, zabrakło czasu na 

omówienie dwóch ostatnich tematów: "Atakowanie katolicyzmu - słuszna postawa czy wizerunkowy 

strzał w kolano" oraz "Gniazdo" - raport z aktualnych prac i kierunki przyszłych działań.  

Na sam koniec został ustalony termin przyszłorocznego, VII Wiecu oraz wspólnota, która zajmie się 



organizacją tego wydarzenia, a mianowicie: grupa MIR, 9 - 11.08.2019r. 

 

Po obiedzie uczestnicy zebrali się na krótkim obrzędzie zakończenia wiecu, na którym podziękowano 

Bogom za obecność i mir wiecowy, gościom za chęć przyjazdu i uczestnictwa, a gospodarzom za 

organizację i przygotowanie wiecu. 

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem, pod pięknym i rozłożystym klonem, uczestników VI 

Ogólnopolskiego Wiecu Rodzimowierczego w Barbarce pod Toruniem. 


