
Wanda Majtyka, śpiewaczka, aktorka 
i twórczyni ludowa z Popowic koło Wielunia 

Ludowe portrety 

Wanda Majtyka urodziła się 
w 1936 r. w Popowicach. W czasie 

II wojny światowej rodzina jej była wy-
siedlona w Lubelskie. Jako zdolne 
dziecko przejęła pewne pieśni i umiejęt-
ności tam kultywowane, jednak nie 
przesłoniło jej to tradycji rodzimych, 
które matka jej pilnie strzegła i przeka-
zywała córce. W krótkim czasie Wanda 
przejęła umiejętność wykonywania tra-
dycyjnych ozdób, tkania płótna i fartu-
chów roboczych (w tym czasie strój wy-
szedł już z mody). Lubiła też śpiewać. 
Gdy pasła bydło, głos jej rozchodził się 
daleko. Ludzie słysząc ją mówili „dzio-
ucha śpiwoj, bo ładnie ci to idzie". 

Zawsze miała umiłowanie tradycji 
i kiedy pod koniec lat 60. Bogusława 
Wiluś szukała twórców ludowych, pani 
Wanda od razu przystąpiła do współ-
pracy z muzeum w Wieluniu, wykonu-

jąc na konkursy sztuki ludowej ozdoby 
i przedmioty z plastyki obrzędowej. 
Zorganizowała też dla filmu oświato-
wego „obchód Józefów" - czyli tradycyj-
nych popowickich wiliorzy. 

Od młodości miała też talent ak-
torski - występowała wspólnie z mę-
żem w wiejskim teatrze amatorskim, 
który istniał w Popowicach w latach 
60. W 1989 r wspólnie z Edwardy 
Lach (jej bratową a równocześnie ów-
czesną dyrektorką szkoły) założyły 
zespół folklorystyczny w Popowicach. 
Prezentował on widowiska obrzędo-
we, do których pisała scenariusze. 
Wiadomo, że w jednym ulu nie mogą 
być dwie matki, więc po kilku latach 
zaczęła współprace z zespołem obrzę-
dowym w pobliskim Ożarowie. 

Swoje bardzo szerokie umiejętności 
przekazała członkom dziecięcego ze-
społu w Ożarowie w ramach programu 
"Krzesiwo" i nie tylko. Nauczyła dzieci 
wykonywania ozdób choinkowych, ma-
sek i ubrań wiliorzy, pisanek (technikę 
wykonywania, pisanek przywiozła z lu-
belskiego, ale wzory sa rodzime). 

Wiele pieśni przekazała zespołom 
z którymi współprauje. W ubiegłym 
roku wzięła udział w festiwalu w Ka-
zimierzu nad Wisłą jako solistka 
i zdobyła II nagrodę. 
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