






Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury 
ludowej” uznawana jest powszechnie za najważniejsze 
w Polsce wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej, 
honorujące dokonania artystyczne i naukowe 
oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę 
regionalną.  
Patronem dorocznych nagród jest Oskar Kolberg 
- etnograf, folklorysta, muzyk, kompozytor, 
twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł 
etnograficznych do badania kultury ludowej 
całego obszaru dawnej Rzeczypospolitej 
i narodów słowiańskich, autor wielotomowej serii 
monografii Lud i Obrazy etnograficzne. Dzieło 
Kolberga stanowi nadal materiałową podstawę 
współczesnych nauk o kulturze (etnografii, 
etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii), do dziś 
jest inspiracją działań naukowo-badawczych
i artystycznych, przyczynia się do odrodzenia 
różnorodnych form kultury ludowej i aktywności 
twórczych. 
Nagroda ustanowiona została w 1974 r. na 
Mazowszu płockim, z inicjatywy twórców 
czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. 
Od pierwszej edycji była wyróżnieniem o 
znaczeniu ogólnopolskim. W kolejnych latach 
(1986-2001) była realizowana przez Mazowieckie 
Towarzystwo Kultury w Warszawie a od 2002 r. 
przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, 
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. 
Od początków funkcjonowania ogólnopolskiej 
Nagrody im. Oskara Kolberga Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat 
i jest głównym fundatorem przyznawanych 
wyróżnień. Organizację konkursu, w imieniu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
sprawuje obecnie Narodowe Centrum Kultury 
w Warszawie we współpracy z Muzeum Wsi 
Radomskiej oraz Fundacją „Cepelia” Polska 
Sztuka i Rękodzieło.
W tegorocznej XXXVIII edycji Nagrody im. 
Oskara Kolberga uhonorowano artystów 
tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycz-
nej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury 
ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. 
Wyróżniono twórców rozwijających indywidualne 
talenty, artystów kultywujących tradycje i autentycz-
ne wartości kultury ludowej swoich regionów. 
Nagrodzono organizatorów przedsięwzięć 
artystycznych popularyzujących folklor i sztukę 
ludową. Przyznano nagrody badaczom, animatorom 
i dokumentatorom kultury tradycyjnej, tym którzy 
wzorem Oskara Kolberga, gromadzą świadectwa 
i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na 
jej bogactwo i różnorodność, opracowują naukowo, 
chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń. 
Od czasu ustanowienia Nagrody im. Oskara 
Kolberga, w pracach przy kolejnych jej edycjach 
uczestniczyła Pani Barbara Zagórna-Tężycka 
(1930 - 2013), etnograf i wybitna znawczyni polskiej 
sztuki ludowej, zawsze życzliwa artystom, wspo-
magająca ich twórczość, wspierająca osoby 
i instytucje działające na rzecz kultury tradycyj-
nej. Jej wieloletnie zaangażowanie w działania 
organizacyjne i merytoryczne przyczyniło się do 
ukonstytuowania Nagrody im. Oskara Kolberga, 
jako najważniejszego polskiego wyróżnienia 
przyznawanego za całokształt twórczości 
w dziedzinie kultury ludowej.










































































































