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Walka o kosz.
Miasta i region wobec 
środowisk rzemieślniczych

Anna Weronika Brzezińska

Konkurs Plecionkarski (Nowy Tomyśl, 2013)
fot. Paweł R. Schreyner
dzięki uprzejmości Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Plecionkarzy i Wikliniarzy
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Trzy strefy wpływów 
Nowy Tomyśl to miasto powiatowe liczące pra-
wie 15 tysięcy mieszkańców, leżące w zachod-
niej części województwa wielkopolskiego, nie-
daleko autostrady A2 prowadzącej do Berlina. 
Przez miasto przebiega linia kolejowa (z nie-
czynną kasą biletową), jest Park Kultury i Wy-
poczynku, na terenie którego ulokowano mi-
nizoo (swego czasu było dosyć głośno o niezbyt 
dobrych warunkach przetrzymywania w nim 
zwierząt), przez centrum prowadzi schludny 
deptak (wiklinowy, ale o tym w dalszej części 
tekstu), jest i otoczony uliczkami rynek, na 
środku którego bieli się eklektyczny budynek 
ratusza (siedziba władz miejskich), a w bezpo-
średnim jego sąsiedztwie – kosz.

Kosz jest jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych współczesnych symboli tego miasta. Jego 
centralne usytuowanie w pobliżu siedziby władz 
samorządowych narzuciło także ofi cjalną in-
terpretację prezentowanej przez niego formy 
– jego wygięte ściany mają nawiązywać do łodzi 
widniejącej w herbie miasta. Wikliniarstwo 
i plecionkarstwo to jedne z najważniejszych 

elementów promocji miasta i powiatu. Są one
bezpośrednim skutkiem polityki lokalnej i re-
gionalnej poszukującej oryginalnych sposobów 
zaistnienia i promocji, dotarcia do jak najszer-
szego kręgu odbiorców. Dążenie do bycia jedy-
nym w swoim rodzaju przejawia się nie tylko
w sferze estetyki miejskiej, także festiwalizacja 
(przejawiająca się w organizowaniu imprez ma-
sowych, plenerowych, cyklicznych) stanowi je-
den z ważnych elementów budowania wizerun-
ku. Dzieje się tak w miastach średniej wielkości,
które stają w obliczu konieczności konkurencji
z dużymi ośrodkami miejskimi (w przypadku
Nowego Tomyśla taką konkurencją jest Poznań)
i poszukiwania atrakcji mających przyciągnąć
nie tylko mieszkańców, ale i turystów.

Budowanie spójnego i rozpoznawalnego wi-
zerunku (zwłaszcza na zewnątrz), strategie
kreowania marki i produktu regionalnego
oraz zdefi niowanie targetu – to pojęcia prze-
jęte z marketingu i skutecznie zaszczepione
na gruncie polityki regionalnej i lokalnej.
W Nowym Tomyślu postawiono na wiklinę.
Jednym z większych sukcesów, według włoda-
rzy miasta, było opracowanie projektu Spacer 
wiklinowym deptakiem, który zdobył pierwsze 
miejsce w konkursie Najlepszy obiekt turystyki 
aktywnej w Wielkopolsce, w kategorii „turysty-
ka piesza”. Przygotowana przez dział promocji
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oferta 
zyskała uznanie podczas Międzynarodowego
Salonu Turystycznego Tour Salon 2005, o czym
przypominają notki zamieszczone na ofi cjal-
nych stronach internetowych miasta: „to do-
skonała promocja nie tylko atrakcji turystycz-
nych miasta i jego okolic, ale także wspaniały 
laur dla nowotomyskiego środowiska wikli-
niarskiego i plecionkarskiego, nieocenionych
twórców wiklinowych dekoracji nowotomy-
skich ulic, dla którego należą się słowa podzię-
kowania i uznania za zaangażowanie w two-
rzenie wiklinowej specyfi ki Nowego Tomyśla.

Festiwal uwolnił plecionkarzy 

od stereotypu tradycyjności

i formalnego spętania.

To podręcznikowy przykład

glokalizmu – jesteśmy światowi 

we własnym środowisku,

czerpiemy z niego, ale też

nie jesteśmy uwiązani

do miejsca. 
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To unikatowe na skalę światową połączenie 
miejskiej architektury z wiklinowymi elemen-
tami stało się atrakcją cieszącą się zaintereso-
waniem licznej rzeszy turystów”1.

Jak pisze psycholożka Maria Lewicka, by móc 
podjąć aktywność na rzecz czegokolwiek, trze-
ba mieć w tym interes, partnerów oraz dyspo-
nować odpowiednimi możliwościami realiza-
cji planowanych przedsięwzięć2. Przytoczone 
tak zwane predyktory aktywności społecznej 
(pamiętając, że aktywność nie jest pojęciem 
jednolitym3) są spełnione w przypadku Nowe-
go Tomyśla, interesujące wydają się jednak 
przede wszystkim zależności pomiędzy part-
nerami i cele, które im przyświecają w organi-
zacji wspólnych przedsięwzięć. W jaki sposób 
zatem w zakresie promocji współpracują ze 
sobą miasto i jego władze (w tym szczególnie 
dział promocji), instytucje kultury (dom kul-
tury i muzeum), które organizują wydarzenia 
z wikliną w roli głównej (przy wsparciu miasta), 
i wreszcie środowiska specjalistów – eksper-
tów, bez których wikliny ani kosza by nie było? 
Każda z instytucji posiada swój program zwią-
zany z wikliną, ofi cjalnie ze sobą współpracu-
ją, wspierając się w logistyce, fi nansowaniu 
przedsięwzięć, wspólnych działaniach promo-
cyjnych. Jedną ze sztandarowych imprez miej-
skich jest Jarmark Chmielarsko-Wikliniarski, 
łączony często z Dożynkami Gminnymi. Jed-
nak o promocję wikliniarstwa dbają i same 
środowiska, zainteresowane bezpośrednio 
zapewnianiem i poszerzaniem rynków zby-
tu, czyli rzemieślnicy. W roku 2008 odbyła się 
pierwsza edycja Światowego Festiwalu Wikli-

1 B. Filipiak, Najlepszy obiekt turystyki aktywnej 

w Wielkopolsce, nowytomysl.pl, http://nowytomysl.pl/
turysta/nagrody-i-wyroznienia/najlepszy-obiekt-turystyki-
aktywnej-w-wielkopolsce (21.05.2013).

2 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012, 
s. 344.

3 Ibidem.

ny i Plecionkarstwa, której pomysłodawcami
i głównymi organizatorami były właśnie środo-
wiska plecionkarzy, skupionych głównie wokół
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy 
i Wikliniarzy Polskich. Czy jednak za tą fasadą 
związaną z promocją wikliny nie kryją się kon-
kurencja oraz próba wysunięcia się na plan
pierwszy któregoś ze środowisk?

„…aby Wiklina stała się wizytówką 
naszego kraju”4

Początki plecionkarstwa i wikliniarstwa nowo-
tomyskiego nie sięgają w mroki dziejów, bo
dopiero w II połowie XIX wieku zaczęło się po-
jawiać większe zapotrzebowanie na wyroby 
wikliniarskie, a zwłaszcza na plecione meble5.
Wpływ na rozwój koszykarstwa w tej części re-
gionu miało sprowadzenie w 1885 roku przez
jednego z mieszkańców Trzciela (położonego
w odległości 28 km od Nowego Tomyśla) od-
miany wikliny zwanej amerykanką. Zaczęła 
się jej uprawa na wielką skalę, a nowotomyskie
uprawy stanowiły zaplecze surowcowe dla ko-
szykarzy między innymi z Bawarii. Do rozwoju
przyczyniła się także moda na plecione meble,
a w końcu zaczęto zakładać szkoły uczące tego
fachu6. I tak do dnia dzisiejszego Nowy Tomyśl 
kojarzony jest z wikliną, a obok Rudnika nad
Sanem stanowi największy ośrodek uprawy wi-
kliny (zarówno dla celów plecionkarskich, jak 
i przemysłowych, m.in. energetycznych) oraz
centrum skupiające rzemieślników, artystów 
i miłośników plecionkarstwa. Gdyby nie śro-
dowisko, nie byłoby wiklinowego miasta. Kto
zatem ma większe prawo do promowania wi-
kliny i plecionkarstwa – miasto, bo dzieje się to

4 Za: http://plecionkarze.pl/?page_id=39 (21.05.2013).
5 A.W. Brzezińska, Tradycje plecionkarskie 

w Wielkopolsce – techniki, wzornictwo i promocja

rzemiosła, „Przegląd Wielkopolski” 3(97)/2012, s. 32–33.
6 Historia koszykarstwa, http://loza_wiklinapolska.

republika.pl/ (21.05.2013).
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na jego terenie, czy plecionkarze, bez których
żadna atrakcja wiklinowa nie pojawiłaby się
w przestrzeni miasta?

Ostatnie lata stały się swoistą areną współza-
wodnictwa o palmę pierwszeństwa w organizo-
waniu imprez związanych z wiklinąi plecion-
karstwem. Ich organizatorami są trzy podmioty:
Urząd Miasta i podległy mu Nowotomyski
Ośrodek Kultury, Muzeum Chmielarstwa 
i Wikliniarstwa (Oddział Muzeum Narodowe-
go Rolnictwa i Przemysłu w Szreniawie, wspie-
ranego przez samorząd województwa wielko-
polskiego) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Wikliniarzy i Plecionkarzy, reprezentujące
sektor pozarządowy. 

Ta ostatnia grupa ma bardzo wyraźnie określo-
ny profi l działalności: jej członkowie mają „stać
na straży Dziedzictwa Narodowego, którego
jednym z nieodłącznych elementów jest «Pol-
ska Wiklina»”7 [pisownia oryginalna – przyp.
aut.], a ich zadaniem, poza popularyzacją tej
dziedziny rzemiosła, jest także „współpraca 
z władzami oraz występowanie z wnioska-
mi i postulatami”8. Intensywnie też działają 
w sferze gospodarczo-prawnej, zajmując się
na przykład kwestiami regulacji dotyczących
podatku VAT na wyroby wiklinowe czy walką 
o powrót dopłat do uprawy wikliny.

Intensywne zaznaczanie swojej obecności
w mieście objawia się ingerencją w jego es-
tetyczną przestrzeń, począwszy od „najwięk-
szego wiklinowego kosza świata” (2000), „je-
dynej w Polsce muszli koncertowej oplecionej
wikliną” (2002) oraz wyplotu jej wnętrza rok 
później, a skończywszy na budowie Wielo-
funkcyjnej Stodoły Wielkopolskiej z okresu
holenderskiego (2005), remoncie zabytkowe-

7 Za: http://plecionkarze.pl/?page_id=38 (24.05.2013).
8 Ibidem.

go wiatraka w jednej z okolicznych wsi (2006),
ustanowieniu nowego rekordu (a zatem pobi-
ciu własnego) poprzez wyplot jeszcze większe-
go kosza (2006) czy zbudowaniu tak zwanej
ptasiej wyspy w 2011 roku9. Wszystkie wymie-
nione działania odbywają się w uzgodnieniu
z miastem i wspólnie tworzą spójną politykę
wizerunkową z wikliną w roli głównej. W 2008
roku z inicjatywy stowarzyszenia zaistniał
międzynarodowy festiwal, będący zjazdem
plecionkarzy z najdalszych zakątków świata,
umożliwiającym prezentację ich dorobku, ale
przede wszystkim kontrpropozycją dla działań
miejskich (mimo że miasto pozostaje współor-
ganizatorem festiwalu).

Czy przebrzmiały kolorowe
jarmarki?
Nowotomyski Ośrodek Kultury (NOK) corocz-
nie, pod koniec sierpnia, organizuje Jarmark 
Chmielo-Wikliniarski, któremu towarzyszą 
Dożynki Gminne. Impreza, skierowana przede
wszystkim do mieszkańców miasta i powia-
tu, jest jedną z większych według schematu:
stoiska z typowymi jarmarcznymi wyrobami,
stoiska z jedzeniem i piciem (w tym chmielo-
wym), atrakcje dla dzieci w postaci wesołego
miasteczka, koncerty zespołów dziecięcych,
młodzieżowych i lokalnych bandów, a na ko-
niec koncert gwiazdy i pokaz sztucznych ogni.
Impreza, jakich wiele na mapie kulturalnych
wydarzeń całego kraju. Jednak jest i element 
oryginalny – wiklina i chmielarstwo jako bez-
pośrednie nawiązanie do tradycji regionu.
Organizacja Jarmarku w bezpośrednim są-
siedztwie Muzeum ma zachęcić uczestników 
do zwiedzenia placówki oraz zapoznania się
z wystawami (zarówno stałymi, jak i przygoto-
wanym specjalnie na okoliczność Jarmarku).

9 Za: http://festiwal-wiklina.pl/pl/o-stowarzyszeniu 
(24.05.2013).
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Na stronie internetowej NOK-u zamieszczone 
są szczegółowe relacje z kolejnych edycji odby-
wających się w latach 2005–2009. Jakie wątki 
pojawiają się najczęściej w zamieszczanych 
tam i ogólnodostępnych sprawozdaniach? Do-
minuje opis biesiad i zabaw, rozrywek i cieka-
wostek, ze szczególnym uwzględnieniem wy-
stępujących zespołów muzycznych. Promocja 
miasta i dobra zabawa mieszkańców to recepta 
na festyn miejski z wikliną w tle. Nieco więcej 
miejsca w sprawozdaniach poświęcono tym 
edycjom, którym towarzyszył międzynarodo-
wy festiwal wikliny i plecionkarstwa (o któ-
rym w dalszej części tekstu). W sprawozdaniu 
z roku 2012 znaleźć można taki fragment: 
„Koncert gwiazdy wieczoru – Andrzeja Piasecz-
nego z zespołem. Jak to przystało na taki kon-
cert, przez Park Kultury i Wypoczynku przelała 
się wówczas rzeka ludzi. [...] Imprezie towarzy-
szył kiermasz handlowo-gastronomiczny, licz-
ne stoiska promocyjne na czele ze Stoiskiem 
Promocyjnym gminy Nowy Tomyśl i gminy 
Biesenthal, wesołe miasteczko i wiele innych 
atrakcji, stąd też tysiące osób odwiedziło Nowy 
Tomyśl, aby oddać się świętowaniu pod hasłem 
chmielu i wikliny”10. Jednak mieszkańcy – 
uczestnicy, a zatem i główni adresaci tego typu 
działań – zwracają uwagę na coś innego. Na 
Niezależnym Forum Nowego Tomyśla pojawiły 
się głosy krytykujące obecną formułę Jarmar-
ku: „Prawdopodobnie pierwszy raz od paru 
lat Jarmark nie będzie najciekawszą tego typu 
imprezą w regionie” oraz: „Nie da się ukryć, 
że renesans Jarmarku jest już za nami. [...] 
Być może jest to początek końca tej myślę, faj-
nej, lecz dość drogiej imprezy, bo brak świeżej 
krwi powoduje powolny jej schyłek”11. A zatem
oparta na konwencji jarmarczno-biesiadnej 

10 Jarmark 2012, Nowotomyski Ośrodek Kultury, http://www.
nok.home.pl/jarmark-2012/#more-2613 (20.05.2013).

11 Dżefrej, JOSH, Jarmark Chmielo-Wikliniarski 2012, 
Niezależne Forum Nowego Tomyśla, http://forum-
nowytomysl.pl/viewtopic.php?f=73&t=2089 (24.05.2013).

formuła okazuje się niewystarczająca, zwłasz-
cza w kontekście inicjatywy samych plecionka-
rzy, którzy główną grupą docelową czynią nie
przypadkowych mieszkańców odwiedzających
park, ale specjalistów i znawców tematyki ple-
cionkarskiej. 

Odzyskanie wikliny?
Inicjatorem pierwszej edycja Światowego Festi-
walu Wikliny i Plecionkarstwa w 2008 roku było
środowisko nowotomyskich plecionkarzy. We-
dług bardzo emocjonalnego opisu zamieszczo-
nego na ofi cjalnej stronie internetowej festiwa-
lu, był to pomysł jednego człowieka (właściciela 
jednej z fi rm koszykarskich), któremu marzyło
się zorganizowanie światowej imprezy w ma-
łym miasteczku. Powiew egzotyki zagwaranto-
wać mieli plecionkarze pochodzący z Senega-
lu, Burkina Faso, Kamerunu i Mali. Festiwal
i konfrontacja regionalnego czy ogólnopolskie-
go, bardzo jednorodnego pod względem stoso-
wanych materiałów i form rynku plecionkar-
skiego miały być „otwarciem szeroko oczu”, że
wyplatać można nie tylko z wikliny, nie tylko ko-
sze i fotele. Podkreślany przez organizatorów 
fakt, że plecionkarstwo to nie tylko rzemiosło,
ale także „sztuka palcami pleciona”, pozwolił
na otwarcie się na nowe środowiska – artystycz-
ne i dizajnerskie. Rok 2008 to także początek 
nowych trendów: etnodizajnu i ekodizajnu12.
Dla plecionkarzy zaczynał się więc dobry czas,
kiedy stawali się nie tylko producentami ko-
szyczków do święconki, ale przede wszystkim
specjalistami od splotów traktowanych w kate-
gorii sztuki użytkowej i form artystycznych mo-
gących zaistnieć (i sukcesywnie pojawiających
się) w przestrzeni publicznej.

12 Jeden z pierwszych festiwali etnodizajnu to Rzecz 
Małopolska organizowana przez samorząd województwa 
małopolskiego, więcej: www.etnodizajn.pl. 
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Pierwszy festiwal dla samych plecionkarzy był
okazją do wymiany doświadczeń rozbudzo-
nej na nowo konkurencyjności, nawiązaniem
światowych kontaktów, a także potwierdze-
niem, że „małe miasteczko” może być znane
z tego, co na świecie jest wielką wartością samą 
w sobie. Organizacja festiwalu zakłada jego cy-
kliczność, jednak coroczne edycje byłyby zbyt 
dużym wysiłkiem organizacyjnym. Ale towar
reglamentowany staje się bardziej pożądany.
Skoro ma to być przegląd aktualnych trendów 
plecionkarskich, musi być dany czas na ich

rozwinięcie się. Dzięki takiemu podejściu or-
ganizatorzy (plecionkarze przede wszystkim)
zyskali możliwość stworzenia wokół drugiej
jego edycji w 2011 roku atmosfery wyczekiwa-
nia i próby zorganizowania dość elitarnej pod
względem branżowym imprezy. Podobnie jak 
podczas organizowanego w tym samym cza-
sie masowego Jarmarku Chmielo-Wikliniar-
skiego, celem organizatora stały się sprzedaż
wyrobów i nawiązanie kontaktów środowi-
skowych. Jest to więc rodzaj targów branżo-
wych łączących konferencje, wystawy, przegląd
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Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa (Nowy Tomyśl, 2011)
fot. Paweł R. Schreyner
dzięki uprzejmości Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Plecionkarzy i Wikliniarzy
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aktualnych tendencji, dyskusje środowiskowe 
i gromadzących egzotycznych gości.

Również skala przedsięwzięć towarzyszących 
drugiej edycji festiwalu przypominała igrzy-
ska – dużo, bogato i różnorodnie, a w tle wyścig 
między miastem, muzeum (jako areną głów-
nych działań) oraz stowarzyszeniem, wyzna-
czającym nowe szlaki w zakresie prezentacji 
plecionkarstwa i wikliniarstwa. Poprzeczkę 
zawieszono wysoko: „Aby tradycji stało się za-
dość, miastu przybędą nowe, wiklinowe atrak-
cje: – największe w Europie salicarium, czyli 
plantacja gromadząca wszystkie odmiany tej 
rośliny; – licząca ponad 300 eksponatów wysta-
wa polskich koszy, powstała w oparciu o stare, 
sięgające początków XX w. katalogi. [...]; – «Pta-
sia Wyspa» – będzie to nie tylko miejsce cieszą-
ce oko zwiedzającego wyrafi nowaną wiklinową 
formą przestrzenną, ale także przykład wyko-
rzystania tego surowca przy regulacji brzegów 
cieków i zbiorników wodnych”13.

Przymiotniki „największe”, „polskie”, „nowo-
czesne”, „wyrafi nowane” wskazują na dobrze 
obmyślaną strategię promocyjną i dokładnie 
określoną grupę docelową. Festiwal uwolnił 
plecionkarzy od stereotypu tradycyjności i for-
malnego spętania, a jego organizatorzy zyskali 
monopol na branżowe atrakcje, mając wiele 
możliwości wykonawczych, dostęp do archi-
walnych zasobów osób prywatnych i tym po-
dobne. Impreza zdecydowanie przyćmiła miej-
sko-muzealny Jarmark i działania muzeum, 
dotąd uznawanego za specjalistę i depozytariu-
sza wiedzy z zakresu historii plecionkarstwa. 
Środowiska plecionkarzy bardzo dobrze wyko-
rzystały czas, który upłynął od festiwalu w 2008 
roku. Pozwoliło to na działania we wszystkich 
sferach i kontekstach, w jakich pojawia się 
i funkcjonuje współcześnie plecionkarstwo: 

13 Ibidem. 

terapeutycznej (warsztaty terapii zajęciowej),
artystycznej, dokumentacyjnej, projektowania 
ogrodów, ekologii i estetyki nawiązującej do
lokalnych i regionalnych tradycji. Mamy tym
samym podręcznikowy wręcz przykład gloka-
lizmu – jesteśmy światowi we własnym środo-
wisku, czerpiemy z niego, ale też nie jesteśmy 
uwiązani do miejsca. 

W podejmowanych działaniach festiwalowych
istotna rola przypadała muzeum, na terenie
którego urządzono Biuro Festiwalowe, tam
odbywał się międzynarodowy konkurs plecion-
karski, prezentowano wystawy powstałe z ini-
cjatywy plecionkarzy. Jednocześnie zauważal-
na jest pewnego rodzaju deprecjacja muzeum
jako instytucji w ogóle, widoczna między inny-
mi w motywacji plecionkarzy do podjęcia się
organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia: „Po
to, abyśmy nie trafi li do Muzeum, które sami
niegdyś wybudowaliśmy, tym razem jako eks-
ponaty [...]. Wiemy, że istnieją pomysły i roz-
wiązania, które mogą nam pomóc, jeśli zosta-
ną dostatecznie wypromowane”14.

Pytanie o dalsze losy
Powołując się na rozumienie i źródłosłów sa-
mego słowa „festiwal”15, warto się zastanowić,
czy zmagania kilku podmiotów (miasta i ośrod-
ka kultury, muzeum, stowarzyszenia) spełniają 
kryteria, by aspirować do tej roli. Do spełnienia 
są trzy kryteria: temat wiodący i artystyczny 
charakter, cykliczna organizacja oraz konkurs. 
Głównym organizatorem festiwalu, trudno
zaprzeczyć, są plecionkarze, wszak wiklina 
i wyroby z niej wykonywane istnieją wyłącznie

14 Za: http://festiwal-wiklina.pl/pl/wprowadzenie (12.06.2013).
15 „festiwal [łac.], impreza artyst., często cykliczna 

i połączona z konkursem, prezentująca utwory, 
wykonawców z różnych dziedzin sztuki”, Encyklopedia
PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3900599/festiwal.
html (12.06.2013).
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dzięki kontynuowaniu tradycji plecionkar-
skich. Zatem nie chodzi tu jedynie o materiał
wyjściowy – wiklinę (a właściwie wierzbę), ale
o to, co z niej można zrobić, co jest inspiracją 
i punktem wyjścia dla współczesnego dizajnu,
wykorzystującego samą technikę, natomiast 
materiały już bardziej różnorodne (plecenie
z kabli, papieru i wszelkich innych, często
recyklingowych, materiałów). Pozwala to na 
adresowanie wydarzeń do znacznie szerszego
niż tylko nowotomyślanie audytorium, w tym
do grona specjalistów i znawców. O powodze-
niu i trwałości, a także ostatecznym kształcie
festiwalu wikliny i plecionkarstwa zadecyduje
jego cykliczność i konsekwencja w organizowa-
niu. Na razie odbyły się dwie edycje, natomiast 
dopiero powtarzalność, a zatem konieczność
takiego opracowania koncepcji, aby była ona 
oryginalna i do tego stopnia specyfi czna, by 
pozwoliła na odróżnienie tego festiwalu od
innych, może być świadectwem jego sukcesu.
Z drugiej strony, festiwal powinien mieć tak da-
lece otwartą formułą, by można było ją dostoso-
wywać do różnych grup odbiorców (mieszka-
niec, turysta, rzemieślnik, artysta, projektant,
naukowiec, edukator), a także do aktualnych
mód i oczekiwań. Ostatnim kryterium istnienia 
festiwalu jest organizacja konkursu: w tym wy-
padku międzynarodowego konkursu plecion-
karskiego dla rzemieślników i artystów, którzy 
prezentują swoje prace w kilku kategoriach. 

Wyjście poza formułę dorocznego jarmarku
i jego wzbogacenie o międzynarodowy festiwal
pozwoliło na pokazanie plecionkarstwa w kon-
tekście światowym, interetnicznym i zdecy-
dowanie szerszym niż dominujące wcześniej,
a lokujące się jedynie w kontekście tradycyj-
ności, ludowości i regionalności. To także coś
znacznie więcej niż tylko promocja miejsca 
i regionu. Nacisk jest położony na ludzi wy-
twarzających i tworzących, którzy są gwaran-
tem trwałości tradycji plecionkarskich. Takie

antropocentryczne zdefi niowanie formuły 
festiwalu spycha jednak na drugi plan wysiłki
promocyjne samego miasta, a organizowany 
przez NOK Jarmark stoi przed wyzwaniem
konkurencyjności.



Nowotomyski kosz obfi tości staje się symbo-
lem ścierania się różnorodnych postaw wobec
tradycji plecionkarskich w zachodniej Wielko-
polsce, działań różnych podmiotów, z których
każdy próbuje zawłaszczyć sobie prawo do by-
cia pierwszym i najlepszym. Park Kultury i Wy-
poczynku był do tej pory areną zmagań i walką 
o strefy wpływów. Czy proponowana formuła 
jest w stanie dalej się bronić, a koegzystencja 
oscypka podawanego z żurawiną i kosza plecio-
nego z traw porastających senegalską sawannę
przyciągnie zarówno żądnego rozrywki miesz-
kańca miasteczka, jak i konesera skompliko-
wanych wyplotów? 

Być może przyszłością obu imprez jest ich roz-
dzielenie, na co wskazywał jeden z bywalców 
nowotomyskiego forum: „[...] termin Festiwalu
będzie się zbiegał z Jarmarkiem. Być może się
mylę, lecz wszystko wskazuje na to, że kroi się
z niego całkiem poważne przedsięwzięcie. Nie
podważam zbieżności tematycznej, ani potrze-
by takiej imprezy, zastanawiam się jedynie, czy 
nie byłoby korzystnie (być może w przyszłości)
rozdzielić te terminy. W miejskim kalendarzu
pojawiłaby się duża impreza odbywająca się
w innym czasie, która niezależnie ściągnie go-
ści z zewnątrz do miasta”16. I to zapewne sami
odbiorcy zdecydują, która formuła jest dla nich
ciekawsza, bardziej atrakcyjna oraz bliższa ich
zainteresowaniom i potrzebom.                       

16 Guciu, II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa

2011, Niezależne Forum Nowego Tomyśla, http://forum-
nowytomysl.pl/viewtopic.php?f=31&t=978 (24.05.2013).


