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i tam też do tej pory mieszka. Ojciec Ignacy 
Skrzypek był leśniczym, który sprowadził się 
do Kobierna z nieodległej Korytnicy. Matka 
Konstancja pochodziła z miejscowej rodziny 
Maryniaków. Mała Józia wychowywała się  
w domu pod lasem. Wychodząc za mąż w wie-
ku osiemnastu lat pani Józefa wprowadziła się  
do męża w centrum wsi. Tam wspólnie prowa-
dzili gospodarstwo i pracowali na roli. Docho-
wali się córki i dwóch synów, sześcioro wnucząt 
i ośmioro prawnucząt. Józefa Marciniak długo 
działała w lokalnych strukturach Kół Gospodyń 
Wiejskich, organizując życie społeczne i kul-
turalne regionu. Za pierwszy milion, nagrodę 
zdobytą w 1973 roku w konkursie kulinar-
nym KGW, kobierskie gospodynie pod wodzą 
pani Józefy rozpoczęły budowę sali wiejskiej  
w Kobiernie, która do dziś służy miejscowej 
społeczności. W 1980 roku dzięki jej inicja- 
tywie i charyzmie powstał zespół Kobierzan-
ki skupiający kilkanaście śpiewających już 

wcześniej kobiet oraz kilku muzyków. Józefa 
Marciniak już niemal 40 lat kieruje jego dzia-
łalnością. Zainicjowała też powstanie innych 
zespołów śpiewaczych w powiecie kroto-
szyńskim w latach 80. XX wieku, istniejących  
do dzisiaj we Wróżewach i w Biadkach. 
W swoim repertuarze Kobierzanki zgroma-
dziły bogaty zbiór pieśni tradycyjnych Kro-
toszyńskiego, z którego wybrane wykonania 
zostały zamieszczone na niniejszej płycie. 
Tworzyły także scenki ludowe o różnorodnej 
tematyce związanej z życiem wsi. Wspólnie 
przedstawiały wesele kobierskie. Przez lata 
występowały ze swoim cennym repertuarem 
na przeglądach folklorystycznych, imprezach 
gminnych i wojewódzkich. Prezentowały się 
czterokrotnie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym 
zostały nagrodzone w 2009 roku III nagrodą. 
Zdobywały laury na przeglądach wojewódz-
kich i regionalnych. Z blisko dwudziestu osób, 

Józefa Marciniak z Kobierna śpiewa odkąd 
sięga pamięcią. Od prawie czterdziestu lat 
także w zespole Kobierzanki, którym do tej 
pory kieruje. Jest kobietą zdecydowaną i sil-
ną, społeczniczką, która nie boi się wyzwań. 
Przez wiele lat przewodniczyła kobierskiemu 
Kołu Gospodyń Wiejskich. Tam z podobnym  
kunsztem i zaangażowaniem realizowała  
następną swą pasję, czyli gotowanie. 
Pani Józia Marciniak jest także osobowo-
ścią: sceniczną i pozasceniczną. Duszą  
towarzystwa. Przy niej gubią się granice  
wieku. Nagrody za śpiewanie przyszły póź-
no, dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat. Zdobyła ich jednak kilka i jako solistka,  
i z Kobierzankami. Najważniejsza jest jednak 
radość śpiewania. W pieśniach tradycyjnych 
pokazuje i śmiech, i lirykę zapisaną w dawnych 
słowach, melodiach…
Urodziła się w 1933 roku w Kobiernie koło Kro-
toszyna, w południowej części Wielkopolski, 



odznaką honorową Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w 2011 roku.
Józefa Marciniak jest jedną z ostatnich auten-
tycznych wiejskich śpiewaczek. Wywodzi się 
z rodziny o dużych tradycjach muzykanckich. 
Świetnie mówi na co dzień charakterystycz-
ną miejscową gwarą, w której także śpiewa.  
Zapisała w swojej pamięci pieśni wykonywa-
ne tradycyjnie w XIX i początkach XX wieku  
na wsi pod Krotoszynem. Uczyła się ich  
w domu rodzinnym, a także sama zabiegała  
o zebranie utworów od starszych mieszkań-
ców. Wiele pieśni przekazała zespołowi Aniela 
Talarczyk, jedna z nieżyjących już Kobierza-
nek. Właśnie wykonaniem takich piosenek, 
jak: Przede wroty kamień złoty, Idzie do gościń-
ca i Któryndy Jasiu – śpiewanymi od pokoleń 
w okolicach Kobierna – śpiewaczki zdobyły 
nagrodę na kazimierskim Festiwalu. 

które tworzyły trzon Kobierzanek wiele już 
odeszło, m.in. Maria Wujczyk, Jadwiga Hory-
za i Zofia Konieczna. Pod kierunkiem Józefy 
Marciniak zapisały się jako jedna z najbardziej 
autentycznych i charakterystycznych grup 
śpiewu tradycyjnego w Wielkopolsce. Zespół 
występuje w strojach ludowych z okolic Kro-
toszyna, a część z nich to oryginalne ubrania  
z przełomu wieków XIX i XX, zachowane na 
strychach po babciach śpiewaczek. Kobierzan-
ki od dawna współpracują z młodszymi poko-
leniami mieszkańców wsi, aktywnie angażując 
dzieci i młodzież w popularyzację kultury lu-
dowej. Jedna z prawnuczek pani Józi: Ola oraz 
jej koleżanka Ewelina – śpiewają już z babcią 
i z zespołem. Kiedy szykuje się dalsza śpiewa-
cza wyprawa, nestorkę Marciniaków wspie-
ra organizacyjnie rodzinny Team Babci Józi. 
Działalność Kobierzanek została nagrodzona  



  

w nagraniach udział wzięli:

Józefa Marciniak – śpiew   1-31

zespół śpiewaczy Kobierzanki 

w składzie:

Czesława Biniek  
Jadwiga Grzesiek 

Czesława Jarysz 
Maria Konieczna 
Bogumiła Poczta

2, 4, 6-7, 9, 12-13, 15-16, 18-23, 25-26, 30 

oraz

Stanisław Adamczak – akordeon    26, 30



klej :)


