
Pani Joanna Prętkowska jest założycielką Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic oraz 

jego długoletnim kierownikiem. Wychowana w duchu tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych na 

Biskupiźnie, pielęgnowaniu spuścizny przodków poświęciła wiele lat swojego życia. Będąc 

przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Domachowie w 1972 roku postanowiła zorganizować 

obchody Dnia Kobiet w ludowym klimacie. Za namową swej mamy — Zofii Nowak postanowiła 

założyć zespół biskupiański. Została wybrana jego kierownikiem, prowadziła go przez 27 lat, aż do 

1999 roku. Pod kierunkiem pani Joanny Prętkowskiej stał się on jednym z najważniejszych w 

powiecie gostyńskim zespołów reaktywujących, upowszechniających i popularyzujących kulturę, 

obyczaje i tradycje biskupiańskie. Najważniejsze osiągnięcia zespołu kierowanego przez panią 

Joannę Prętkowska to pokazy biskupiańskich tańców, przyśpiewek, muzyki dudziarskiej i 

obrzędów ludowych nie tylko w gminie Krobia, powiecie gostyńskim ale również na imprezach 

kulturalnych w Wielkopolsce, festiwalach ogólnopolskich w Płocku, Kazimierzu nad Wisłą, 

Rzeszowie i innych miejscach w kraju. Zespół prezentował i promował kulturę biskupiańską na 

festiwalach zagranicznych- m.in. na Węgrzech, w Czechosłowacji i Niemczech. Do niewątpliwych 

osiągnięć zespołu zaliczyć należy udział w realizacji filmów: „Winiec, dożynki biskupiańskie w 

Domachowie", „Podkoziołek", „Zwyczaje wielkanocne na Biskupiźnie" zrealizowanym przez 

Poznański Ośrodek TVP, „Mapa folkloru" zrealizowana przez TV Katowice. W tych nagraniach 

ogromną pomocą służyła kierowniczka zespołu. Członkowie zespołu nagrali kilkanaście audycji 

radiowych, pocztówek dźwiękowych z przyśpiewkami biskupiańskimi oraz brali udział w sesji 

fotograficznej do wydanej książki Jana z Domachowa Bzdęgi pt." Wesele biskupiańskie". Osobisty 

wkład kierowniczki zespołu, jej zaangażowanie w te przedsięwzięcie jest ogromny. W uznaniu 

zasług Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolicy uhonorowany został za 

całokształt działalności artystycznej „Nagrodą im. Oskara Kolberga", czyli najbardziej prestiżową 

nagrodą dla zespołów i instytucji zajmujących się twórczym rozpowszechnianiem folkloru i kultury 

ludowej. Joanna Prętkowska i Bolesław Łapawa występując jako para śpiewaków na festiwalu 

„Śpiewaków, Kapel i Zespołów Ludowych" w Kazimierzu nad Wisłą oraz para tancerzy w konkursie 

„Tradycyjnego Tańca Ludowego" w Rzeszowie wielokrotnie zdobywali pierwsze miejsca. Joanna 

Prętkowska posiada ogromną wiedzę na temat kultury biskupińskiej. Z jej wiedzy korzystali 

etnografowie, naukowcy, studenci polscy i zagraniczni. Jest autorką wielu tekstów a także 

scenariuszy przedstawień prezentowanych przez założony przez siebie zespół. To między innymi 

sprawiło, że zespół nie tylko trwa i promuje folklor biskupiński do dzisiaj, ale nadal się rozwija, 

ubogaca swój repertuar dodając do niego nowe aktualne treści. Obecnie zespół, pod innym 

kierownictwem, promuje powiat gostyński wśród innych regionów swoistą, niepowtarzalną żywą 

kulturą ludową. Ogromna w tym zasługa założycielki i prawie 30- letniej kierowniczki, która 

położyła podwaliny pod jego funkcjonowanie. Docenić należy również przekazywanie przez panią 

Joannę nieprzemijających wartości kulturowych regionu.  

 
 
 
 
 


