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Ryszard M iazek

sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo

Oddajemy do rąk naszych czytelników kolej

wej.

ny, trzeci numer kwartalnika Kultura Wsi. Czynimy

Sukcesy gospodarcze nie powinny zamykać

to z pewnym opóźnieniem, gdyż chcieliśmy zamie
ścić w nim referaty z konferencji zorganizowanej

nam

przez Centralną Bibliotekę Rolniczą 16 październi

się w rolnictwie technologicznej rewolucji. Jakie

oczu

na

społeczne

skutki

dokonującej

ka, w ramach XI Festiwalu Nauk Rolniczych, po

mogą być społeczne skutki gwałtownego różnico

święconej edukacyjnym i kulturalnym przemianom

wania się gospodarstw i pozostawania większości

na wsi w okresie transformacji.

z nich poza aktywnością rynkową? Jakie będą kul

Bieżący rok zdominowany został w naszym

turowe następstwa masowej emigracji zarobkowej,

kraju przez obchody 25 rocznicy wyborów do par

która ma w tym swoje ekonomiczne źródło?

lamentu, które zapoczątkowały ów historyczny

Ta tematyka zdominowała referat prof. Izabelli

proces. Odbyło się z tej okazji wiele imprez, które

Bukraby-Rylskiej z Instytutu Wsi i Rozwoju Rol

upamiętniały to ważne wydarzenie i prezentowały

nictwa Polskiej Akademii Nauk.

dorobek minionych lat, przede wszystkim podkre

Tematyce kultury artystycznej związanej ze

ślając osiągnięcia gospodarcze i poprawę warun

wsią poświęcone były referaty Justyny Górskiej-

ków życia. W mniejszym stopniu zwracano nato

Streicher z Muzeum Wsi Radomskiej i Anny Brze

miast uwagę na przemiany kulturowe. Tymczasem

zińskiej

to właśnie one w dłuższej perspektywie są najlep

w Poznaniu. Duchowe aspekty kultury ludności

szym gwarantem trwałości zachodzących przemian.

wiejskiej z perspektywy życia religijnego minione

Tę refleksję można odnieść także do oceny

go 25-lecia przedstawił w bardzo ciekawym refera

z

Uniwersytetu

Adama

Mickiewicza

zmian, jakie zachodzą od 25 lat w rolnictwie

cie ks. prof. Leon Dyczewski z Katolickiego Uni

i na polskiej wsi. Na tle innych działów gospodarki

wersytetu Lubelskiego.

to właśnie rolnictwo może się pochwalić znakomi

Naukowe spojrzenie na przemiany zachodzące

tymi wynikami produkcyjnymi. Dzięki temu eks

na wsi po 1989 roku wzbogacamy konkretnymi

port polskich produktów

żywnościowych bije

przykładami z gminy Karniewo na Mazowszu

co roku kolejne rekordy. Rolnicy okazali się bardzo

i położonej na Podlasiu gminy Jabłoń. Reportaże

aktywni i skuteczni w korzystaniu z instrumentów

Teresy Kołakowskiej pokazują, jak bardzo wzrósł

polityki rolnej Unii Europejskiej. Czy byłyby one

poziom działalności kulturalnej na polskiej prowin

możliwe bez zmian w systemie edukacji? Liczba

cji i jak wzbogaciła się, także przy udziale środków

osób z wyższym wykształceniem na wsi, w oma

unijnych, jej baza materialna. Zakres tej działalno

się.

Najważniejsze

ści w dużym stopniu ograniczany jest specyfiką

przemian

zaprezentował

pracy w rolnictwie. Kultura, w pewnym sensie, jest

na wspomnianej konferencji Tadeusz Sławecki -

funkcją czasu wolnego. To właśnie z braku takiego

wianym

okresie, podwoiła

aspekty

edukacyjnych
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czasu wieś tworzyła przez wieki niekomercyjną

czynników określających jakość życia należeć będą

kulturę, tylko dla siebie. Współczesny los kultury

rozmiary i sposób wykorzystania czasu wolnego.

wsi zależy w dużym stopniu od zainteresowania nią

Rolnictwo nie może pozostać pod tym względem

środowisk pozawiejskich, które dostrzegają w niej

wyjątkiem. Niech ta refleksja będzie integralną

wciąż żywe, uniwersalne źródło inspiracji twór

częścią sporządzanych, z okazji minionego 25-lecia

czych.

bilansów, nie tylko zresztą w stosunku do ludności

Postęp techniczny i postępujące uprzemysła

rolniczej.

wianie produkcji rolnej wcale nie rozwiązują pro

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego numeru

blemu uczestnictwa ludzi wsi w kulturze, a nawet

naszego pisma pobudzi do wielu przemyśleń

pod wieloma względami go potęgują, gdyż nowo

i będzie zachętą do podejmowania konkretnych

czesne gospodarstwo rolne czyni czas rolnika jesz

działań czyniących życie na wsi godnym miana

cze bardziej cennym. Można postawić hipotezę, że

XXI wieku.

to właśnie z powodu braku wolnego czasu zawód
rolnika przeżywa głęboki kryzys, najbardziej od
czuwany w krajach wysoko rozwiniętych. Współ

R edakto r n aczeln y
R yszard M iazek

czesny człowiek pragnie bowiem korzystać ze
wszystkich zdobyczy cywilizacji: pięciodniowego
tygodnia pracy,

Sek re tarz red akcji
Elżb ieta O siń ska-K assa

długich weekendów, możliwości

spędzenia urlopu za granicą, wyjazdu na koncert,

G ra fik a i skład
D o m in ik W asilew ski

do kina lub na mecz. Z mieszkaniem z dala od
usługowych i handlowych centrów trudno pogodzić

K orekta
Teresa K o łako w ska-B ajtlik

się współczesnej kobiecie. Jest to jeden z głównych
problemów ze znalezieniem żony przez młodych
rolników, nawet jeśli mogą oni zapewnić rodzinie

W ydaw ca
Cen traln a B ib lio teka R olnicza
im . M ich ała O czap ow skiego

wysoki standard życia. Znakomicie ilustruje to se
rial filmowy „Rolnik szuka żony”, emitowany

A d res red akcji i w ydaw cy
ul. K rakow skie Przed m ieście 66
00-950 W arszaw a
tef. (22) 826 57 056
red akcja@ ku ltu raw si.cb r.n et.p l

w telewizji publicznej.
Z tej perspektywy, organizatorzy życia kultu
ralnego na wsi mają do wypełnienia bardzo ważną
misję. Jej znaczenie powinna dostrzec także nauka
rolnicza i administracja państwowa już na poziomie

D ruk
Zakład y G raficzn e “Taurus”
Roszkow scy Sp. z 0.0.
www. drukarniataurus. p l

lansowanych modeli organizowania produkcji rol
nej, które muszą uwzględniać konieczność zapew
nienia ludziom pracującym w rolnictwie możliwo

K o lp o rtaż
Cen traln a B ib lio teka R olnicza
im . M ichała O czap ow skiego
w W arszaw ie
prenum erata(§>kulturaw si.cbr.net.pl

ści korzystania z czasu wolnego. „Kto takim cza
sem nie rozporządza, nie może być człowiekiem
szczęśliwym” - uważał już 2,5 tysiąca lat temu
grecki filozof Arystoteles.
Słowa te nabierają szczególnego znaczenia na

N akład 1000 egzem p larzy

progu nowej epoki, w której do podstawowych
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W dniach 1 6 - 1 7 października br. Centralna Biblioteka Rolnicza , wraz z Centrum Doradztwa Rolni
czego w Brwinowie, zorganizowała XI Rolniczy Festiwal Nauki. W ramach festiwalu w CBR odbyła się
konferencja poświęcona edukacyjnym i kulturalnym przemianom wsi w okresie transformacji. Tematyka tam
poruszana była na tyle ważna i istotna dla współczesnego obrazu polskiej wsi, że postanowiliśmy w dziale
Kultura a Państwo, rozpoczynającym nasz kwartalnik, przedstawić referaty wygłoszone podczas konferencji.
Przygotowane one zostały przez znawców przedmiotu reprezentujących wiodące ośrodki naukowe
i muzealne w kraju, zajmujące się badaniem przeobrażeń jakie zaszły na polskiej wsi na płaszczyźnie zarów
no kulturalnej, społecznej, gospodarczej, obyczajowej jak i religijnej w czasie ostatniego ćwierćwiecza, (red)

Tadeusz Sławecki
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

PRZEMIANY W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM I ZAWODOWYM
NA WSI W OKRESIE OSTATNIEGO 25-LECIA
(Wybrane fragmenty prezentacji)

Kalendarium przemian
- Od 1 stycznia 1991 - stopniowe przejmowanie
przedszkoli i szkół przez samorządy lokalne, umoż
liwienie tworzenia szkół społecznych i prywatnych.
- 1992 r. - obligatoryjne przejęcie prowadzenia
przedszkoli przez gminy (finansowanie z docho
dów własnych).

- 1994 - 1995 - tworzenie rozdziału środków sub
wencyjnych między gminy opartego na „historycz
nych” budżetach szkół w danej jednostce samorzą
du terytorialnego, z uwzględnieniem inflacji.
- 1996 r. - obligatoryjne przekazanie szkół podsta
wowych gminom.

-10 grudnia 1993 - Ustawa o finansowaniu gmin
- stworzenie systemowego mechanizmu alokacji
środków budżetu centralnego, dla jednostek samo

- 1998 r. - ,,Reforma systemu finansowania oświa
ty”, w której znalazły się zapisy odnoszące się do
zmian w zakresie finansowania reformowanej

rządu terytorialnego.

oświaty.

i >)
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Przemiany w kształceniu ogólnym i zawodowym

- 1 stycznia 1999 r. - wszystkie instytucje oświa

- maj/czerwiec 2000 r. - przeprowadzenie pierw

towe objęte programem tego etapu reform zostały

szego sprawdzianu dla absolwentów sześcioletniej

przekazane nowo utworzonym powiatom i woje

szkoły podstawowej.

wództwom samorządowym.

- 1 września 2001 r. - wyodrębnienie gimnazjum

- 2000 r. stworzenie nowego systemu awansu za

jako pełnej 3-poziomowej szkoły średniej.

wodowego nauczycieli. Opracowanie nowego algo

- 1 września 2013 r. - wprowadzenie dotacji na

rytmu podziału subwencji oświatowej, modyfiko

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

wanego w kolejnych latach.

przedszkolnego.

Subwencje dla szkół wiejskich

i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000

W 1998 roku w algorytmie podziału subwen
cji wprowadzono jeden współczynnik dla uczniów

mieszkańców:

szkół wiejskich, w wysokości 1,33 i jeden współ

- wyłączenie z przeliczania wagą PI uczniów gim

czynnik dla uczniów szkół w miastach poniżej

nazjów i zastosowanie w odniesieniu do tej katego

5 tys. mieszkańców, w wysokości 1,18. Współ

rii uczniów nowej wagi P2 o wartości 0,27

czynnik wiejski odzwierciedlał fakt, że średnia

- podwyższenie wagi PI dla uczniów szkół podsta

wielkość oddziału klasowego na wsi była o 1/3

wowych na wsi i w miastach do 5.000 mieszkań

mniejsza niż w mieście (18 do 24).

ców z 0,38 do 0,4

Obecnie, przy podziale części oświatowej

- utworzenie nowej wagi P3 o wartości 0,18 dla

subwencji ogólnej uczniowie szkół podstawowych

uczniów małych szkół podstawowych, w których

i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowa

liczba uczniów szkoły nie przekracza 70. Waga nie

nych na terenach wiejskich lub w miastach do

obejmowałaby uczniów przeliczanych wagami P il

5.000 mieszkańców przeliczani są dodatkową wa

- P I3 oraz uczniów szkół specjalnych;

gą (PI), w wysokości 0,38 standardu finansowego

- oddziały gimnazjów w miastach powyżej 5.000 są

A. Ponadto, w związku z dodatkami socjalnymi

przeciętnie o ok. 14,3% liczniejsze od szkół na

przysługującymi

wsiach i w miastach do 5.000 mieszkańców

nauczycielom

zatrudnionym

w szkołach i placówkach zlokalizowanych na tere

- oddziały szkół podstawowych w miastach powy

nach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkań

żej 5.000 są przeciętnie o ok. 42,8% liczniejsze

ców, w algorytmie uwzględniana jest dodatkowa

od szkół na wsiach i w miastach do 5.000 miesz

waga „R=0,12”.

kańców.

Planowane zmiany na 2015 r.. w zakresie
subwencjonowania uczniów szkół podstawowych

{
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Przemiany w kształceniu ogólnym i zawodowym

Rządowy Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

- Ogólnym celem Programu było eliminowanie

sprawnych, w tym m. in. rozwijanie poradnictwa

barier w dostępie ludności wiejskiej do pełnej ofer

psychologiczno - pedagogicznego, mającego na

ty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sporto

celu wspieranie rozwoju młodszych dzieci.

wej w celu zmniejszenia różnic między miastem

- Rozszerzono również ofertę edukacyjną dla osób

a wsią oraz ukształtowanie społeczeństwa otwarte

dorosłych mieszkających na wsi, wspierano kształ

go na nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifika

cenie ustawiczne, prowadzono liczne działania

cji- Celem strategicznym był rozwój edukacji na wsi

aktywizujące środowisko wiejskie do podejmowa
nia działań o charakterze edukacyjnym, społecz

i obszarach wiejskich, podniesienie jakości i po

nym i kulturalnym.

ziomu wykształcenia mieszkańców wsi i obszarów

- Ważnym obszarem działań było również przygo

wiejskich.

towanie mieszkańców wsi do funkcjonowania

- Działania rządu na rzecz rozwoju edukacji na

w gospodarce rynkowej. W okresie obowiązywania

obszarach wiejskich koncentrowały się wokół

programu nastąpił rozwój umiejętności wykorzy

wspierania rozwoju najmłodszych dzieci, upo

stania komputera oraz Internetu przez mieszkańców

wszechniania wychowania przedszkolnego, prowa

wsi w życiu codziennym oraz działalności gospo

dzenia działań w zakresie poprawy jakości procesu

darczej.

kształcenia, a także podnoszenia kompetencji na
uczycieli.
- Na przestrzeni lat 2008-2013 wprowadzono liczne
rozwiązania legislacyjne, przyczyniające się do
zwiększenia dostępu do edukacji dla niepełno

Efekty realizacji Rządowego Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
na lata 2008-2013

- Lepsza dostępność do wychowania przedszkol

- Rozwój umiejętności wykorzystania nowych

nego.

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz

- Programy stypendialne i pomocowe skierowane

znacząca poprawa wyposażenia szkół w sprzęt

do uczniów z obszarów wiejskich.

komputerowy.

- Zwiększenie dostępu do edukacji dla niepełno

- Pod wieloma względami (np. liczba uczniów

sprawnych mieszkańców wsi.

przypadających

{

> )

na

oddział

czy

stanowiska
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Przemiany w kształceniu ogólnym i zawodowym

komputerowe) sytuacja szkół wiejskich jest podob

- Wzrost aspiracji edukacyjnych ludności wiejskiej,

na, lub czasem nieco lepsza niż szkół w mieście.

związany z rosnącą liczbą osób z wyższym wy

- Aktywizacja środowisk wiejskich do podejmowa

kształceniem, którzy mieszkają na wsiach (z 216

nia działań o charakterze edukacyjnym, społecz

tys. w 1995 r. do 852 tys. w 2009 r.)

nym i kulturalnym.

- Poprawa wyposażenia gospodarstw domowych
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Ponadto, w ostatnich latach nastąpiła istotna
poprawa wielu czynników determinujących szanse
edukacyjne na wsi:

Ochrona małych szkół przed likwidacją: program Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Mała Szkoła” wprowadzony w 1999 r.

Dzięki temu programowi (w latach 1999-2003)

ternetowe, zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze

uratowanych przed likwidacją zostało około 300

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W budynku

szkół na wsiach.

szkolnym są organizowane imprezy okoliczno

Małe Szkoły mieszczą się w budynkach tzw. 1000-

ściowe integrujące społeczność lokalną oraz zebra

latek, małych chatach wiejskich, zabytkowych bu

nia wiejskie. W ich organizacji bierze udział cała

dynkach i nowoczesnych pawilonach. Są prowa

społeczność wsi: także Koła Gospodyń Wiejskich,

dzone przez organizacje pozarządowe i osoby pry

straż pożarna, parafia.

watne. Status Małej Szkoły nie zależy od liczby

Praktyka i badania ekspertów dowiodły, że Małe

uczniów ani od wielkości budynku. Najmniejsza

Szkoły, doglądane i kontrolowane przez rodziców

Mała

ma

i mieszkańców, oferują lepsze warunki nauki

4 uczniów, największa - w Piekiełku (także Mało

(większość z nich ma na przykład pracownie kom

polska) - około 200.

puterowe) oraz są bliższe i bardziej przyjazne

Małe Szkoły to lokalne centra rozwoju. Stowa

uczniom.

rzyszenia Rozwoju Wsi prowadzą w nich szkolenia

Zapewniają znakomite wyniki nauczania - średnia

dla dorosłych (m.in. dla rolników, dofinansowywa

wyników w Małych Szkołach jest taka jak

ne przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

w szkołach miejskich i znacznie wyższa od śred

Rolnictwa), przedszkola, świetlice, kawiarenki in

niej na wsi.

Szkoła

w

Nowicy

(Małopolska)

{
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Przemiany w kształceniu ogólnym i zawodowym

Kształcenie zawodowe na potrzeby rolnictwa

Art. 5 ust. 3d pkt 1 ustawy O systemie oświaty,

Rolniczego, w tym najwięcej, bo 7 zespołów,

która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2004 r.,

w województwie lubelskim.

umożliwił ministrowi właściwemu do spraw rolnic

Obecnie

twa zakładanie i prowadzenie publicznych szkół

szkolnictwa zawodowego obejmuje 26 zawodów,

rolniczych oraz placówek rolniczych o znaczeniu

dla których ministrem właściwym lub współwła-

regionalnym i ponadregionalnym, a także placówek
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodo

ściwym jest minister do spraw rolnictwa, rozwo
ju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, w tym

wych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

16 zawodów nauczanych na poziomie kwalifikacji

Aktualnie, minister właściwy do spraw rolnictwa

technika i 10 zawodów nauczanych w zasadniczej

prowadzi 45 Zespołów Szkół Centrów Kształcenia

szkole zawodowej.

obowiązująca

klasyfikacja

zawodów

Efekty zmian w kształceniu zawodowym

W zawodach wyodrębniono kwalifikacje, co sprzy

Osoby dorosłe mają obecnie możliwość uzyskania

ja szybszemu zatrudnieniu, gdyż już jedna kwalifi

dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego prze

kacja w zawodzie wystarcza do uzyskania zatrud

kwalifikowania lub zwiększenia swych szans na

nienia na co najmniej jednym stanowisku pracy.

rynku pracy.

Wprowadzono możliwość dostosowania kształce

System egzaminacyjny przewiduje obecnie możli

nia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczą

wość potwierdzania przez osoby dorosłe w trybie

cych się (krótszy czas na nabycie kwalifikacji za

egzaminów eksternistycznych umiejętności zawo

wodowych

formach

dowych nabytych w toku doświadczenia zawodo

kształcenia ustawicznego - np. na kwalifikacyjnych

wego, tj. bez konieczności uczęszczania do szkoły.

w

bardziej

elastycznych

kursach zawodowych).

Trzy warianty kształcenia praktycznego w zasadniczej szkole zawodowej

Kształcenie dualne realizowane u pracodawców

z uczniami, tzw. młodocianymi pracownikami

(w większości u

oparciu

(16-18 lat). W wariancie tym uczący się spędzają

pracodawcę

większość czasu u pracodawców. Nauka w szkole

o

umowę

rzemieślników) w

podpisaną

przez
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obejmuje przeważnie 2 dni w tygodniu (wiedza

Kształcenie zawodowa realizowane w szkole -

teoretyczna, ogólna i zawodowa) oraz 3 dni w ty

w pracowniach i warsztatach szkolnych stwarzają

godniu w miejscu pracy, dotyczy to 61% uczniów

cych warunki zbliżone do rzeczywistych warunków

ZSZ.

pracy. Może być również realizowane w nowocze

Kształcenie zawodowe w szkole i u pracodawcy

śnie wyposażonych centrach kształcenia praktycz

(również dualne) w oparciu o umowę szkoły

nego, w przypadku gdy szkoła nie ma możli

z pracodawcą i bez podpisywania umowy o pracę

wości

z uczniami. Na kształcenie praktyczne przeznacza

na miejscu. Na kształcenie praktyczne przezna

się 60% godzin kształcenia zawodowego.

cza się 60% godzin kształcenia zawodowego.

zrealizowania

kształcenia

praktycznego

Kształcenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Szczególny nacisk zostanie położony na upo

- organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawo

wszechnianie wszelkich form współpracy szkół

dowych dla uczniów

zawodowych z pracodawcami. Niezwykle istotne

- organizacji ze szkołami kwalifikacyjnych kursów

będzie w tym zakresie zachęcenie pracodawców,

zawodowych

zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym

- szerszego udziału pracodawców w organizacji

i lokalnym, do większego zaangażowania i włącze

praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawo

nia się w proces kształcenia zawodowego i egzami

dowego

nowania, w ramach:

- zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do

- identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych

nowoczesnych technik i technologii

na rynku pracy

- tworzenia ośrodków egzaminacyjnych przez pra

- oceny wymagań kwalifikacyjnych wynikających

codawców.

z podstawy programowej kształcenia w zawodach
- konstruowania oferty kształcenia w szkołach
i w formach pozaszkolnych
- wspólnego przygotowywania programów naucza
nia dla zawodu
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Wpływ przemian gospodarczych na procesy społeczne
i kulturalne na wsi

Prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

WPŁYW PRZEMIAN GOSPODARCZYCH
NA PROCESY SPOŁECZNE I KULTURALNE NA WSI

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak przemiany

integracji oceniano, iż w stosunku do 1988 r. aż

gospodarcze ostatnich lat wpływają na procesy

53% indywidualnych gospodarstw zaprzestało pro

społeczne i kulturalne na wsi, trzeba najpierw mieć

dukcji na rynek, a dochody z tytułu pracy uzyski

jasność co do tego, jakie są to przemiany. Tymcza

wało tylko 14,3% rodzin posiadających ziemię,

sem w tej właśnie kwestii panuje spore pomiesza

podczas gdy w 1988 r. było ich ponad dwukrotnie

nie, chyba że poprzestać na stereotypach i politycz

więcej, bo 33,3%. Tę tendencję potwierdził zresztą

nych sloganach. W zideologizowanym dyskursie

Spis Rolny z 2010 r., zgodnie z którym już tylko

medialnym, ale również (przynajmniej częściowo)

1,9 min gospodarstw prowadziło wtedy działalność

naukowym nie brak bowiem sformułowań przesą

rolniczą, czyli o 13% mniej niż w 2002 r. Najnow

dzających o tym, że dzięki przemianom ustrojo

sze dane również pokazują, iż wciąż zmniejsza się

wym zapoczątkowanym po 1989 roku, a zwłaszcza

produkcja zbóż, ziemniaków i warzyw oraz hodow

po wejściu do Unii, zapanowała w Polsce kapitali

la trzody chlewnej i brojlerów, choć równocześnie

styczna gospodarka rynkowa, która zapewni dyna

postępuje proces koncentracji upraw i chowu. Kon

miczny rozwój sektora rolnego, a rolnikom zagwa

centracji, a więc skupiania środków produkcji

rantuje wzrost zamożności. Warto przyjrzeć się

w ręku coraz mniejszej liczby właścicieli. Należy to

pokrótce każdemu z tych twierdzeń i zadać kilka

rozumieć w ten sposób, iż coraz więcej rodzin na

pytań.

wsi traci możliwość utezymywania się z rolnictwa

Po pierwsze: co wspólnego z „wolnym ryn

i to bynajmniej nie z powodu „wyuczonej bezrad

kiem” miały rozpoczęte już w latach dziewięćdzie

ności”, ale wskutek określonych decyzji admini

siątych przedakcesyjne działania przystosowawcze,

stracyjnych.

w których wyniku znacznie ograniczono potencjał
polskiego

rolnictwa

eliminując

wielu

I po drugie: co wspólnego z „wolnym ryn

małych

kiem” ma polityka rolna Unii Europejskiej, z jej

i średnich producentów? Jak wyliczał dr Ludwik

planowaniem i kwotowaniem, protekcjonizmem

Staszyński, wskutek odgórnych zarządzeń tylko

i dotowaniem, limitami i subsydiowaniem? Czy to

zakładów mięsnych ubyło o 2/3, a te przecież ob

czasem nie o WPR wybitny brytyjski ekonomista

sługiwały rynki lokalne, nabywając produkty od

rolny M. Trący napisał przed laty, że wysoki i stale

drobnych rolników (Staszyński 2010). Już u progu

powiększający

i
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sprawia, iż „trudno w tym wszystkim rozpoznać

wierzchni gospodarstwa. Świadczą o tym badania

gospodarkę rynkową”.

z lat międzywojennych, gdzie W. Grabskiemu,

A na ile realne okazały się nadzieje na rozwój

A. Curzytkowi i wielu innym wychodziło, iż na

polskiego rolnictwa? Epatowanie wielkością unij

jednostkę obszaru przypada całkowitego dochodu

nych środków kierowanych na polską wieś (przede

społecznego tym więcej im mniejszy obszar tego

wszystkim na tzw. pierwszy filar, a więc do rolnic

gospodarstwa. Ta prawidłowość znajduje zresztą

twa) bywa zawodne choćby z tego względu,

potwierdzenie w dowolnym czasie i miejscu:

że rozdysponowywane są one na wiele programów,

w ZSRR działki przyzagrodowe o łącznej po

osi i programów o nie zawsze przejrzystej struktu

wierzchni 1,4% całego areału dawały 26,3% cał

rze, że „znaczącą ich część” przechwytuje otocze

kowitej produkcji rolnej, w PRL-u z 1 ha chłopskiej

nie instytucjonalne, że równie trudne do oszacowa

ziemi otrzymywano tyle, ile z 10 ha gruntu w PGR,

nia pozostają koszty transakcyjne zasilające te

w dzisiejszej Rosji działki przyzagrodowe zajmują

podmioty, które zarządzają pozyskiwaniem i dys

ce zaledwie 4,8% ziemi dają 50% produkcji, pod

trybuowaniem unijnego wsparcia. Konia z rzędem

czas gdy gospodarstwa wielkoobszarowe zajmujące

temu, kto precyzyjnie określi, ile pieniędzy fak

aż 80% gruntu produkują zaledwie 43% żywności,

tycznie trafia w Polsce do przeciętnego rodzinnego

a raporty Banku Światowego dla .Ameryki Łaciń

gospodarstwa rolnego, stanowiącego - podobno -

skiej pokazują, ze małe farmy są tam od 3 do 14

główny cel wspólnej polityki rolnej UE.

razy (!) bardziej wydajne niż farmy duże (Bello

Ryzykowne byłoby także poleganie na po

2011). Zresztą w dzisiejszej Polsce małe gospodar

wszechnie dostępnych danych statystycznych ma

stwa rodzinne „nadal mają przewagę pod względem

jących obrazować modernizację polskiego rolnic

efektywności ekonomicznej

twa, i to nie tyle ze względu na ich nominalną wia

dużymi, z czym jednak większość ekonomistów nie

rygodność bądź niewiarygodność (liczby bez

może się pogodzić. O co tu chodzi?

i społecznej” nad

względne i odsetki są, jakie są), ile raczej z powodu

Problem tkwi w sposobie liczenia. W dalszym

przypisywanej im przez większość ekonomistów

ciągu wielu ekonomistów upiera się, by wydajność

rolnych interpretacji. Interpretacji na wskroś ide

w rolnictwie mierzyć tak, jak to robiono w XX

ologicznej i - dodajmy - opartej na nieaktualnych

wieku, czyli w relacji do liczby zatrudnionych albo

już i skompromitowanych założeniach. Jeżeli bo

do poniesionych nakładów,

wiem dane obrazujące systematyczny spadek liczby

argumentów przemawia za tym, by mierzyć ją

gospodarstw rolnych (z 2 933 tys. w 2002 r. do

w stosunku do jednostki powierzchni. Z jakiego

2 278 tys. w 2010 r., a więc o ponad 22%) i postę

powodu? Na przykład

pujący proces koncentracji ziemi (mała własność -

sięciu już lat w skali całego globu zaczyna drama

do 1 ha - straciła w tym czasie około 40% gruntów

tycznie ubywać ziemi. No i z tego, że w Polsce -

i niemal tyle samo przybyło ich dużej własności -

wobec wciąż wysokiego poziomu bezrobocia, wca

powyżej 50 ha), to niekoniecznie trzeba się z tego

le niemalejącej skali emigracji zarobkowej, braku

cieszyć.

nowych miejsc pracy i imitacyjnego, a nie innowa

tymczasem

sporo

z takiego, że od kilkudzie

Przede wszystkim dlatego, że wbrew temu, jak

cyjnego charakteru naszej gospodarki, która dla UE

powszechnie się uważa, wydajność w rolnictwie

pełni rolę drugorzędnej montażowni obsługiwanej

maleje, a nie rośnie wraz z powiększaniem się po

przez niskopłatną siłę roboczą - wciąż zachowują
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aktualność słowa Z. Ludkiewicza sprzed niemal stu

niespełna dwu dekadach zmalała do 54,5% min ton

lat: „wobec przeludnienia naszej wsi polityka

(Michna 2008). I nic dziwnego, skoro po 2004 r.

agrarna powinna u nas dążyć do tworzenia podstaw

prawie 1 min gospodarstw przestało sprzedawać

rozwoju gospodarstw tego typu, gdzie praca ludzka

mleko, ponad 830 tys. zaniechało hodowli trzody

znajdowałaby wielkie zastosowanie” (Ludkiewicz

chlewnej, produkcja wołowiny spadła o połowę,

1919: 19).

owiec mamy 20 razy mniej, z 384 tys. plantatorów

Opinia tego wybitnego znawcy polityki rolnej

buraka cukrowego zostało 40 tys., a liczba produ

i przedwojennego ministra reform rolnych może

centów tytoniu skurczyła się z 250 tys. do 14,5 tys.

okazać się tym bardziej aktualna, że znajduje

Co jeszcze bardziej niepokojące, wraz z ubytkiem

wsparcie w prognozach A. Toynbee’ego i D. Ikedy

jednostek produkujących równocześnie maleje po

- badaczy sekularnych trendów cywilizacyjnych.

tencjał polskiego rolnictwa: ubywa zasobów ziemi

Rozważając kształt przyszłości piszą oni o nie

w posiadaniu gospodarstw (o ponad 5 %), w tym

uchronnym „powrocie do obszarów wiejskich”

gruntów ornych (o ponad 8%) i spada wartość ma

i tradycyjnych metod gospodarowania, co będzie

jątku trwałego netto - z 34,3 mld zł w roku 2000 do

oznaczało konieczność zwiększenia ilości siły ro

27,4 mld zł w 2010.

boczej w rolnictwie. Dzięki temu, jak piszą, „kraje

Aby jednak być uczciwym, trzeba przyznać, że

zaawansowane mogą stać się w pewnym sensie

od samego początku nie ukrywano konieczności

zacofane, zaś państwa zacofane - bardziej zaawan

pewnych dostosowań (czytaj: ograniczeń) krajo

sowane”, zaś nieunikniona „demobilizacja” regio

wych możliwości produkcyjnych, ale przedstawia

nów wysoko zurbanizowanych uczyni motorem

no to jako dobrodziejstwa integracji. Kuriozalnym

rozwoju obszary wiejskie i kraje nieuprzemysło

wręcz przykładem pro-unijnej propagandy jest

wione, które - ich zdaniem - lepiej przystosują

fragment opracowania „Polska w UE. Doświadcze

się do warunków globalizacji (Toynbee, Ikeda

nia pierwszego roku członkostwa”. Czytamy tam,

1999: 55).

co następuje: „Pierwszy rok członkostwa przyniósł

Jeśli jednak zapatrujemy się sceptycznie na

także wymierne korzyści sektorowi rybołówstwa.

długoterminowe prognozy filozofów cywilizacji, to

Nie spełniły się obawy, iż rybacy nie staną się be

może bardziej przekonujące okażą się dane, które

neficjentami procesu integracji. W roku 2004 roz

obrazują parametry dzisiejszego sektora rolnego

począł się proces restrukturyzacji floty rybackiej

i jego produktywność. Specjaliści twierdzą, że do

poławiającej na Bałtyku, którego zasadniczym ce

konana w okresie przedakcesyjnym restrukturyza

lem jest zredukowanie nadmiernego potencjału

cja polskiego rolnictwa, a zwłaszcza objęcie go

połowowego przez wycofanie części floty. Reali

zasadami WPR przynosi zdecydowanie pozytywne

zowane są między innymi działania, które mają

skutki. Trudno z tym się zgodzić, pamiętając o na

zapobiec wzrostowi bezrobocia wśród rybaków.

rzucanych polskim rolnikom rozmaitym wymaga

Należy do nich udzielanie pomocy finansowej tym,

niom dostosowawczym, a więc de facto - ograni

którzy utracą miejsca pracy”. Wszyscy pamiętamy,

czeniom. Można raczej zaryzykować twierdzenie,

że od początku transformacji bardzo popularny był

że skutek tych wszystkich działań jest odwrotny.

slogan o potrzebie rozbudzania w społeczeństwie

Przecież produkcja rolna spada: w 1990 r. w przeli

przedsiębiorczości przez dawanie ludziom wędek,

czeniu na miliony ton zbóż wynosiła 79 min, a po

a nie ryb. Po akcesji sytuacja raptem się odwróciła,

i
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bo najwyraźniej Unia zaczęła dostarczać Polakom

zrobią polscy rolnicy, kiedy ryb zabraknie, a wędki

ryby, przezornie konfiskując wędki.

dawno już skonfiskowane?

Może jednak wskutek podjętych działań re

Jeżeli aż tyle kłopotu przysparza próba odpo

strukturyzacyjnych i dostosowawczych nastąpiła

wiedzi na pytanie: jakie są przemiany gospodarcze,

poprawa kondycji finansowej rolników? Owszem,

których doświadczamy w ostatnim ćwierćwieczu

relatywnie niby nastąpiła, bo jeśli rozpatrywać ich

(do niedawna słuszna wydawała się propozycja

łącznie, to polscy rolnicy odnotowali wzrost

prof. Jadwigi Staniszkis, mówiącej o „kapitalizmie

dochodów. Trzeba jednak pamiętać, że jest to grupa

państwowym”, ale dopiero co dowiedzieliśmy się

o największym zróżnicowaniu pozycji finansowej

z miarodajnych źródeł, że „polskie państwo istnieje

(obrazujący to wskaźnik Giniego zbliża się do po

tylko teoretycznie”...), to zwróćmy się w stronę

ziomu 0,5, uznawanego za typowy dla krajów afry

skutków tych wszystkich przemian. Może one do

kańskich czy azjatyckich, lecz nie europejskich),

starczą wskazówek, jak zdiagnozować ich przyczy

a więc operowanie „średnią” jest tu bardzo mylące.

ny - „z owoców ich poznamy je”.

Trzeba też pamiętać, że względna poprawa sytuacji

Ani dla opinii publicznej, ani dla naukowców

wynika przede wszystkim z tego, że poprzednio

nie ulega wątpliwości, iż jednym z najdramatycz-

(w latach 1990-1999) odnotowano na wsi ogromny

niejszych skutków transformacji a następnie akcesji

spadek dochodów - o 54,7% - więc łatwo na tym tle

okazała się migracja zarobkowa. Jej rozmiary okre

wykazać jakikolwiek wzrost. Nie bez znaczenia jest

ślane są w terminach „exodusu” o trudnych do

tu również ta okoliczność, iż mimo poprawy sytu

przewidzenia długofalowych skutkach demogra

acji w dalszym ciągu przeciętne dochody rolnika

ficznych i ekonomicznych. Dotyczy ona głównie

to zaledwie 90% dochodów mieszkańca wsi, a te są

ludzi z małych miasteczek i wsi, w dodatku mło

z kolei wyraźnie niższe od średniej krajowej: jeśli

dych i całkiem nieźle wykształconych (ukończone

w roku 2004 wynosiły 78% ogólnego poziomu, to

szkoły zawodowe, średnie, a nawet wyższe), którzy

obecnie przekraczają 80% (wzrost naprawdę nie

na Zachodzie, w krajach dużo bardziej rozwinię

wielki - raptem o 2 punkty procentowe). W dodat

tych bez trudu znajdują pracę, choć w kraju uzna

ku dochody mieszkańca wsi to wprawdzie 80%

wani są za zbędny balast spowalniający moderniza

dochodów

liczebności

cję i wskazywani jako ci, którzy powinni na stałe

100-200 tysięcy, ale zarazem stanowią zaledwie

opuścić ojczyznę, by nie pogarszać sytuacji pozo

57% dochodów mieszkańców miast największych!

stałych. Projekt „emigracji ostatniej” mówi o tym

No i wreszcie to, co chyba najbardziej niepokojące:

bez ogródek językiem typowym dla neoliberalnego

okazuje się bowiem, że wprawdzie od momentu

dyskursu rasistowskiego: aby rozwój się zakorzenił,

akcesji odnotowano ponad dwukrotny wzrost do

potrzebny jest trwały odpływ nadwyżki demogra

chodów realnych w rolnictwie, lecz przyczyny tego

ficznej - około 2,5 min mieszkańców wsi -

leżą głównie w unijnych dotacjach: przed rokiem

czyli

2004 ich udział w całości rolniczych dochodów

społeczne, systemy wartości i nawyki są niewspół

wynosił zaledwie 9%, a teraz przekracza już 60%.

mierne do potrzeb tego rozwoju, zaś próba ich włą

Co jednak stanie się, gdy Unia zacznie ograniczać

czenia w proces przemian wiązałaby się z „nad

dopłaty albo przetransferuje je np. na Ukrainę? Co

miernymi kosztami”. Nawet używane często w tym

mieszkańca

miasta

o

i ■)

ludzi,

których

cechy

demograficzno-
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kontekście określenie „balast” przypomina podob

ne przez współczesnych badaczy. Zwracają oni

ne, stosowane przed laty - ballastexistenzen.

uwagę na specyfikę polskiego migrowania jako

Czym charakteryzuje się współczesna migracja

migrowania „z peryferii na peryferie”, na wykorzy

zarobkowa z Polski? Otóż przypomina ona do złu

stywanie przez wyjeżdżających głównie kapitału

dzenia dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wy

społecznego (czyli „sieci”, układów, znajomości

chodźstwo, którego cechy i mechanizmy układały

i kontaktów), a nie ludzkiego (własne kwalifikacje

się w wyraźny wzór, zdecydowanie inny niż mi

i przedsiębiorczość), a także na skutki tych wyjaz

growanie

europejskich,

dów: wprawdzie cenne w doraźnej perspektywie

a więc to opisywane w klasycznych teoriach socjo

jednostkowej, bo pozwalające przeżyć do następ

logicznych.

znamionował

nego wyjazdu, ale absolutnie dewastujące w sensie

przede wszystkim „nadzwyczaj silny rozwój cza

długoplanowym i społecznym. Żadne bowiem

sowego wychodźstwa zarobkowego”, co bodaj jako

innowacje nie są przenoszone z kraju przyjmujące

pierwszy zauważył R. Dmowski. Polacy, głównie

go do kraju wysyłającego (trudno przecież dostrzec

chłopi, wyjeżdżali nie po to, by się osiedlić za gra

jakieś

nicą, ale po to, by powrócić do rodzinnej wsi i żyć

„mobilność międzynarodowa coraz częściej przy

tam dalej, tyle że trochę lepiej. Po drugie nie wy

czynia się do hamowania przeobrażeń ekonomicz

jeżdżali w pojedynkę, ale grupowo: badacze pisali

nych zamiast stawać się ich katalizatorem”, ludzie

o „krewniaczo-parafialnym” sposobie organizowa

migrujący wahadłowo nazywani są „nieruchomymi

nia wyjazdu i o ,,rodzinno-sąsiedzkim” trybie no

biegnącymi”, a ich środowiska bywają określane

minowania migranta. Wyjeżdżał nie ten, kto tego

jako „ekonomiczno-kulturowe nisze skrywające

chciał,

indywidualistycznym

społeczny bezruch”, gdzie panuje stagnacja i nasi

porywem, lecz ten, kogo wyznaczyła rodzina i za

lają się procesy retradycjonalizacji. Jest też jeszcze

akceptowali sąsiedzi, były to więc decyzje zbioro

jeden, ważny skutek masowych migracji zarobko

we, a nie jednostkowe. Zresztą za granicą polscy

wych młodych Polaków, zwłaszcza po roku 2004:

migranci też najchętniej przebywali razem, skupia

oto niewątpliwie stały się one czynnikiem stabilizu

jąc się w określonych dzielnicach miast i tworząc

jącym ład społeczny, swoistym „zaworem bezpie

tam prawdziwe „getta” - „kolonie” swych rodzin

czeństwa” umożliwiającym pozbycie się przynajm

nych wsi. Po trzecie wreszcie, pobyt za granicą

niej części bezrobotnych, a bez którego krajowi

najczęściej nie zmieniał zapatrywań migranta ani

(czytaj - rządzącym) groziłoby załamanie istnieją

jego tradycyjnego chłopskiego etosu: ,jechali, by

cego porządku. I pewnie dlatego tak gorliwie za

dokupić krowę, postawić stodołę, spłacić brata lub

biegano o „otwarcie europejskich rynków pracy dla

siostrę i wracali do kraju do tych samych zajęć za-

polskiej siły roboczej” !

z

pozostałych
Polskie

krajów

migrowanie

wiedziony jakimś

innowacje z perspektywy „zmywaka”),

wodowych lub nie wracali w ogóle. Ci, co wracali,

Jak widać, analiza tylko jednego ważnego zja

wracali do rolnictwa, a i do rolnictwa nie wracali

wiska społecznego, jakim jest obecnie migracja

z innowacjami” - pisała K. Duda-Dziewierz o emi

zarobkowa dotycząca w znacznym stopniu wsi,

gracji amerykańskiej z pewnej podrzeszowskiej wsi

pozwoliła całkiem trafnie zdiagnozować jego przy

(1938: 85).

czyny. Teraz już odpowiedź jest prosta. To taki

Te same zjawiska, które opisywał Dmowski,

a nie inny stan gospodarki, to „złe prawa i wysokie

Duda-Dziewierz czy Chałasiński są dziś podkreśla

podatki”, o czym pod koniec XIX wieku pisał

{

,

}
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E. Ravenstein, to „wyraz

mama, masz swoją emeryturę, to siedzisz w domu.

niezadowolenia z istniejących warunków bytu”,

A jak jesteś chora, to weźmiesz z Polski albo

0 czym wspominała już w 1898 r. Z. Daszyńska-

z Ukrainy kobietę, za pół darmo będzie ci robiła,

Golińska, to rabunkowa i krótkowzroczna polityka

a ja mam swoje życie”). Także w odniesieniu do

deindustrializacji zafundowanej Polsce przez kolej

spraw zawodowych nie czują kompleksów. Uważa

ne ekipy rządzące w latach dziewięćdziesiątych.

ją, że w tej materii radzą sobie dużo lepiej niż ich

Jeśli w tym okresie, według słów prof. M. Kabaja,

zagraniczni koledzy, a to dzięki typowo polskiej

Polska faktycznie „wyeksportowała” na zachód

zaradności i umiejętności „kombinowania”: „u nich

około 5 min miejsc pracy, to nic dziwnego, że po

tych pomysłów to nie za bardzo. Dla mnie nie ma

paru latach musiała zacząć tam eksportować także

problemu podłączyć wodę, gaz czy kanalizację,

swoją siłę roboczą. „Dlaczego to my, Polacy nie

pomalować czy jakieś tam maty położyć, a u nich

znajdujemy chleba tu, w kraju, jeno musimy szukać

jest już problem.

go u obcych - pytał pewien włościanin w 1912 r. -

Polacy są tak wychowani, ze trzeba sobie radzić ze

Oto my, Polacy, mamy wiele rąk roboczych, ale

wszystkim” (Wieruszewska, 2007). Z całą pewno

brak umiejętnego kierowania naszym działaniem”.

ścią respondenci nie okazywali się też konsumen

Jak widać, nic się w tej kwestii nie zmieniło i dla

tami jakoś szczególnie zauroczonymi ofertą zagra

tego najlepszym wskaźnikiem stanu naszej gospo

nicznych supermarketów. Wyraźnie podkreślali

darki nie są dane statystyczne, lecz procesy spo

zalety polskich produktów, zwłaszcza artykułów

łeczne, które stanowią jej skutek.

żywnościowych: „w Polsce jest to samo, a może

klasyk teorii migracji,

Im się w głowie nie mieści, że

Aby charakterystyka wpływu przemian gospo

niektóre rzeczy są lepsze, ja wolę nasze słodycze.

darczych na polską wieś była kompletna, nie wolno

Jak przyjadę z powrotem, to kupię sobie michałki

jednak poprzestać na omówieniu samych skutków

albo kasztany”.

społecznych, lecz trzeba też wspomnieć o zjawi

Biorąc to wszystko pod uwagę trudno uznać,

skach kulturowych, jakie im towarzyszą. Intensyw

by w efekcie migracji, czyli swego rodzaju kontak

na migracja zarobkowa prowadzi bowiem do za

tu międzykulturowego, ulegała zachwianiu trady

skakujących efektów w sferze mentalności i po

cyjna domocentryczna orientacja badanych, ich

staw. Te efekty to obserwowane już przed stu

przywiązanie do polskich realiów i wyraźny kryty

1 więcej laty procesy retradycjonalizacji postaw,

cyzm wobec zachodniej rzeczywistości. Zastoso

umacniania dotychczasowych poglądów i utwier

wany w analizach wskaźnik mierzący tradycjona

dzania własnej tożsamości kulturowej. Przekonują

lizm postaw wykazał raczej nasilanie się takich

o tym wyniki badań socjologicznych, zrealizowa

opinii, zwłaszcza w stosunku do konformizmu spo

nych niedawno w InsAtucie Rozwoju Wsi i Miasta

łecznego, patriarchalnego modelu rodziny, autory

PAN. Przeprowadzone analizy pokazały, że ani dla

tetu Kościoła, nacjonalizmu i patriotyzmu ekono

osób wyjeżdżających za granicę, ani dla ich środo

micznego. Co ciekawe, wskaźnik ten osiągał naj

wisk Zachód nie reprezentuje praktycznie niczego,

wyższe wartości właśnie na terenach naznaczonych

co warte byłoby przyswojenia. Dla migrantów

najdłuższym

szczególnie odstręczające wydaje się obserwowane

ten,

tam rozluźnienie relacji rodzinnych (,Ja dla mojej

wytłumaczenie w ogólnoświatowych badaniach

mamy to bym wszystko zrobiła. A tam jest tak:

prowadzonych

{

,

}

„stażem

choć wydaje

migracyjnym”.

się paradoksalny,

przez

C.

Wynik
znajduje

Hampdena-Tumera
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i A. Trompenaarsa. Pod koniec lat dziewięćdziesią

wywania tego, co własne, swojskie i do deprecjo

tych przebadali oni około 15 tys. menedżerów

nowania wszystkiego, co obce) leży jedna z przy

z różnych krajów i musieli przyznać, że nie po

czyn retradycjonalizacji wiejskich środowisk, które

twierdziły one zakładanej i - wydawałoby się -

od wielu lat

oczywistej tezy, jakoby większa intensywność kon

kwencji wyjazdów zarobkowych? Tak sformuło

taktów międzykulturowych sprzyjała krytycyzmo

wana hipoteza nakazywałaby poszukiwać przyczyn

wi wobec dotychczasowych przeświadczeń. Działo

stagnacji nie w immanentnych cechach izolowa

się dokładnie odwrotnie: u pracowników międzyna

nych społeczności, ale właśnie w fakcie ich otwar

rodowych koiporacji funkcjonujących przez wiele

cia się na szeroki świat: będą one stawały się tym

lat w odmiennym otoczeniu obserwowano usztyw

bardziej tradycyjne i zamknięte w sensie mental

nienie poglądów, większe przywiązanie do wartości

nym i społecznym, im bardziej nowoczesne działa

narodowych i bardziej zdecydowane docenianie

nia podejmą jej członkowie. I takie mogą być spo

własnej tożsamości kulturowej.

łeczne i kulturowe skutki przemian gospodarczych

i to intensywnie doświadczają konse

A zatem czy nie w opisanej przez Hampdena-

zapoczątkowanych jako transformacja ustrojowa

Tumera i Trompenaarsa przekornej reakcji na in

przed ćwierć wiekiem i przypieczętowanych wej

ność (reakcji, która pod wpływem zetknięcia z no

ściem Polski do UE przed dziesięciu laty.

wo poznanymi realiami skłania do nadwartościo-

Literatura:
Bello W. 2011, Wojny żywnościowe. Warszawa.
Duda-Dziewierz K. 1936, Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Warszawa.
Ludkiewicz Z. 1919, Polityka agrarna. Warszawa.
Michna W. 2008, Współczesna rola rolniczych i wiejskich organizacji. „Realia” nr 6.
Staszyński L. 2010, Wieś na wstecznym biegu Warszawa.
Wieruszewska M. (red.) 2007, Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Warszawa.
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Justyna Górska
Dział Kultury Wsi
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

WSPÓŁCZESNE ZAINTERESOWANIE KULTURĄ WSI
NA PRZYKŁADZIE NAGRODY „ZA ZASŁUGI DLA KULTURY LUDOWEJ”

Nagroda „Za zasługi dla kultury ludowej”

przedsięwzięć

artystycznych

popularyzujących

ustanowiona została w 1974 r. na Mazowszu płoc

folklor i sztukę. Nagradza się również badaczy,

kim, z inicjatywy Henryka Gaworskiego i Juliusza

animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej,

Głowackiego, twórców czasopisma społeczno-

którzy

kulturalnego ,3arw y”. Od początku miała rangę

i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują

wyróżnienia ogólnopolskiego. W kolejnych latach

na jej

(1986-2001) była realizowana przez Mazowieckie

opracowują naukowo, chronią i zachowują dla

Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 r. jej

przyszłych pokoleń. W wyniku długoletnich do

organizację prowadzi Muzeum im. Oskara Kolber

świadczeń programowo-organizacyjnych utrwalił

ga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej

się podział na sześć kategorii nagród:

wzorem
bogactwo

Oskara

Kolberga

i różnorodność,

gromadzą

dokumentują,

w Radomiu przy udziale: Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji „Cepelia”

Pierwszą kategorię tworzą twórcy ludowi re

Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Narodowego Cen

prezentujący następujące dziedziny sztuki ludowej

trum Kultury. Ministerstwo od początku sprawuje

i artystycznego

patronat i jest głównym fundatorem przyznawa

(w tym malarstwo na szkle), tkactwo, hafciarstwo

nych wyróżnień. Organizację konkursu, w imieniu

i koronkarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, arty

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spra

styczne kowalstwo i metaloplastyka, stolarstwo

wuje obecnie Narodowe Centrum Kultury

i snycerstwo, zabawkarstwo oraz zdobnictwo ob

w Warszawie.

rzędowe: wycinanki, palmy, pisanki, pająki, szopki,

rzemiosła:

rzeźba,

malarstwo,

kwiaty bibułkowe, pieczywo obrzędowe itp. W tej
Nagrodą honoruje się artystów tworzących
w dziedzinach

ludowej

sztuki

plastycznej

i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury

kategorii znajdują się również instrumentaliści,
tancerze, śpiewać)' i wykonawcy

instrumentów

muzycznych.

ludowej, śpiewaj, muzyki instrumentalnej i tańca.
Wyróżnia się twórców rozwijających swoje talenty,

W drugiej kategorii honorowani są twórcy

artystów kultywujących tradycje i autentyczne war

reprezentujący literaturę ludową, pisarze i poeci

tości kultury swoich regionów,

ludowi.

organizatorów
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W trzeciej kategorii przyznawane są nagrody

urzędów i stowarzyszeń wspierających kulturę lu

kapelom ludowym.

dową. Alicja Mironiuk-Nikolska, członek Komisji
pisze „Kryteria też uległy modyfikacji, dziedzictwo
kultury widziane jest nie tylko przez pryzmat ści

Czwartą kategorię tworzą zespoły folklory
styczne.

słego zastosowania tradycyjnej definicji kultury
ludowej. Brana jest pod uwagę osobowość twór

W piątej kategorii przyznawane są nagrody

ców, autentyzm i oryginalność wypowiedzi arty

działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzato-

stów wywodzących się ze środowiska wiejskiego”4.

rom ludowej twórczości oraz badaczom - regiona
listom i uczonym, których działalność naukowa

Obecnie, obserwować możemy wykorzysty

dotyczy polskiej kultury, sztuki ludowej i folkloru.

wanie oraz transformację tradycyjnych wzorów
w, coraz to popularniejszej w naszym kraju, sztuce

W szóstej kategorii przyznawane są nagrody/dyplomy honorowe instytucjom i

użytkowej dostępnej dla szerokiego grona odbior

muzeom

ców. Źródeł tak szerokiego obecnie rozkwitu tej

szczególnie zasłużonym dla rozwoju sztuki ludowej

dziedziny można doszukiwać się już w okresie roz

i folkloru w Polsce1.

biorów.

Po co nam nagroda? Dla kogo tak naprawdę

Wzornictwo przemysłowe oparte na wzorach

jest przeznaczona? Wszystkim nam wiadomo, że

regionalnych rozwijało się już w latach przedwo

od wielu lat tw a dyskurs na temat kultury ludowej.

jennych. Należy tu wspomnieć, że Polska podzielo

Dla niektórych już jej nie ma. Nie istnieje. Roch

na przez zaborców największą swobodę miała na

Sulima, któremu nie sposób odmówić głębi spoj

terenie Galicji, rozwinął się tam styl zakopiański,

rzenia na przedmiot naszej refleksji, już wiele lat

zainicjowany przez Stanisława Witkiewicza, inspi

temu twierdził z naciskiem „Kultura ludowa umar

rowany architekturą i rzemiosłem artystycznym

ła. Żyje jej mit ...”12. Inni uważają, że jest w zaniku,

Podhala. W okresie Młodej Polski wpływy sztuki

kolejni, że przeżywa kryzys. Ci ostatni dopuszczają

zachodnioeuropejskiej ścierały się z ideą poszuki

niejako możliwość jej renesansu prowokując jed

wania inspiracji w rodzimej sztuce. Szczególnie

nocześnie pytanie o okoliczności, motywy, formę

aktywne było tu środowisko krakowskie, którego

i sens takiego odrodzenia. Teoretycy posługują się

najwybitniejszym przedstawicielem był Stanisław

przy tym licznymi terminami - zarówno tymi zdefi

Wyspiański. W 1901 r. powstało Towarzystwo

niowanymi dawniej, jak i tymi wprowadzanymi do

Polska Sztuka Stosowana, którego głównym zało

literatury obecnie. Folkloryzm, postfolkloryzm,

żeniem był rozwój twórczości rodzimej opartej na

kultura postludowa, pseudoludowość to tylko nie

tradycjach regionalnych. W 1913 roku powstały

które z nich3. Podobne dylematy towarzyszą Komi

Warsztaty Krakowskie (WK). Prowadziły dzia

sji Nagrody, którą tworzą przedstawiciele nauki,

łalność projektową, wytwórczą oraz edukacyjną.
Istniały tam pracownie: mebla, tkactwa, wyrobów

1 Zob. Regulamin Nagrody im. O. Kolberga Za zasługi dla

kultury ludowej.
4 Katalog Laureatów Nagrody imienia Oskara Kolberga
„Za zasługi dla kultury ludowej” 1997-2006. Część II,

2 Zob. R. Sulima, Kultura ludowa i polskie kompleksy,
„Regiony”, nr 1, 1997, s. 81.
3 Zob. J. Sadowska, Nowe spojrzenie na tzw. współczesną
sztukę ludową, „Zeszyty Wiejskie”, Z. IX, 2004, s. 39-54.

--------------------------------------------------------------------------- (

red. K. Markiewicz, A. Mironiuk Nikowska, Przysucha
2006, s. 6.

17

) ---------------------------------------------------------------------------

KULTURA A PAŃSTWO

Współczesne zainteresowanie kulturą wsi.

hafciarstwa,

tych cech wyrobów przemysłowych, które odpo

dekoracji ściennej, ceramiki, introligatorstwa, gra

wiadają rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa

fiki, zabawkarstwa, galanterii skórzanej, rzeźby

i warunkom użytkowania tych wyrobów, uwzględ

kamieniu i drewnie. Kierowali nimi wybitni twór

niając przy tym możliwości ekonomiczne i postęp

cy, tacy jak Karol Homolacs, Wojciech Jastrzębow

techniczny,,<5.Najciekawsze rezultaty zostały osią

ski, Zofia Stryjeńska. W roku 1926 powstała Spół

gnięte dzięki współpracy profesjonalnych projek

dzielnia Artystów ŁAD. Jej wyroby charaktery

tantów z twórcami wiejskimi. Powstały zespoły

zował szacunek do materiału i dążenie do umiejęt

projektowe, które adoptowały wzory do potrzeb

nego wykorzystania jego walorów estetycznych

przemysłu.

z

metalu,

batiku

i

farbiarstwa,

i funkcjonalnych, co zresztą naraziło ją na zarzuty
elitarności i tradycjonalizmu. W powojennej Polsce

Trzeba tu wspomnieć o malarkach ze wsi Zali

obowiązywał model gospodarki centralnie sterowa

pie, które projektowały wzory tkanin pod kierun

nej, tworzono wieloletnie narodowe plany gospo

kiem Heleny i Lecha Grześkiewiczów. Malarki

darcze, przemysł został znacjonalizowany, a pry

zalipskie zostały uhonorowane nagrodą w 1978

watna wytwórczość i handel były stopniowo elimi

roku, a więc w jednej z pierwszych edycji. Nieste

nowane.

ty, nagroda przyznana została w cztery lata po
śmierci najwybitniejszej z nich, Felicji Curyłowej,

W 1950 roku powstał, istniejący do dzisiaj, In

liderki grupy. Felicja Curyłowa obdarzona była nie

stytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP). Jego

tylko talentem artystycznym, ale także zmysłem

twórczyni, Wanda Telakowska, wzmacniała pozy

organizacyjno-społecznym, pełna energii i pomys

cję nowej dyscypliny, propagując ideę piękna na co

łów szybko skupiła wokół siebie grupę kobiet

dzień dla wszystkich. Instytut opierał idee istnienia

chcących wspólnie pracować. Założyła Stowarzy

na modelu współpracy projektantów ze znacjonali-

szenie pod nazwą „Wieś Tworząca”, a w kilka lat

zowanym przemysłem i nadzorowanie spraw wzor

później przyczyniła się do zorganizowania „Dni

nictwa w skali kraju5. Zagadnienia wytwórczości

Zalipia”. Zalipie stało się najbardziej znaną wsią

założonej

w Polsce. Mówiono o niej - wieś malowana, wieś

w 1949 r. dzięki inicjatywie Zofii Szydłowskiej,

twórcza, a malowanki zalipskie trafiły do pism,

która niemal od razu uruchomiła 59 placówek

książek, nakręcono o nich kilka filmów, były ozdo

w całym kraju i zatrudniła 20 tys. twórców. Teore

bą niemal wszystkich wystaw sztuki ludowej67.

tycznie, zakładano więc rozdział przemysłu od do

Dziś, do twórczości malarek zalipskich nawiązuje

robku artystycznego polskiej wsi. Program Tela-

Katarzyna Herman-Janiec8. Pracując z ekologicz

kowskiej miał jednak nieco inne cele: przystosowa

nymi materiałami kreuje kolorowe meble oraz do

nie tradycji ludowych do potrzeb produkcji maso

datki, które w swobodny sposób odwołują się do

wej oraz kształcenie projektantów.

rzemiosła i tradycji ludowej: wielofunkcyjnych

rzemieślniczej

powierzono

Cepelii,

„Pleciaków”, koszy/siedzisk/schowków, wykorzy
Wzornictwo zdefiniowane zostało jako „cało

stuje technologię wyplatania wikliny, zastępując ją

kształt działalności prowadzonej dla określenia

5 Zob. K. Łuczak-Surówka, Historia polskiego wzornictwa,
www.zsz.com.pf [dostęp 13 X 2014 r.].

6 W. Telakowska, T. Reindl, Problemy wzornictwa przemy
słowego, Warszawa 1966, s. 9.
7 Zob. A. Jackowska, „Sztuka Zalipia”, Warszawa 1982 r.
8 Zob. http://www.proteindesign.pl/, [dostęp 13 X 2014 r.].
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gazet.

oraz pisanek przetworzone profesjonalnie przez

Umiejętny dobór kolorystyczny owocuje optymi

Stefanię Milewicz trafiły na zasłony, chusty, tkani

stycznym meblem z wyściełanym siedziskiem,

ny obiciowe. Nagrodą „Za zasługi dla kultury lu

z żywymi wzorami zaczerpniętymi z malowanek

dowej” uhonorowane zostały: Czesława Konop

zalipskich.

ko wna w 1976 r., Stefania Konopka w 1988 r.

„tutkami”

powstałymi

ze

skręconych

i Stanisława Dawid w 2009 r. Wycinankarki te
Spośród ponad stu malarek zatrudnionych

osiągnęły najwyższy kunszt techniczno - arty

we Włocławskich Zakładach Ceramiki Stołowej,

styczny odznaczający się delikatnym rysunkiem,

biorących

i przeglądach

harmonijną

„Malowanego Fajansu Włocławskiego”, trzy ma

ornamentu.

udział

w konkursach

kompozycją

i bogactwem

pomysłu

larki zajmują szczególną pozycję bo uhonorowane
O. Kolberga

Wycinanki inspirują głównie twórców dywa

w 1983r. Wszystkie rozpoczęły pracę w praco

nów. W tej grupie możemy podziwiać prace, Joan

wniach malarskich Fabryk Fajansów już w okresie

ny Rusin i Agnieszki Czop101. Popularność ich reali

międzywojennym i wznowiły ją zaraz po II wojnie

zacji, wpisujących się w nurt etno w polskim desi-

światowej we Włocławskich Zakładach Ceramiki..

gnie, zaowocowała udziałem w wystawach „Etnod-

Mimo, że produkcja fajansu była zmechanizowana,

izjan” (w Muzeum Etnograficznym w Krakowie,

to przy ręcznym malowaniu naczyń istniała pewna

2009) i „Polska Folk” (podczas London Design

swoboda w indywidualnym przetwarzaniu opraco

Festival 2009). Mniej oczywistym nawiązaniem do

wywanych wzorów. Właśnie wtedy swe indywidu

ludowości jest także abstrakcyjny dywan „Pasanka”

alne uzdolnienia artystyczne wykazywały niektóre

z kolorowych pasków filcu połączonych w falistą

malarki, wśród których znalazły się laureatki na

formę, która wywołuje wrażenie wibrowania pod

grody. Od 1947 r. rozpoczęto szkolenie malarek

łogi czy projekty firmy Moho Design11, nowocze

preferując „tradycyjne ludowe zdobnictwo”. Zaję

sne dywany-ludowe wycinanki. Popularne, pomimo

cia prowadził .Witoni Buszek, plastyk, zasłużony

ceny, są także dywany Sztuki Beskidzkiej12. Kla

na polu

sycznym przykładem inspiracji wycinanką był pro

zostały

nagrodą

zbiorową

wprowadzania

do przemysłu.
E. Adamczewska,

im.

motywów

Nagrodzone
G. Wodecka

ludowych
to

jekt pawilonu Polskiego na EXPO 201013. Autorzy

i S. Zajkowska.

projektu to Wojciech Kakowski, Marcin Mostafa

twórczynie

Dziś tradycje te kontynuuje Marek Cecuła i jego

i Natalia Paszkowska.

Modus Desing9 dekorując porcelanę.
Współczesne

polskie

wzornictwo pełnymi

garściami sięga po inspirację do motywów sztu

Artystki z Kurpi współpracowały z Instytutem

ki

Wzornictwa Przemysłowego w? Warszawie w zak

ludowej.

Tradycyjne

wzory

funkcjonują

resie wykorzystania tradycyjnych kurpiowskich
motywów regionalnych, jako inspiracji dla projek

10 http://www.agnieszkaczop.com/index2.swf, [dostęp 13 X
2014 r.].
11 http://www.mohodesign.com/, [dostęp 13 X 2014 r. ].
12 http://www.sztuka-beskidzka.pl/, [dostęp 13 X 2014 r.].
13https://shanghai. trade.gov.pl/pl/POL SKANAEXPO2010/
article/detail,3594,Polski_Pawilon_na_Swiatowej_Wystawie_
EXPO_2010_w_Szanghaju.html, [dostęp 13 X 2014 r.].

tantów tkanin wykonywanych systemem przemy
słowym. Motywy z wycinanek „lelui”, „gwiazd”,
„drzewek życia”, „karet”, różnego rodzaju ptaków
9 http://www.modusdesign.com/, [dostęp 13 X 2014 r.].
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w nietradycyjnym materiale, w zmienionej lub

Justyna Grzegory czy nagrodzona w 1987 r. Jadwi

przetworzonej formie czy zmienionej skali. Inspira

ga Łukawska nie spodziewały się zapewne, że ich

cja to jeden z nurtów, drugim jest reaktywacja.

wielobarwne „kodry” trafią jako element dekora

O nią w dziedzinach sztuk plastycznych nieco trud

cyjny do galanterii pamiątkarskiej sprzedawanej

niej. Niestety, w 1991 r. Cepelia, która w tym okre

masowo i zdobiącej magnesy na lodówki, breloki,

sie zatrudniała 45 tys. osób przestała istnieć w do

zawieszki, koszulki a nawet limitowane edycje

tychczasowym kształcie. Poza funkcją ochrony

„Ptasiego mleczka”. Kodra łowicka to pamiątka nie

dziedzictwa kulturowego, instytucja ta dostarczała

tyle regionalna, co ogólnopolska.

miejsc pracy, miała udział w dowartościowaniu
sztuki ludowej i utrzymaniu koniunktury na wyro

W twórczości muzycznej ciekawego rozróż

by. Zarazem Cepelia, często przez niektórych, trak

nienia dokonała Anna Czekawska16 dzieląc arty

towana była jako pogardliwe określenie stylu, który

stów według stylizacji na „purystów”, przekona

mieszał elementy tradycji, swojskości, ze sztuczno

nych o głębokich wartościach etycznych folkloru

ścią, przaśnością i kiczem14. Tymczasem to właśnie

oraz muzyków o orientacji postępowej. W 1992

dzięki Cepelii z jej wszechobecnością

produkcji

roku rozpoczęło swą działalność "Bractwo Ubo

ludowych, styl rustykalny stał się częścią współ

gich", którego ideą przewodnią było poznanie pol

czesnego kontekstu miejskiego. Z tej perspektywy

skiej muzyki ludowej bezpośrednio od wiejskich

można by więc powiedzieć, że „cepeliowskie” wy

artystów i wykonywanie jej w wersji in crudo. Po

roby wyprzedziły omówioną wcześniej modną dziś

rozpadzie grupy, w roku 1994, jego członkowie

tendencję „etnodesignu”.

kontynuują działania w kilku nowo powstałych
zespołach. Są to: Muzykanci, Kapela Brodów, Ket

Jak pisze Izabela Bukraba-Rylska „Elementy

Jo Barat, Kapela Hałasów. W 1995 powstał war

należące do miejscowego folkloru mogą, z jednej

szawski „Dom Tańca”, którego twórcami w znacz

strony kształtować tożsamość kulturową mieszkań

nej mierze są członkowie "Bractwa Ubogich".

ców, a z drugiej są zasobem, z którego organizato

Z czasem Domy Tańca powstały również w Kra

rzy życia kulturalnego czerpią treści i wartości.

kowie, Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach. „Puryści”

Wykorzystywane są one w lokalnym życiu kultu

starają się nie tylko poznać muzykę w jej natural

ralnym, traktowanym nie tylko jako oferta skiero

nym otoczeniu, ale także odtworzyć jej istotę kon

wana do danej społeczności, ale i jako element

tekstową poprzez badanie jej wieloaspektowości,

promocji miejscowości czy regionu”15.

w związku ze zwyczajem czy obrzędem. Nawiązują
ścisłą współpracę z muzykami ludowymi. Formą

Omawiając wycinanki nie sposób wspomnieć

wyjściowy, często wykorzystywaną, jest tradycyjna

o łowickiem. Laureatki nagrody, szczególnie uho

zabawia, która bywa też spotkaniem z przedstawi

norowana w pierwszej edycji nagrody w 1974 r.*13

cielami wiejskiej wspólnoty i jest okazją do bezpo
średniej transmisji kultury ludowej. Młodzi muzycy

14 Zob. P. Korduba, Ludowość na sprzedaż,
https ://infolab. censa.pl/wpcontent/uploads/biuletyn_2013/lipiec_sierpien/2/ludowosc_na_
sprzedaz_fragment.pdf [dostęp 13 X 2014 r.].
13 I. Bukraba - Rylska, Socjologia wsi polskiej, Warszawa
2008, s. 492.

--------------------------------------------------------------------------- (

często gromadzili się wśród Jana i Piotra Gaców,
laureatów nagrody z 2002 r. (Jan z kapelą) oraz
16 A. Czekawska, Pierwszy i drugi byt folkloru, Encyklope
dia Polskiego Folku, www.gadki.lublin.pl [dostęp 13 X
2014 r.].
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2013 r. (Piotr). Przystałowice Małe, po dziś dzień,

Oczywiście nie sposób stwierdzić dla ilu,

są miejscem w którym organizowane są różnego

z podanych inspiracji czy reaktywacji, pierwowzo

rodzaju imprezy muzyczne integrujące pasjonatów

rem była twórczość laureatów nagrody im. O. Kol

niestylizowanej muzyki wiejskiej z mistrzami.

berga „Za zasługi dla kultury ludowej”, a dla ilu

Warto wspomnieć w tym miejscu również o Kapeli

były to wzory zaczerpnięte z bazy danych Stowa

Tadeusza Jedynaka, nagrodzonego w 1994 roku,

rzyszenia Twórców Ludowych, Danych Ginących

który wraz z Marią Siwiec solistką Zespołu Folklo

Zawodów, czy prac zgromadzonych w muzeach,

rystycznego ,Zakukała Kukułeczka”, również uho

galeriach czy kontaktów bezpośrednich z twórcami.

norowanego nagrodą im. O. Kolberga, oraz Piotrem

Trzeba jednak podkreślić, ze 875 laureatów to naj

Gacą, we współpracy z uczniami, grają obecnie

wybitniejsi z wybitnych. Nagroda im. Kolberga

w Wielkiej Orkiestrze Gaców założonej w 2013 r.

przyznawana jest tylko raz i honoruje tylko wybitne

z okazji 80 urodzin Jana Gacy, a obecnie grającej

osiągnięcia twórcy ludowego. Można wnosić, że

dla uczczenia jego pamięci.

dzięki niej twórcy stają się bardziej zauważalni
w środowisku artystów nieprofesjonalnych. Działa

Orientację postępową reprezentują takie grupy

nia organizatorów nagrody mające na celu, z roku

jak: Orkiestra św. Mikołaja nagroda 2005 r., Wer-

na rok, podnoszenie prestiżu gali wręczenia nagro

chowyna, Kapela ze Wsi Warszawa, Maria Pomia

dy dążą do coraz szerszego propagowania jej

nów ska, Chłopcy Kontra Basia, dla których typowe

w środowisku osób nie związanych z kulturą ludo

jest poszukiwanie nowego materiału i próba ekspe

wą, a tym samym promowania nieprofesjonalnej

rymentu (stosowanie różnego typu kolaży, czy

twórczości artystycznej.

wprowadzenie obcych kulturowo instrumentów).

Medal Oskara Kolberga (tyl),

Medal Oskara Kolberga (przód),
autor zdjęcia Barbara Polakowska

autor zdjęcia Barbara Polakowska

{

21

KULTURA A PAŃSTWO

Praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Anna Weronika Brzezińska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PRAKTYKOWANIE NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Motto: Wartością obiektywną dziedzictwa jest
(...) jego istnienie i jego zróżnicowanie1

Wprowadzenie
W sierpniu 2014 roku na Zamku Królewskim

spełniające wymogi formalne opracowane przez

w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia

Narodowy Instytut Dziedzictwa są: (1) Rusz-

pierwszych pięciu decyzji dotyczących wpisów na

nikarstwo artystyczne i historyczne -

Krajową

dziedzictwa

według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej; (2) Szop-

było jednocześnie

karstwo krakowskie; (3) Pochód Lajkonika; (4) Fli

listę

kulturowego.

niematerialnego

Spotkanie

podsumowaniem

i

to

zwieńczeniem

wyroby

kilkuletnich

sackie tradycje w Ulanowie oraz (5) Procesja

wysiłków związanych z wdrożeniem w Polsce

Bożego Ciała w Łowiczu2. Każde z tych zjawisk

Konwencji

ochrony

związane jest z innymi miejscami i obszarami

niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.,

funkcjonowania, wyrastają z odmiennych tradycji,

które

związane

UNESCO

były

w

sprawie

podejmowane

zróżnicowane

środowiska

przez

są

ze

społecznościami

zarówno

pracowników

wiejskimi, jak i miejskimi. Cechami je łączącymi

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

są żywotność i trwałość, a także silne społeczne ich

oraz

pracowników

umocowanie. Te pięć zjawisk to dopiero początek

animatorów

- mam nadzieję - szeregu zgłoszeń, dzięki którym

organizacji po

możliwe też będzie dokonanie swoistego rodzaju

instytucji

instytucji

mu

kultury,

związanych

ze

-

bardzo

podległych,
naukowców,

środowiskiem

zarządowych oraz liderów społeczności lokalnych.

inwentaryzacji

wszystkich

Dla wszystkich tych grup ratyfikacja w 2011 roku

nujących w naszym kraju.

zjawisk,

funkcjo

konwencji była czytelnym sygnałem do tego, bo po

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów

raz kolejny podjąć się zbiorowego wysiłku, którego

praktykowania niematerialnego dziedzictwa kul

celem jest ochrona tych elementów kultury, które

turowego

stanowią o naszej tożsamości lokalnej, regionalnej

profesjonalistów związanych z instytucjami kultury

i narodowej. Pierwszymi zjawiskami spełniającymi

oraz środowiskiem organizacji pozarządowych.

kryteria

Wybrałam

wyznaczone

przez

Konwencję

oraz

{»i

podejmowanych

dwa

przykłady

przez

działań,

środowiska

by

móc
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prześledzić nie tylko sposoby dokumentowania,

i pokrótce omówić dwa (potencjalne) sposoby

badania

inwentaryzacji zjawisk z zakresu niematerialnego

i

upowszechniania

wiedzy

zebranej

podczas realizacji przykładowych projektów, ale

dziedzictwa kulturowego.

Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?
W tym momencie warto zwrócić uwagę na trzy

stosunkowo późno, bo dopiero w roku 2003, za

oraz

sprawą wzmiankowanej już wcześniej konwencji.

późniejszego stosowania) terminologii. Pierwszy

Dzięki niemu możliwe było także wypracowanie

z nich związany jest z formułowaniem aktów

propozycji systemu ochrony także i tej części

prawnych (konwencji, ustaw, rozporządzeń) i ma

naszej kultury, która w przeważającej części nie

realny wpływ na budowanie później przez różne

posiada swoich materialnych odpowiedników4.

instytucje

Wzajemne

wymiary

funkcjonowania

swoich

(definiowania

strategii planowania,

finan

korelacje

pomiędzy

wymienionymi

sowania oraz wszelkich innych form wspierania

poziomami są ważne ze względu na drugie ważne

działalności kulturalnej. Drugi to poziom naukowy

pojęcie, a mianowicie „ochronę”. Oznacza ono

i teoretyczny, służący przede wszystkim osobom

podejmowanie

zajmującym się daną dziedziną, prowadzącym

dzięki którym dany element kultury będzie mógł

badania i przygotowującym dokumentacje danych

zostać zachowany dla przyszłych pokoleń w formie

zjawisk kultury. Ostatni to poziom potoczny,

jak najbardziej pierwotnej i naturalnej. To trudne

funkcjonujący

zadanie,

w

codziennym

obiegu.

Różne

zwłaszcza

rozumienie podstawowych pojęć prowadzi do

materialnych

nieporozumień,

naturalny

do

niespełnienia

wzajemnych

wszelkich

treści

(jak

w

możliwych

odniesieniu

kultury,

i pozostałe

działań,

do

które

w

nie

sposób

elementy kultury)

oczekiwań, a czasem i do przeceniania swoich

podlegają ciągłej transformacji, przekształceniom

możliwości.

i wzajemnym

wpływom.

W tym

kontekście

działań

ochrona powinna oznaczać takie planowanie i orga

związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa

nizowanie działań upowszechnieniowych i edu-

kulturowego istotnym staje się już sama definicja

kacyjnych,

by wzmacniać nasze kompetencje

takich kluczowych terminów, jak: „niematerialne

kulturowe

oraz

dziedzictwo kulturowe” i „ochrona”, a także

poszczególnych elementów dziedzictwa.

Dla

(w

wszelkich

kontekście

podejmowanych

niniejszego

artykułu)

termin

świadomość

występowania

To z kolei jest związane z ,,praktykowaniem’’,

„praktykowanie”. Samo określenie „dziedzictwo

rozumianym

kulturowe” stosowane jest najczęściej w od

spontaniczny lub zaplanowany wszelkich działań,

niesieniu do jego materialnego zrębu, fizycznego

dzięki którym elementy lokalnych i regionalnych

istnienia, które daje możliwość oglądu, dotknięcia,

tradycji nadal mogą funkcjonować,

sfotografowania. W tym kontekście często pojawia

kazywane z pokolenia na pokolenie, a także są

się

rozpoznawalne

także

określenie

„zabytek”.

Określenie

„niematerialne”3 pojawiło się w aktach prawnych

jako

podejmowanie

przez

członków

w

sposób

są prze

społeczności,

z której się wywodzą. Praktykowanie to także
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podejmowanie świadomych i celowych zabiegów

mentowaniem

przez instytucje naukowe i instytucje kultury,

opisywaniem, klasyfikowaniem i edukowaniem.

prowadzące
i

badania

transformacjami

kulturowego,

jego

stanem

zachowania

W tym celu pokrótce przedstawię dwa projekty

poszczególnych

elementów

naukowe, związane z dokumentacją przejawów

nad

kultury. Innego rodzaju praktyki są podejmowane
przez

dziedzictwa

niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

osoby zawodowo zajmujące się doku

Wieś wielkopolska - przykład badań pilotażowych?

Od roku 2012 Muzeum Narodowe Rolnictwa

rękodzielnicze; przejawy religijności tradycyjnej

i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

oraz lokalne uroczystości i obchody świeckie.

realizuje kilkuletni projekt badawczy pt. „Atlas

W pierwszej części projektu przebadano obszar

niematerialnego

wsi

7

jest

nieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki,

wielkopolskiej”5.

dziedzictwa
Jego

kulturowego

głównym

celem

powiatów

(czamkowsko-trzcianecki,

gnieź

przeprowadzenie badań terenowych na terenie

szamotulski, wągrowiecki),

Wielkopolski (w granicach administracyjnych),

prawie 700 miejscowości rozmawiając z ich

głównie na obszarach wiejskich6. Dobór tematyki

mieszkańcami.

badań jest pochodną obszarów podlegających

materiałów

okazali

się

ochronie zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003

lokalnych,

aktywie

działający

roku. Zagadnienia badawcze pogrupowano na

organizacjach rządowych oraz pracujący w gmin

5 obszarów: toponomastyka i etnonimy; folklor

nych ośrodkach kultury.

dawny

i

inne

zjawiska

kulturowe;

tradycje

Gościejewo, pow. obornicki

badacze dotarli do

Kluczowymi

dla

liderzy

pozyskani
społeczności

w

lokalnych
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Kominiorz - Bery we wsi Kamionnapow. Międzychodzki

Bery we wsi Kamionna, pow. międzychodzki
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badania

dają

z dystrybucją środków unijnych jak Lokalne Grupy

obraz

współczesnej wsi wielkopolskiej, której miesz

Działania.

kańcy wykazywali wysokie kompetencje kulturowe

lokalnych wydarzeń i imprez, ale często ich

w zakresie wiedzy będącej przedmiotem zainte

pomysłodawcami

resowania

łeczności.

badaczy.

W

kilkunastu

miejsco

Bogaty

wościach nadal żywa jest tradycja obchodzenia
podkoziołka,

kiedy

to

przebierańcy

starający

po
się

wsiach

chodzą

odwiedzić

każde

Są

one

nie

i

tylko

organizatorami

animatorami

materiał

całych

terenowy

spo

zostanie

opublikowany w serii książek, z których każda
będzie

poświęcona

jednemu

powiatowi.

domostwo. Takim przykładem nadal żywej tradycji

Dodatkowo w Muzeum budowane jest archiwum

jest podkoziołek we wsiach Jarząbkowo (pow.

projektowe,

gnieźnieński)7 czy Kamionna

o charakterze popularyzatorskim tak, by wiedza

chodzki)

a

także

zwyczaj

(pow.

Między-

dyngusowy

także

z

internetowym

pozyskana w trakcie badań została udostępniona

tzw.

muradyny ze wsi Walkowice (pow. czamkowsko-

wszystkim zainteresowanym.

trzcianecki)8.

koobszarowe

Ważną

rolę

w

portalem

kultywowaniu

badania

Tego typu wiel

terenowe

dotyczące

miejscowych tradycji odgrywają coraz liczniej

rejestracji nadal żywotnych elementów i zjawisk

powstające i działające z powodzeniem organizacje

z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

pozarządowe wywodzące się zarówno z tradycji

można potraktować jako pilotaż

wiejskich jak Koła Gospodyń Wiejskich czy

właściwych badań, poświęconych już wybranym

Ochotnicze Straże Pożarne, jak i te związane

zjawiskom.

i wstęp do

Rękodzieło - wiedza i umiejętności pod ochronę

Drugim

projektem,

którego

celem

jest

pełnić funkcje doradcze w ramach UNESCO,

dokumentacja i opis stanu zachowania wybranych

w?

spraw?ach

zw?iązanych

dziedzin

dziedzictwem

kulturowym.

w latach 2013 i 2014 przez Polskie Towarzystwo

działalności

jest

Ludoznawcze9.

roku

w?ydawniczej, w? ramach kilkunastu serii, w? tym

organizacja skupia w swych szeregach etnologów?

serii istniejącej od 1949 roku o nazwie Atlas

i antropologów kultury, folklorystów?, kulturo-

Polskich strojów Ludowych. Jej ideą jest opraco-

znaw?ców?,

naukow?ych

w?ywanie i w?ydaw?anie zeszytów?, z których każdy

i instytucji kultury. Jako jedyna (jak do tej pory)

prezentuje w? sposób szczegółowy stroje funkcjo

z Polski, w roku 2012, została akredytow?ana przez

nujące na konkretnym obszarze. Do tej pory

Zgromadzenie Ogólne Państw?-Stron Konw?encji

ukazało się 40 zeszytów? z obszarów całej Polski,

UNESCO ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa

w których opisano zarów?no historyczny, jak

rękodzieła
Ta

są

badania

założona

pracow?ników?

w

instytucji

realizowane
1895

z

niematerialnym

Jedną z form jej

prow?adzenie

działalności

kulturowego jako organizacja pozarządow?a mogąca
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i aktualny (w momencie pisania) stan konkretnego

także elementem promocyjnym dla poszczególnych

stroju, wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym.

regionów

Strój ludowy traktowany jako wytwór kultury
jest

doskonałym

przykładem

na

wielo-

czy miejscowości.

Tymi kryteriami

kierowano się przy wyborze obszarów badawczych
i tak w roku 2013 przeprowadzono badania na

kontekstowość funkcjonowania obiektów materia

terenie

lnych. Jego materialny charakter jest niezaprze

dotyczące tkactwa i tradycji wytwarzania tkanin

czalny, jednak już symbolika związana chociażby

ozdobionych ornamentem tkackim tzw. pereborem

ze zdobnictwem oraz samo jego funkcjonowanie

oraz na terenie Jarocina i sąsiedniej gminy Golina

w określonych momentach życia człowieka (np.

badania dot. specyficznej techniki hafciarskiej,

strój obrzędowy) ma wymiar niematerialny. Takie

której efektem są tzw. snutki golińskie. W roku

właśnie podejście było główną przesłanką do

2014 w mieście i gminie Bobowa (pow. gorlicki)

podjęcia się realizacji projektu badawczego, który

badano koronczarstwo i tradycje wytwarzania

rozpoczął się w

koronek klockowych. Badania dotyczyły dwóch

działaniami

2012 roku.

wydawniczymi,

Poza dalszymi

zaplanowano

też

powiatów

bialskiego

i włodawskiego

zagadnień i skierowane były do dwóch grup

przeprowadzenie badań terenowych związanych

badawczych.

z trzema dziedzinami rękodzieła,

twórców (a właściwie twórczyń), w skład których

związanego

Pierwsze to środowisko samych

z wytwórstwem (a raczej zdobnictwem) strojów

wchodziły

ludowych. Tkactwo, koronczarstwo i hafciarstwo

wykonywania

w ciągu XX wieku przeszło silną transformację,

sposób

gdyż zmienił się zakres użytkowy wyrobów wyko

i wzory, współpraca z innymi twórcami. Druga

nywanych przez mieszkańców wsi i miast. To

grupa zagadnień skierowana była do środowiska

wyroby wykonywane w dużej mierze dla odbiorcy

pracowników

zewnętrznego, już niekoniecznie na swój własny

odpowiedzialnych za promocje i kulturę, a zatem

użytek i do strojów ludowych. Współcześnie

do tych od których zależy chociażby organizacji

funkcjonujące

edukacji regionalnej

ośrodki

rękodzielnicze,

terystyczne i rozpoznawalne

charak

ze względu przede

wszystkim na własny, wypracowany specyficzny
styl wzornictwa stają się w wielu przypadkach

takie

zagadnienia

danej

techniki

wykonywania,

instytucji

jak:

nauka

rękodzielniczej,

stosowane

kultury,

narzędzia

urzędników

czy promowanie

kultury

regionu oraz miejscowości. Wstępna analiza badan
przyniosła bardzo ciekawe refleksje.

KULTURA A PAŃSTWO

Praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Perebory i czółenka w Pracowni Tkackiej w Hrudzie, pow. bialski

Tkaczki przy pracy w Pracowni Tkackiej w Hrudzie, pow. bialski

{
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Najbardziej tradycyjne w swojej formie i spo

z miejscową firmą odzieżową Bialcon, która

sobie przekazywani umiejętności okazało się być

motywy pereborów zamieściła w jednej ze swoich

tkactwo. Umiejętność tkania pereborów nawet

kolekcji. Perebory znajdują się także w sferze

wśród wprawnych tkaczek nie była i nie jest

zainteresowań Muzeum Południowego Podlasia, co

powszechna lub tez ze względu na czasochłonność

razem tworzy niemal sytuację idealną -

rzadko wykonywana. Ważna rolę w przekazie tej

pozytariusze,

umiejętności

tkaczka

prywatny, wykorzystujący miejscowe tradycyjne

Stanisława Baj (mieszkanka wsi Dołhobrody,

wzornictwo w swoich produktach. Problematyczna

zmarła w 2006 roku), a współcześnie rolę tę

jest jedna kwestia - tkaczki nie tworzą jednej

odgrywa jej uczennica Stanisława Kowalewska ze

grupy, każda z nich jest indywidualną twórczynią

wsi Holeszów.

Bardzo intensywnie na rzecz

i działa na własny rachunek. A brak wyraźnych

promocji pereborów (i innych dziedzin rzemiosła

więzów społecznych, konotuje także problem

i rękodzieła na terenie powiatu włodawskiego)

z ewentualnym wyłonieniem się lidera, który

działa

mógłby doprowadzić do opracowania systemu

odegrała

Gminny

utalentowana

Ośrodek

Kultury

w

Białej

instytucje

kultury

oraz

de

sektor

Podlaskiej, który w jednej z podległych sobie

ochrony

Pracowni

rękodzielniczej jaka jest tkactwo i wytwarzanie

Tkackiej

we

wsi

Hrud

prowadzi

regularne kursy i szkolenia zarówno dla pro

tej

coraz

pereborów.

fesjonalistów, jak i amatorów. Współpracuje także

Snutka ze zbiorów Krystyny Andrzejewskiej z Noskowa

rzadszej

umiejętności
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Snutki na ekspozycji w Muzeum Regionalnym w Jarocinie
W

zupełnie

innej

sytuacji

są

hafciarki

bobowska

koronka

klockowa.

Środowisko

wykonujące snutki golińskie, skupione właściwie

koronkarek jest bardzo zróżnicowane - są wśród

w dwóch miejscowościach, w większości znające

nich osoby w różnym wieku, są twórczyni ludowe

się ze sobą nawzajem. Problematyczne są także

(należące do Stowarzyszenia Twórców ludowych)

same wyroby, których asortyment sprowadza się do

oraz osoby, dla których wytwarzanie koronek stało

galanterii stołowej, która nie cieszy się szcze

się pasją i sposobem na zarobek. W roku 2014

gólnym zainteresowaniem potencjalnych kupu

w Bobowej zorganizowany został XV Między

jących. W kultywowaniu tradycji wyrobów snutek

narodowy Festiwal Koronki Klockowej, na którym

właśnie czynnik ekonomiczny odgrywa decydującą

spotykają się koronkarki i miłośniczki tej dziedziny

rolę - brak kupujących oraz brak wsparcia ze

rękodzieła pochodzący z całej Europy i świata.

strony lokalnego samorządu. Także miejscowe

Bobowskie koronczarki wykonują koronki zarówno

instytucje kultury stosunkowo rzadko interesują się

według wzorów tradycyjnych, jak i projektują

tego typu wyrobami, nie animują środowiska

współczesne wzory. Jest to właściwie idealny

hafciarek,

model współpracy środowiskowej

co

przyczynia

się

do

stopniowej

w zakresie

dezintegracji tej grupy. Najbardziej żywotnym

podtrzymywania lokalnych tradycji. Problemem

elementem, wokół którego buduje się także wiele

jest to, że koronczarki nie słyszały ani o Konwencji

inicjatyw podjętych przez środowisko twórców jest

UNESCO z 2003 roku, ani o polskim systemie

---------------------------------------------------- (
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ochrony. I w tym momencie pojawia się kolejny

chniania wiedzy o samej Konwencji i o sposobach

istotny motyw związany z ochroną - rola instytucji

realizacji jej postulatów w naszym kraju.

kultury i instytucji naukowych w zakresie upowsze

Koronka klockowa w trakcie powstawania

Publikacje dot. koronki klockowej w Bobowej
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Rola instytucji kultury i organizacji pozarządowych w procesie ochrony

Przytoczone przykłady pokazały także, jak

W przykładzie pierwszym przedstawiam ideę
badań atlasowych, których celem jest dokonanie

złożony

swoistego

opracowywania strategii ochrony, jeśli nie zostanie

przeglądu

zaliczanych

do

wszystkich

niematerialnego

elementów
dziedzictwa

i problematyczny

spełnione

podstawowe

może

być proces

kryterium,

jakim

jest

kulturowego funkcjonujących na danym obszarze.

aktywność społeczności lokalnej i wyrażona przez

Dzięki przeprowadzonym wywiadom możliwa była

nią chęć podjęcia się w ogóle tego wysiłku. Jest to

aktualizacja

także związane z przyjęciem

dokumentacji,

skonfrontowanie

na

siebie

zo

wyników z badaniami prowadzonymi wcześniej

bowiązania do dalszych działań, gdyż w myśl

(w XiX i XX wieku), dokonanie opisu zare

założeń

jestrowanych zjawisk oraz

ich pokazanie na

wniosek i ewentualne jego wpisanie na listę

mapach. Ten rodzaj dokumentacji, a właściwie

krajową mają być dopiero początkiem zorga

inwentaryzacji, stanowić może punkt wyjścia (lub

nizowanych działań ochronnych, edukacyjnych itp.

wyzwanie) do dalszych działań, których podjąć się

Do rozstrzygnięcia nadal pozostaje kwestia tego,

mogą społeczności lokalne. By tak się stało

w jaki sposób i na ile mogą się w takie działania

powinien

spełniony jeden warunek -

animacyjne włączać np. instytucje kultury. Ich

uzyskane wyniki badań powinny być udostępnione

pracownicy mają doświadczenie w gromadzeniu

osobom zainteresowanym, powinny „powrócić” do

dokumentowaniu przejawów dziedzictwa, jednak

miejsc, w których funkcjonują. Taki zabieg być

na ile sami mogą opracowywać strategie ochrony,

może spowoduje w w ołanie refleksji nad własnym

sugerować depozytariuszom pewne rozwiązania,

dziedzictwem kulturowym i może być impulsem do

wskazywać na to co warto zgłosić na krajową listę.

podjęcia działań na rzecz jego ochrony, a zatem

Instytucje

i edukacji w tym zakresie i działań promocyjnych.

w

zostać

polskiego

mogą

momencie

systemu

być

ochrony

pomocne,

organizowania

złożony

szczególnie

konsultacji

spo

Pokrótce przedstawione w drugim przykładzie

łecznych (warunku niezbędnego do przygotowania

wyniki badań terenowych pokazują w jaki sposób

i zgłoszenia wniosku), a także w momencie

funkcjonuje współcześnie tradycyjne rękodzieło,

wypleniania

które jest jednym

Pracownik

z

pięciu

obszarów

zde

kolejnych

rubryk

zaangażowany

w

w

formularzu.

takie

działania

finiowanych w konwencji z 2003 roku jako tych,

występuje w podwójnej roli -

zewnętrznego

będących przejawem niematerialnego dziedzictwa

obserwatora,

bezpośrednio

kulturowego i wartych ochrony. Przy czym nie

zaangażowanej w działania społeczności na rzecz

chodzi tutaj o efekt materialny, a o zasób wiedzy

opracowywania systemu ochrony.

przekazanej

w

procesie

międzygeneracyjnej

transmisji pokoleniowej oraz związanej z życiem
danej konieczności.

a

zarazem

osoby
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Zakończenie

Wszelkie podejmowane

działania,

których

np.

w

zakresie

wypełniania

wniosków.

celem staje się ochrona poszczególnych elementów

Praktykowanie oznacza podejmowanie wszelkich

niematerialnego

od

działań w celu ochrony niematerialnego dzie

bywają się w trzech wymiarach. Najważniejszym,

dzictwa, co przyczyni się do jego zachowania

implikującym kolejne działania, jest w ogóle

i trwania. Im więcej takich działań oraz im szersza

istnienie danego elementu w konkretnej spo

współpraca

łeczności, jego funkcjonowanie i egzystowanie,

instytucjonalna, tym większa szansa na zbudowanie

stopień rozpoznawalności

wspólnymi siłami spójnego i dobrze funkcjo

dziedzictwa

kulturowego,

i identyfikowalności

między-środowiskowa

z nim. O powodzeniu dalszych działań decydują

nującego

systemu

ochrony

wzajemnie kontakty społeczne, ich siła oraz chęć

dziedzictwa kulturowego w Polsce.

i

między-

niematerialnego

do wzajemnej współpracy (i pracy). Impuls musi

W tej chwili do najpilniejszych zadań należy

wyjść ze społeczności, gdyż to na niej spoczywać

wypracowanie odpowiedniej metodologii działań,

będzie ciężar przygotowania wniosku, opracowa

a także znalezienie kompromisu pomiędzy sfor

nia konkretnych propozycji działań ochronnych

malizowanymi procedurami ubiegania się o wpis

oraz

Kolejnym

na listę krajową, a rzeczywistymi możliwościami

poziomem jest włączanie się w system ochrony

i potrzebami depozytariuszy. Ważnym postulatem

instytucji naukowych i instytucji kultury, zwła

Konwencji, o którym nie można zapominać, jest

szcza tych funkcjonujących na danym obszarze,

łączenie i integracja różnych środowisk. To także

z którego pochodzi zjawisko. Instytucjonalne formy

w sposób symboliczny połączyć może depo

ochrony przebiegać mogą dwutorowo, a osoby się

zytariuszy i naukowców, pozostających często

tego podejmujące przybrać mogą dwie role -

w roli zewnętrznych obserwatorów. Ale czy tylko?

obserwatorów zewnętrznych, których rolą jest

Wszak sami są członkami społeczności, nosicielami

jedynie obserwowanie, dokumentowanie i opi

różnych tradycji i depozytariuszami niematerial

sywanie lub też rolę animatora - współuczestnika,

nego dziedzictwa.

dalsze

jego

praktykowanie.

dzielącego się swoją wiedzą i doświadczeniem
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Anna Weronika Brzezińska - dr, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego, absolwentka
podyplomowych studiów z zakresu marketingu kultury. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Członkini redakcji serii Atlas Polskich Strojów Ludowych,
czasopisma Łódzkie Studia Etnograficzne oraz kwartalnika Przegląd Wielkopolski. Od 2013 roku członkini
Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W roku 2014 stypendystka Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „animacja
i edukacji kulturalna ”. Badaczka terenowa, animatorka popularyzatorka wiedzy dot. dziedzictwa
kulturowego.*1

1
Z. Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego, Warszawa 2009, s. 44.
2
Szczegółowy opis wszystkich zjawisk znaleźć można na portalu prowadzonym przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/ (dostęp
28.09.2014).
;
Ważną kwestią, o której warto pamiętać, jest sprawa tłumaczeń Konwencji na języki narodowe. Konsekwencją tego
jest „nieprzekładalność” pewnych terminów i sformułowań, i konieczność dostosowania ich do nomenklatury danego kraju.
W dosłownym tłumaczeniu powinnyśmy posługiwać się określeniem „nieuchwytne”, co jednak w wersji polskiej zostało
zmienione właśnie na „niematerialne”, więcej: Z. Jasiewicz, Przedmiot i funkcje Konwencji o ochronie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Spojrzenie etnologa, w: J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
źródła - wartości - ochrona. Lublin-Warszawa 2013, s. 55.
1
Ł. Galusek, K. Jagodzińska, Dziedńctwo, w: M. Saryusz-Wołska, R. Traba, J. Kalicka (red.), Modi memorandi.
Leksykon kultury pamięci. Warszawa 2014, s. s. 106-107.
Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr projektu 11H 12 0261 81.
Więcej o projekcie: W. Miełewczyk, Realizacja projektu „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi
wielkopolskiej”, w: „Przegląd Wielkopolski”, 2014, nr 1 (103), s. 18-23.
A. Paprot, O tradycji podkoziołka we wsi jarząbkowo w powiecie gnieźnieńskim, w: „Przegląd Wielkopolski”, 2014,
nr 1 (103), s. 23-31.
' '
M. Smykowski, Święto <muradynów> jako wyraz ciągłości lokalnej tradycji dyngusowej, w: „Przegląd
Wielkopolski”, 2014, nr 1 (103), s. 31-39.
Projekt p t. ,Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań
terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie ”, realizowany w
ramach Narodowego Programu Rozwoju humanistyki, nr projektu 11H 12 0261 81, www.stroje.ptl.info.pl
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Religijność w zmienionym kontekście wsi polskiej

Kultura a Państwo
Leon Dyczewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

RELIGIJNOŚĆ W ZMIENIONYM KONTEKŚCIE WSI POLSKIEJ

Zmieniony kontekst wsi polskiej tworzy cały szereg nowych zjawisk, które pojawiły się na niej po
upadku systemu socjalistycznego i przywróceniu w Polsce demokracji oraz gospodarki wolnorynkowej, po
wejściu Polski do Unii Europejskiej, wraz z którym przyszło preferowanie dużych gospodarstw produkcyj
nych na wsi i narzucanie polskim rolnikom nowych kryteriów produkcji i jakości produktów oraz limitów.
Te dwa znaczące wydarzenia zakreślają ramę czasową dla naszych analiz. Mówiąc zatem o zmienionym
kontekście sięgamy w przeszłość maksymalnie do 1989 roku. To czasokres jednego pokolenia w socjolo
gicznym rozumieniu tego pojęcia. Jakie zatem nowe zjawiska w tym okresie czasu wystąpiły na wsi, które
należałoby tutaj przywołać z racji ich związku z religijnością mieszkańców wsi. Kilka poniżej przeze mnie
wymienionych to swoiste hipotezy, a kilka można już uznać za stwierdzenia potwierdzone badaniami empi
rycznymi

1. Zjawiska tworzące kontekst dzisiejszej wsi dla religijności

1.

Różnicowanie się polskiej wsi. Wieś polska wych Gospodarstwach Rolnych, które na mocy

szybko różnicuje się w zakresie infrastruktury

uchwały Sejmu RP z 19 października 1991 roku

i standardów życia. Na ogół jej wygląd staje się

zostały rozwiązane, i około pół miliona ich pra

coraz ładniejszy i bardziej zasobny, ale też są wio

cowników, z rodzinami około 2 milionów osób,

ski biedne i zaniedbane. W szczególnie trudnej

zostało bez stałych środków do życia1.

sytuacji znajdują się regiony wiejskie po Państwo1*
1 W 1989 r. PGR zatrudniły ok. 435 tys. osób, wraz z ro
dzinami ok. 2 milionom osób zapewniały utrzymanie. M.
Dziubińska Michalewicz. Problemy bezrobocia i ubóstwa
na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Warszawa: Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz
Raport nr 220 luty 2004 s. 1.
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2. Dominacja dążeń ku „mieć” nad dąże

i podkarpackiego (6,0%). Procentowo najmniej

niami ku „być”. Mieszkańcy wsi swoje dążenia

obywateli wyemigrowało w województw: łódzkie

życiowe wiążą przede wszystkim z konsumpcją

go i mazowieckiego (1,5%) i wielkopolskiego

(56,8%), a zatem z zaspakajaniem potrzeb mate

(1,8%).

rialnych, z podnoszeniem standardu życia, realiza

mieszkańców polskiej wsi za granicę wyjechało

cją własnych potrzeb. Tylko niewielka ich część

z województw podkarpackiego (74,9 tys.) i mało

nastawiona jest na realizacje potrzeb rozwojowych

polskiego (70,5 tys.), najmniej - z łódzkiego (13,5

osobistych i społecznych (15,6%). Dość wielu jest

tys.) i lubuskiego (15,1 tys.)4. Wprawdzie emigra

takich,

czwarty

cje przyczyniają się do podnoszenia standardu ży

wykazują postawę nie

cia, ale niosą z sobą negatywne skutki dla życia

pewności i swoje dążenia życiowe ukierunkowują

rodzinnego i lokalnej społeczności: często osłabiają

na bezpieczeństwo (27,6%)2. Tego typu postawy,

więź małżeńską i sąsiedzką, stają się powodem

jak też bieda w wielu środowiskach wiejskich nie

konfliktów rodzinnych i rozpadu rodziny, wzrasta

sprzyjają rozwojowi religijności.

liczba osób wyalienowanych, osamotnionych, nie

bo

nieco

częściej

mieszkaniec wsi, którzy

niż

co

W liczbach bezwzględnych najwięcej

szczęśliwych5.
3. Bezrobocie i emigracja. W końcu 2013 ro

4.

ku na wsi zarejestrowanych bezrobotnych było

Osłabienie

socjalizacji

pierwotnej.

W przeszłości, i to jeszcze nie tak dawnej, postawy

955 tys. osób. Faktycznie bezrobocie na wsi jest

życiowe młodego pokolenia kształtowały przede

większe, bo statystyki nie obejmują tzw. osób

wszystkim rodzina, kręgi krewniaczo-sąsiedzkie

zbędnych w gospodarstwach rolniczych i osób nie-

i autorytety religijne. Socjalizacja pierwotna miała

zarejestrowanych. Szacuje się, że tego typu bezro

tu dominujące znaczenie. Dzisiaj do tych instytucji

botnych jest około 550 tys.3. Bezrobocie i bieda

zaufanie osłabło, pojawiły się nowe autorytety, a co

wypychają wielu mieszkańców wsi do miast i za

gorsze wystąpił ich brak. Młode pokolenie treści

granicę, szczególnie młodych ludzi, w tym także

dla kształtowania swoich postaw życiowych coraz

posiadających już rodzinę. W niektórych regionach

pełniej czerpie z mas mediów, z kultury popularnej,

kraju skala emigracji jest wyjątkowo duża. Praw

a ta nie niesie z sobą wyraźnego systemu aksjo-

dziwy exodus ludzi wsi za granicę dotknął woje

normatywnego, ani nie wzmacnia religijności,

wództwo opolskie, skąd za granicę wyjechał niemal

wręcz odwrotnie, ją osłabia.

co dziesiąty mieszkaniec (8,8%), nieco mniej, ale
też wielu z województwa podlaskiego (6,5%)

5. Zmiana autorytetu i osłabienie przekazu
międzypokoleniowego. Do niedawna na wsi była

2 S. Michalska. Aktywność społeczna i postawy oby
watelskie mieszkańców wsi a rodzaje ich życiowych
orientacji. W: Społeczne aspekty zróżnicowanego
rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał
społeczny. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008 s.
130.

4 Raport o emigracji: wyjechał już co 12. mieszkaniec
Opolszczyzny, www.polskieradio.pl - z 18.10.2014.
5 M. Okólski, I. Topińska. Społeczne emigracji i migracji
ze wsi do miast w Europie Środkowej-Wschodniej. Stresz
czenie. Polska. Warszawa: Komisja Europejska. Wydział
(DG) Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Spo
łecznego.

3 Bezrobocie na wsi jest nawet wyższe niż pokazują dane.
www/forsal. pl - z 18.10.2014.
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silna tendencja do zachowania tego, co jest, do

6. Upowszechnianie antyklerykaiizmu i an

kontynuowania tego, co się zastało. A ciągłość

ty religijności oraz podkreślanie instytucjonalne

dziedzictwa kulturowego była połączona z miłością

go, a nie wspólnotowego, charakteru Kościoła,

do rodziny, ojczyzny i Kościoła. Konserwatyzm

powoduje osłabienie autorytetu duchownego i Ko

i tradycjonalizm, ciągłość i powolna zmienność

ścioła, dotychczas silnie oddziaływującego na ludzi

cechowały postawy ludzi wsi. Młode pokolenie

wsi, szczególnie w dziedzinie moralnej.

wstępowało niejako w ślady rodziców i dziadków,
którzy też tego bardzo pilnowali. Obecnie młode

7. Zmiana struktury ludności wsi. Liczba

pokolenie nastawione jest na szybkie zmiany.

ludności wiejskiej począwszy od 2000 roku wyka

Zmieniają się też relacje międzypokoleniowe.

zuje stałą tendencję zwyżkową pomimo obniżenia

Wprawdzie pokolenia nadal są bliskie sobie, na

się przyrostu naturalnego na wsi oraz emigracji.

ogół powiązane silną więzią uczuciową, z silnym

Jest tak dlatego, bo wieś staje się coraz atrakcyj

poczuciem obowiązku wzajemnej troski i wzajem

niejszym miejscem zamieszkania i wiele osób

na pomoc jest udzielana, ale kulturowo pokolenia

z miasta przenosi się na wieś. Według danych NSP

oddaliły się od siebie. Widoczna staje się coraz

2002 i NSP 2011 liczba ludności Polski zwiększyła

wyraźniej sytuacja odwróconego autorytetu: to nie

się w tym czasie z 38230 tys. do 38512 tys., tj.

młodsze pokolenia uczą się od starszych, ale starsze

o 0,7%,w tym ludności wiejskiej z 14620 do 15106

od młodszych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ

tys. tj. o 3,3%, czyli liczbowo wieś się wzmacnia67.

starsze pokolenia nie przyswajają tak wielkiej licz

Wzrostowi liczby mieszkańców wsi towarzyszy

by zmian, zachodzących w tak szybkim tempie,

drugie zjawisko demograficzne: starzenie się jej

a młodszym pokoleniom przychodzi to o wiele

ludności. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym

łatwiej. Starsze pokolenia nie mogąc w pełni ani

w ostatnich dwóch dekadach wzrósł w mieście z 12

zrozumieć nowości, ani nie umiejąc włączyć ich

do 17 procent, a na wsi oscylował wokół 15 pro

w swoje życie, uczą się jak to robić od swoich

cent. Dane prognostyczne wskazują, że do roku

dzieci, wnuków, prawnuków. Tym samym słabnie

2020 ludność w wieku emerytalnym wzrośnie o 1/3

ich aksjologiczno-normatywny system. Ludność

zarówno w mieście, jak na wsi. A w roku 2035 na

wsi otworzyła się na nowe wzorce życia, bezwied

wsi z obecnego poziomu 16% wzrośnie do 25%,

nie poddaje się oddziaływaniu kultury popularnej

dynamika wzrostu na wsi będzie większa (160%)

z jej pozytywnymi i negatywnymi cechami. Nastę

niż w mieście (144%). Największe tempo przyrostu

puje stopniowe zamieranie resztek kultury ludowej,

będzie po 2015 roku'.

z której co najwyżej wybierane są bardziej atrak
cyjne elementy, głownie na podstawie kryteriów
komercyjnych i ludycznych. A co ciekawsze, do
konują tego najczęściej ludzie miasta, których zain
teresowała kultura ludowa, wręcz ich porwała, stała
się ich pasją, hobby.

6 Synteza „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014. War
szawa 26 czerwca 2014r.

7 M Stanny. Perspektywy przemian demograficz
nych i społeczno-zawodowych ludności wiejskiej i
ich implikacje. W: Rozwój obszarów wiejskich w
Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Red.
I. Nurzyńska, M. Drygas. Warszawa: Instytut Rozwo
ju Wsi PAN 2011 s. 110.
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Coraz częściej na wsi osiedlają się osoby z miasta

nierobotniczych, co wskazuje na wyodrębnianie się

i coraz częściej gospodarstwo rolne przestaje być

na wsi wiejskiej klasy średniej10.

głównym źródłem utrzymania dla rodziny, wielu

Z pracy w rolnictwie, wskazywanym jako wy

mieszkańców wsi podejmuje pracę najemną, często

łączne źródło utrzymania, w 2011 r. dochód czerpa

w mieście. Polska wieś jest w coraz mniejszym

ło 964 tys. osób, co stanowi 6,38% ludności wsi.

stopniu rolnicza w sensie gospodarczym i kulturo

Tych, dla których rolnictwo jest wyłącznym lub

wym. Maleje w niej liczba gospodarstw rolnych,

głównym źródłem utrzymania, jest na wsi 1,1 min

a przybywa zakładów przemysłowych i usługo

(7% ludności wsi). Jednocześnie praca w rolnictwie

wych oraz instytucji publicznych. Odsetek pracują

stanowi dodatkowe źródło dochodu dla 423 tys.

cych w rolnictwie zmniejszył się z około 25% na

mieszkańców wsi, którzy pracują poza rolnictwem

początku transformacji do około 13% w 2012 ro

(7,7% ogółu pracujących na wsi) lub czerpią do

ku8. Dominują gospodarstwa małe i średnie. Go

chody ze źródeł niezarobkowych11.

spodarstw powyżej 50 ha jest niespełna 30 tys.,
stanowią niecałe 2% ogółu liczby gospodarstw

8. Zmiany więzi krewniaczej i sąsiedzkiej. Na

w Polsce i użytkują niewiele ponad 30% użytków

wsi nadal istnie więź krewniacza i sąsiedzka, ale

rolnych. Drobne gospodarstwa rolne utrudniają

obydwie funkcjonują na nieco innych zasadach jak

racjonalizację struktury polskiego rolnictwa, ale

dawniej, zakresowo są węższe, obejmują mniejszą

jednocześnie osłabiają skutki bezrobocia, bo dla

liczbę osób i często dobierają się na bazie wzajem

nich są one podstawą życia, i przy dobrej polityce

nego upodobania i dopełniania, wzajemnych zainte

gospodarczej mogą być szansą na rozwój ekolo

resowań i zgodności charakterów. Ludność wsi jest

gicznej żywności9.

bardzo dzisiaj zróżnicowana społecznie, zawodo

Odsetek ludności wsi mającej własne źródło

wo, pochodzeniem. Brakuje jej takiej integracji,

utrzymania wzrósł z 59,1% w 2002 roku do 62,2%

jaka była dawniej. Wieś musi na nowo się integro

w 2011 roku, a odsetek ludności wsi, która utrzy

wać. Integracja jest niezmiernie ważnym czynni

muje się z pracy na własny rachunek w rolnictwie

kiem rozwoju.

zmalał z 10,2 w 2002 roku do 7 w 2011 roku. Go
9.

spodarstwa domowe pracowników stały się najlicz

Kształtowanie

się

nowej tożsamości.

niejszą grupą gospodarstw domowych na wsi i ich

Na skutek napływu nowych wartości, zasad życia

odsetek wzrósł ponad dwukrotnie z 21,7% w 2000

i norm moralnych, przekonań religijnych tworząca

roku do 45,5% w 2011 roku. Blisko trzykrotnie

się obecnie tożsamość wsi nie ma takiej spójności

(z 5,4% w 2000 r. do 14,8% w 2011 r.) wzrósł od

swoich elementów jak dawna. Jest też ich o wiele

setek pracowników zatrudnionych na stanowiskach

więcej, wiele z nich o miejskim pochodzeniu, nie
ma związku z przyrodą i dziedzictwem kulturowym

8 Łącznie z leśnictwem i łowiectwem, a od 2008 r.
również z rybactwem
10 Jw.

9 Synteza „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” 26
czerwca 2014 roku.

11 Jw.

i
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wsi, z rolnictwem, które wciąż jest na wsi aktualne.

w 2014 roku. Myś ląc o wsi, wielu kojarzy ją dzisiaj

Wykorzystując określenie Hermana Bausingera

z nieskażoną przyrodą, naturalnym krajobrazem,

można powiedzieć, że na wsi kształtuje się „tożsa

szumem drzewem i śpiewem ptaków (41%), z ciszą

mość bezsensowna”12. Widoczny jest w niej brak

(23%) i spokojem - wakacyjnym odpoczynkiem od

stałych wartości i norm, wzorów zachowań, zdol

obowiązków i wolniejszym tempem życia, harmo

ności adaptacyjnych dotychczasowego dziedzictwa

nią i poczuciem stabilizacji (50%), rozległymi tere

kulturowego do nowych zmienionych warunków

nami - komfortową przestrzenią życiową, wolno

cywilizacyjnych. Np. młodzież wsi nie wykazuje

ścią i prywatnością (18%), świeżą i zdrową żywno

umiejętności przekształcenia dawnych zabaw wiej

ścią (6%), zażyłością relacji rodzinnych i sąsiedz

skich w nowe formy, więc idzie w dyskoteki. Wy

kich, brakiem anonimowości (6%), mniej kosztow

korzystali to niektórzy biznesmeni i zorganizowali

nym życiem (2%), bezpieczeństwem (2%). Dość

ogromne - kilkutysięczne - dyskoteki w dawnych

pozytywne skojarzenia u respondentów budzą także

za marne pieniądze nabytych fabrykach. Większość

ludzie żyjący na wsi. W ich wyobrażeniu typowy

z nich mieści się na wsiach lub w niewielkich mia

mieszkaniec wsi jest religijny (85%, średnia aryt

stach. Niektórzy z nich, jak właściciel 12 gigan

metyczna na skali od 1 do 7:1,85), pracowity (72%,

tycznych dyskotek w Polsce „Protector”, potrafią

2,36), życzliwy innym (63%, 2,78), sprytny i za

dostosować się do kultury wsi i na wielki post

radny (55%, 2,95), pogodny (53%, 3,10), zadbany

zawieszają swoją działalność, tracą milionowe zy

(52%, 3,14), dobrze wykształcony (42%, 3,43),

ski13, ale w ten sposób zapewniają sobie spokojne

innowacyjny (42%, 3,36), oczytany (40%, 3,63).

funkcjonowanie, bez bojkotowania ich działalności

Wielu jest także przeświadczona o ciągle żywym

przez katolików świeckich i duchowieństwo.

wiejskim tradycjonalizmie (45%, 4,40), o średniej
zamożności ludności wiejskiej, która nie jest ani

10. Ideologizacja i idealizacja życia wsi.

bogata, ani biedna (57%, 3,86)14. Swoista ideologi

Od okres tzw. Młodej Polski do dzisiaj występuje

zacja i idealizacja życia na wsi leży u podłoża

swoiste idealizowanie kultury ludowej oraz silniej

ucieczki z miasta na wieś poprzez przeniesienie się

sza lub słabsza tendencja do jej wskrzeszania.

na stałe lub w okresach wakacyjnych i świątecz

Przynosiło to i nadal przynosi pozytywne skutki

nych, najczęściej we własnych domkach, daczach

w dziedzinie kultury. Dzisiaj obserwujemy podob

lub w gospodach agroturystycznych. Tego typu

ną postawę w stosunku do całościowo rozumianego

mieszkańcy wsi przez rodzimych jej mieszkańców

życia na wsi. Zawierają ją wypowiedzi responden

są traktowani jako obcy, a najczęściej sami też nie

tów z sondażu przeprowadzonego przez CBOS

wykazują tendencji do integracji z nimi.

12 Cyt. za I. Bukraba-Rylska. Tożsamość kulturowa
wsi polskiej. W: Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy
wsi. Red. I. Bukraba-Rylska. Warszawa 2002 s. 135.

14 N. Hipsz. Wieś polska - stereotypy. Warszawa:
CBOS BS/4/2014.

13 http://lodz.gazeta.pl - z 08.10.201
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2, Religijność wsi według badań sondażowych CBOS

W nowym kontekście deklaracje w odniesieniu
wiary i praktyk religijnych na polskiej wsi są nadal

ciem odpowiedzi „trudno powiedzieć”) dla wsi
6,67, dla miasta 5,9317.

bardzo częste, choć od 2005 roku obserwuje się

W przekonaniach na temat życia po śmierci

pewne trendy spadkowe. Według sonaru ogólno

mieszkańcy wsi i miast są bardziej zgodni niż

krajowego CBOS, a także badań cząstkowych,

w przypadku wiary w Boga. Niezależnie od miejsca

w ciągu ostatnich ośmiu lat odsetek osób wierzą

zamieszkania, dominuje przekonanie o jakiejś eg

cych i regularnie praktykujących zmniejszył się na

zystencji po śmierci, ale bez wyraźnego wskazania

wsi z 67,4% do 58,2%, przybyło zaś wierzących

jej charakteru (36%-wieś, 37%-miastwo). Niespeł

i praktykujących nieregularnie (wzrost z 28% do

na jedna trzecia mieszkańców wsi (30%) i nieco

34,8%), niewierzących i praktykujących (z 0,6% do

ponad jedna czwarta mieszkańców miast (26%)

1,1% - to nowe zjawisko) oraz niewierzących

uważa, że po śmierci idziemy do nieba albo do

i niepraktykujących (z 0,6% do 1,8%)15.

piekła, a 6% mieszkańców wsi uważa, że wszyscy

Spadkowe trendy w zakresie religijności po

idziemy do nieba, z kolei 4% mieszkańców miast

stępują na wsi w podobnym tempie jak w mieście,

wyraża wiarę w reinkarnację. Mieszkańcy wsi nie

przewaga osób wierzących i regularnie praktykują

co częściej niż miast mają niepewność co do istnie-

cych jest na wsi ciągle zdecydowanie większa niż

ma życia po śmierci (10%; 7%) .

.

.

.

.

1Q

w mieście (w 2013 roku różnica wynosiła 13,3%).

Ważnym wskaźnikiem religijności jest modli

Mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej niż miesz

twa. Mieszkańcy wsi przykładają do niej większą

kańcy miast wyrażają niezachwianą wiarę w Boga

wagę niż mieszkańcy miast. Z deklaracji badanych

(70% wobec 55%). Rzadziej zdarzają się im chwile

osób wynika, że niemal połowa z nich modli się

zwątpienia w Boga, rzadziej też mówią o braku

codziennie (47%), a ponad jedna czwarta (27%)

wiary w Boga lub wierzą nie w Boga osobowego,

przynajmniej raz w tygodniu (w miastach odpo-

ale w istnienie jakiejś siły wyższej16.

wiednio:38% i 23%). Osób modlących się tylko

Zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast, wyraź

sporadycznie oraz w ogóle niepraktykujących tej

nie częściej oceniają siebie jako religijnych niż jako

formy religijności na wsi jest dwukrotnie mniej niż

niereligijnych, ale mieszkańcy wsi przypisują so

w mieście19.

bie istotnie wyższy poziom religijności niż miesz

Na wsi dość silnie funkcjonuje nadal tradycja

kańcy miast. Średnia ocena - na dziesięciopunkto-

świąteczno-religijna w okresie Bożego Narodzenia,

wej skali (na której 1 oznacza „w ogóle niereligij-

Wielkanocy, Wszystkich Świętych i Dnia Zmar

ny(a)”, a 10 „bardzo religijny(a)) - własnej religij

łych.

ności przy końcu 2013 roku wynosiła (z pominię

w Polsce, a tym bardziej na wsi, są zachowywane

Według

sondażu

CBOS

powszechnie

takie bożonarodzeniowe zwyczaje, jak dzielenie się

15 R.

Boguszewski. Religijność wsi polskiej. Warsza
wa: CBOS BS/3/2014.
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opłatkiem (100%), wzajemne składanie sobie ży

Obecna religijność na wsi staje się bardziej

czeń (99%), spożywanie tradycyjnych wigilijnych

świadoma, racjonalna, indywidualna, konsekwent

potraw (99%), ubieranie choinki (96%), zachowy

na w przestrzeganiu chrześcijańskich norm moral

wanie postu w Wigilię (92%), udział w pasterce

nych. Według sondażu CBOS prawie co drugi

(84%), przygotowywanie prezentów pod choinkę

mieszkaniec wsi źle ocenia rozwodzenie się (46%),

(81%), oczekiwanie z rozpoczęciem wieczerzy

a jeszcze bardziej świadome kupowanie rzeczy

wigilijnej na pierwszą gwiazdkę (81%), wkładanie

podrobionych (58%), ściąganie na egzaminach

siana pod obrus (81%), odmawianie modlitwy

(62%) i homoseksualizm (69%). Prawie połowie

i odczytywanie odpowiedniego fragmentu Pisma

badanym

Świętego (73%), odwiedzanie grobów bliskich

dzają pary żyjące ze sobą bez ślubu. Ponad cztery

(73%). Dość często występują takie zwyczaje, jak:

piąte ludności wiejskiej dezaprobuje przerywanie

wywieszanie świątecznych wianków (51%), dzie

ciąży (83%), oszustwa podatkowe (86%) i zdradę

lenie się opłatkiem ze zwierzętami (48%), zapra

małżeńską (88%). Powszechnie negatywnie ocenia

szanie na wigilię osoby samotnej czy ubogiej

ją bicie dzieci (94%) i przyjmowanie łapówek

(38%)20

(97%)21. Zatem deklarowana moralność w zakresie

mieszkańcom wsi (45%) nie przeszka

Generalnie osoby mieszkające na wsi są bar

życia rodzinnego i społecznego jest ściśle związana

dziej przywiązane do tradycji religijnych i bardziej

z nauczaniem Kościoła katolickiego i to ściślej niż

religijne niż mieszkańcy miast, ale też trzeba za

praktyki religijne.

znaczyć, że obecnie polska wieś jest zróżnicowana
pod względem religijności. Południowo-wschodnie
regiony kraju są bardziej religijne niż regiony tzw.
ziem odzyskanych, czy regiony centralnej Polski.

20 R.

Boguszewski. Religijność wsi polskiej. Warsza
wa: CBOS BS/3/2014.

21 N. Hipsz. Wieś polska - postawy, styl życia. War
szawa: CBOS BS117/2013
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3. Zmiana struktury ludności wsi a religijność i moralność

Według sondażu CBOS religijność mieszkań
ców wsi oraz ich ocena moralna wybranych

jako niewierzące (2% wobec 8%), i nieco częściej
jako głęboko wierzące (10% wobec 8%)24.

zachowań w niewielkim stopniu zależy od źródeł

Rdzenna ludność wsi zdecydowanie częściej

utrzymania, 0 wiele większym od pochodzenia.

niż osoby pochodzące z miasta uczestniczy w ob

Podstawowe źródło utrzymania nie różnicuje staty

rzędach religijnych. Trzy piąte z nich praktykuje

stycznie istotnie mieszkańców wsi w zakresie de

przynajmniej raz w tygodniu (61%), podczas gdy

klaracji wiary. Bardziej różnicuje ich w zakresie

wśród tzw. nowych mieszkańców wsi przeważa

uczestnictwa w praktykach religijnych. Niemal

raczej sporadyczne uczestnictwo we mszy św.

dwie trzecie respondentów (63%) spośród ludności

i nabożeństwach (47%), regularnie zaś (przynajm

wsi utrzymujących się z pracy na roli regularnie -

niej raz w tygodniu) praktykuje jedynie dwie piąte

przynajmniej raz w tygodniu - uczestniczy we

(40%). Ponadto wśród napływowych mieszkańców

mszy św. Jest to odsetek 0 6 punktów procento

wsi niemal trzykrotnie częściej spotkać można oso

wych wyższy niż w przypadku mieszkańców wsi

by w ogóle niepraktykujące religijnie (13% wobec

utrzymujących się z pracy najemnej (57%) i 0 9

5%)25.

punktów wyższy w stosunku do osób żyjących na

Trzy piąte spośród rdzennych mieszkańców wsi

wsi, które zajmują się głównie pozarolniczą dzia

to osoby wierzące i regularnie praktykujące (60%),

łalnością gospodarczą (54%). Z kolei, osób w ogóle

podczas gdy wśród mieszkańców wsi, wywodzą

niepraktykujących jest na wsi najwięcej wśród

cych się z miasta, do wiary i regularnego uczestnic

utrzymujących się z pracy na własny rachunek poza

twa w obrzędach religijnych przyznaje się dwie

rolnictwem (9%), następnie wśród żyjących z pracy

piąte (40%)26.
Tak zwani nowi mieszkańcy wsi nieco częściej

najemnej (5%), a najmniej wśród rolników (2%)27
Religijność polskiej wsi w znacznie większym

niż jej rdzenna ludność zaliczają siebie do wierzą

stopniu zróżnicowana jest w zależności od miejsca

cych i niepraktykujących (9% wobec 4%), niewie

pochodzenia jej mieszkańców. Już deklaracje doty

rzących i praktykujących (4% wobec 1%) oraz

czące preferowanych wartości wskazują na to, że

niewierzących i niepraktykujących (4% wobec

mimo iż nowi i starzy mieszkańcy obszarów wiej

1%)27.

skich kierują się w życiu podobnymi wartościami -

Podobne zależności występują w akceptowaniu

rdzenna ludność wsi deklaruje większe przywiąza

typowo katolickich zasad życia rodzinnego i mo

nie do wiary religijnej (17% wobec 11%)23.

ralnego. Badani, którzy przeprowadzili się na wieś

Osoby wywodzące się ze wsi czterokrotnie rza

z miasta, w większym stopniu akceptują homosek

dziej niż ludność napływowa z miast określają się

sualizm (przeciętne oceny na siedmiopunktowej

22 R. Boguszewski. Religijność wsi polskiej...
23 Jw.

24
25
26
27

Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
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skali to 3,67 i 2,35), życie w związku bez ślubu

2,78 i 2,87). Mieszkańcy wsi w niewielkim stopniu

(4,83 wobec 3,95), rozwodzenie się (4,30 wobec

różnią się w ocenie takich zachowań, jak: bicie

3,45), przerywanie ciąży (2,30 wobec 1,85). Dość

dzieci, przerywanie ciąży, zdradzanie współmał

podobnie w obu grupach (a przy tym raczej nega

żonka, wykroczenia ze sfery publicznej29*.

tywnie) oceniane są zdrada małżeńska i bicie dzie

Religijność i moralność mieszkańców wsi

ci oraz zachowania naruszające dobra publiczne -

można określać mianem tradycyjnej. Okazuje się

kupowanie podrobionych towarów, oszustwa po

jednak, że ta tradycyjna wiejska religijność i mo

datkowe i przyjmowanie łapówek. Nowi mieszkań

ralność podlegają zmianom i wewnętrznemu różni

cy wsi mają natomiast nieco bardziej krytyczny

cowaniu. Linie podziałów w tym zakresie wyzna

stosunek do łamania tych reguł postępowania, które

cza między innymi pochodzenie i do pewnego

wiążą się z zachowaniami o względnie niewielkiej

stopnia również źródło utrzymania. Napływowa

szkodliwości społecznej (ocena ściągania na egza

ludność z miasta, żyjąca z pozarolniczych źródeł

minach wynosi 2,84 wśród nowych i 3,17 wśród

zarobkowania, w swojej religijności i moralności

starych mieszkańców wsi)28.

bliższa jest osobom z miasta niż wsi. Wydaje się

Ludność wiejska żyjąca z pracy w rodzinnym

zatem, że o ile migracja ze wsi do miasta nierzadko

gospodarstwie rolnym są bardziej konserwatywni w

wiąże się z przejmowaniem „miejskich” stylów

kwestiach moralnych - w mniejszym stopniu niż

życia, o tyle - coraz bardziej popularna - przepro

utrzymujący się z pracy najemnej i własnej działal

wadzka z miasta na wieś nie oznacza dostosowy

ności poza rolnictwem, akceptują życie w związku

wania się do obowiązujących tam wartości i norm

bez ślubu (przeciętna ocena na siedmiostopniowej

w zakresie religijności i moralności.

skali to 3,88 wobec 4,46 i 4,67), rozwód (3,48
wobec 3,72 i 4,12) i homoseksualizm (2,35 wobec

28 N. Hipsz. Wieś polska - rdzenni i nowi mieszkań
cy. Warszawa: CBOS BS/120/2013.

29 N. Hipsz. Wieś polska - charakterystyka ludności
rolniczej. Warszawa: CBOS BS/138/2013.
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4. Rola parafii w życiu wsi

Parafia jest wspólnotą wiernych i instytucją na

(o ile ich ma), rady parafialnej, stałych współpra

określonym terytorium3°. Kieruje nią proboszcz

cowników i wolontariuszy. Religijne funkcje para

desygnowany przez biskupa i może mieć tzw. wi

fii są ściśle określone i związane z rolą kapłana, zaś

kariuszy. W roku 2006 w Polsce było 10 162 para

pozareligijne są związane z predyspozycjami oso

fie (9495 diecezjalnych i 667 zakonnych). Najwię

bowościowymi księdza i jego współpracowników

cej było parafii średniej wielkości od 1001 do 2500

oraz z potrzebami ludzi, wśród których pracuje,

osób (40,7% ogółu parafii), parafii bardzo małych -

dlatego są one różne: społeczne, gospodarcze, kul

do 500 osób (3,4%) i bardzo dużych - ponad

turalne, polityczne. W polu działania kapłana jest

10 000 było niewiele (5,4%). Wciąż powstają nowe

wszelka działalność, która służy rozwojowi czło

parafie i dzisiaj jest ich kilkaset więcej niż w 2006

wieka i społeczności lokalnej. Mamy piękne wzor

roku. W ogólnej liczbie parafii zdecydowanie do

ce księży społeczników na wsi w przeszłości, np.

minują parafie wiejskie na terenie wsi - 65,53%

ks. Stanisław Staszyc, ks. Wacław BlizińskE2. Tak

i parafie miejsko-wiejskie - 15,29%, gdzie kościół

że dzisiaj księża podejmują działalność społeczną

znajduje się na terenie małego miasta, a parafia

szeroko rozumianą. Według badań przeprowadzo

obejmuje także okoliczne wioski. Parafie miejskie,

nych przez Elżbietę Firlit w połowie lat 90 w by

położone całkowicie w obrębie miasta stanowią

łym województwie warszawskim i nowosądeckim,

20,80%. Najwięcej parafii wiejskich (powyżej 75%

64% proboszczów deklarowało wówczas angażo

ogółu parafii w danym województwie) jest w wo

wanie się w działalność przeciwalkoholową, 30,3%

jewództwach: lubelskim, małopolskim, opolskim

w niesienie pomocy bezrobotnym, 34,4% ubogim3334.

i podkarpackim31. Na ogół parafie wiejskie są li

Większość proboszczów

czebnie mniejsze aniżeli parafie miejskie.

także swoją współpracę z instytucjami świeckimi

(61,5%) potwierdzało

Parafia stanowi centrum życia religijnego

w rozstrzyganiu problemów społecznych: ze szkołą

mieszkańców wsi. W Polsce, na mocy konkordatu,

(93,5%), z Urzędem Gminy (61,5%); z instytucjami

ma osobowość prawną, co daje jej możliwość pro

opiekuńczymi (31,3%), ochrony zdrowia, szpitala

wadzenia także działalności społecznej, kulturalnej

mi, sanatoriami (26,2% y4. Parafie dość powszech

i gospodarczej. Rodzaj i zakres działalności zależy

nie

przede wszystkim od proboszcza, jego wikariuszy

tyczne, spotkania integracyjne, okazjonalne spotka
nia

30 Mowa tu tylko o parafii Kościoła katolickiego. Na tere
nie Polski istnieją także inne wspólnoty religijne, jak Ko
ścioła prawosławnego, Kościoła augsburskoewangelickiego i innych odłamów protestanckich, Świad
ków Jehowy oraz innych związków religijnych.

wyjazdy

parafialne,

grupy

pielgrzymkowo-turyssportowo-turystyczne,

3232 Ks. Leszek Wilczyński. Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919-1939. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha
2003.

33 E.Firlit. Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okre
sie transformacji systemowej. Studium socjologiczne.
Warszawa: Wydawnictwo Elipsa 1998 s. 288-291.

31 W. Zdaniewicz, S. Zaręba, S Stępisiewicz. Wykaz
parafii w Polsce. Warszawa: Instytut Statystyki Ko
ścioła Katolickiego SAC 2006 s. 9-16.

--------------------------------------------------------------------------- (

organizują

34 Tamże s. 179-180.
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czytelnie, przedszkola, harcerstwo, festiwale pieśni

rodzaju parafialnych inicjatyw o charakterze spo

religijnych i patriotycznych.

łecznym. Najczęściej są to kółka różańcowe, litur

Społeczna działalność księży nie jest jednako

giczna służba ołtarza, wspólnota eucharystyczna,

wo pozytywnie odbierana i oceniana przez para

odnowa w Duchu świętym. ,/.../ średni poziom

fian. Np. nieco częściej niż co trzecia osoba (38%)

uczestnictwa w organizowanych przez parafię

zapytywana na ten temat akceptowała w latach 90

przedsięwzięciach, które nie mają charakteru stricte

uczestniczenie księdza w podejmowaniu decyzji

religijnego, jest obecnie najwyższy odkąd jest mo

przez samorząd terytorialny, a prawie co czwarta

nitorowany. Znacznie częściej niż trzy lata temu

(23%) uważała, że ksiądz nie powinien angażować

badani uczestniczą w imprezach kulturalnych oraz

się w tego typu działalność35. Dzisiaj odsetki nieak-

sportowo-turystycznych organizowanych w ich

ceptujących społecznej działalności księży mogą

parafiach. O ile korzystanie z parafialnych inicja

być jeszcze wyższe na skutek silnej propagandy

tyw o charakterze społecznym rośnie, o tyle poziom

polityków i dziennikarzy o orientacji liberalnej

społecznego zaangażowania w życie parafii od

i lewackiej, by księża i generalnie Kościół katolicki

sześciu lat utrzymuje się na w miarę stałym pozio

nie angażowali się do polityki, przy czym do dzia

mie i dotyczy około jednej trzeciej spośród ogółu

łalności politycznej zaliczana jest szeroko rozumia

ankietowanych”36. Na wsi nadal jest silne poczucie

na działalność społeczna.

więzi z parafią, wierni mają poczucie troski o para

Na ogół przy parafii istnieją różne wspólnoty

fię i o kościół, choć zbyt dużego zaangażowania

modlitewne i formacyjne, przy wielu parafiach

osobistego nie wykazują. Niezbyt często wierni

działają stowarzyszenia, organizacje o charakterze

uważają, że mają wpływ na życie parafii, ale też

społecznym i kulturalnym. Według „Leksykonu

tylko nieliczni taki wpływ chcą mieć. Dużo tu zale

ruchów i stowarzyszeń w Kościele katolickim”

ży od jakości wzajemnych relacji pomiędzy pro

w roku 2000 było ich 149, najwięcej w miastach,

boszczem i jego wikariuszami (o ile są) a miesz

ale obecnie coraz częściej są one i przy parafiach

kańcami wsi.

na wsi. Według ogólnokrajowego sondażu CBOS
przeprowadzonego w 2012 roku, ponad dwie piąte
badanych (wzrost od 2008 roku o 8 punktów pro
centowych) przyznaje się do korzystania z różnego

36 R.

Boguszewski. O religijnym i społecznym zaan
gażowaniu Polaków w lokalnych parafiach. Warsza
wa: CBOS BS/141/2011.
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Zakończenie

O polskiej wsi funkcjonuje wiele stereotypów

nięte w jego planowaniu i realizacji. Za Francisem

i generalna opinia, że należy ją modernizować i to

Fukuyamą uważam, że "kapitał społeczny manife

w jak najszybszym tempie. Taką ideologię wyraża

stujący się w formie pozaracjonalnych zwyczajów,

wielu polityków, socjologów, dziennikarzy. Na

które wywodzą się z "irracjonalnych" zjawisk

ogół jednak nie znają oni wsi i nie rozumieją wielu

w rodzaju tradycyjnej religii lub etyki, jest czynni

zjawisk życia na wsi. Wydając swoje opinie o wsi

kiem niezbędnym do właściwego funkcjonowania

chyba bardziej wyrzucają z siebie swoiste kom

współczesnych instytucji gospodarczych i politycz

pleksy gorszośei wobec wsi krajów zachodnich,

nych"3'. Religijności, także tej o tradycyjnych ce

a ich postulaty modernizacji wsi nie zawsze odpo

chach, nie należy ani pomijać, ani lekceważyć

wiadają dotychczasowemu dziedzictwu kulturo

w modernizowaniu polskiej wsi, ale jak to jest

wemu wsi i nie przynoszą one oczekiwanych efek

w Ameryce Północnej, włączyć ją w rozwój i mo

tów. Najbardziej negatywnym skutkiem zmasowa

dernizację.

nej krytyki polskiej wsi jest odbieranie jej ludności

Rylska3738 i Magdalena Zowczak39 Obydwie uważa

wiary we własne siły.

ją, że nadmiernie negatywne osądy o polskiej wsi

Podobnie sądzą Izabella Bukraba-

Podobnie jest z religijnością wsi polskiej. Dość

są nieuzasadnione. Dlatego Zowczak pyta: "Dla

często jest ona stereotypizowana i napiętnowana

czego etnolodzy tak otwarci na myślenie mityczne,

takimi wartościującymi określeniami jak: ludowa,

czy magiczne, kiedy dochodzi do opisu tzw. ludo

tradycyjna, dewocyjna, nieświadoma, na półpogań-

wej religijności, wciąż powtarzają pejoratywnie

ska, itp. Pomimo światłych umysłów wydających

zabarwione określenia, zapożyczone od socjologów

takie opinie, zgrupowanych w Tygodniku Po

z minionej epoki: utylitaryzm, socjomorfizm, rytu-

wszechnym,

Więzi, redakcjach mediów

alizm, sensualizm, które stanowią powtórzenie od

w Polsce, uważam, że religijność na wsi ma więcej

wiecznych zarzutów kierowanych przeciw katoli

pozjtywnych cech niż negatywnych, że jest bar

cyzmowi przez protestantów czy prawosławnych"40

dziej zróżnicowana i indywidualna niż na ogół się

Z kolei Bukraba-Rylska pyta, dlaczego "wrażli

sądzi. Religijne prawdy wiary i przekonania są na

wość na zmysłowy konkret miałby być czymś

wsi przemyśliwane w związku z cyklem przemian

gorszym niż zdolność do symbolicznego traktowa

natury, ściśle wiązane z życiem rodzinnym i wiej

nia tajemnic wiary"41

Znaku,

skiej społeczności, z krewnymi i sąsiadami, silnie
37 F. Fukuyama. Zaufanie. Warszawa-Wrocław: PWN
1997 s. 367.
381. Bukraba-Rylska Socjologia wsi polskiej. War
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 s. 526527.
39 M. Zowczak. Biblia ludowa. Interpretacje wątków
religijnych w kulturze ludowej. Wrocław: Funna 2000
s. 33.
40 Tamże s. 33.
41 I. Bukraba-Rylska Socjologia w si.. s. 526.

przeżywane emocjonalnie. Prawdy wiary i religijne
przekonania oraz związane z nimi normy moralne,
obyczaje i zwyczaje mają wielką siłę oddziaływa
nia na ludzkie zachowania, nadal są podstawą ładu
społecznego na wsi i mogą być ważnym czynni
kiem dzisiejszego rozwoju wsi, w tym także gospo
darczego, jeżeli nie zostaną zlekceważone i pomi

--------------------------------------------------------------------------- (
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Jeżeli pominie się dotychczas istniejącą jesz

w całym postindustrialnym świecie: indywidualiza

cze na wsi religijność, jeżeli nie będzie ona włą

cja - na polskiej wsi rysująca się nawet silniej niż

czona w modernizację wsi, to będą upowszechniać

w mieście - oraz relatywizacja wartości. Także

się lub ugruntowywać zjawiska odnotowane przez

familizm. W sumie prowadzi to do kontekstualiza-

Marię Halamską: "Kultura współczesnej wsi, pisze,

cji norm moralnych (jak to trafnie nazwała Monika

staje się niespójna, eklektycznym zbiorem elemen

Mularska), a co skutkuje powszechną nieufnością,

tów uniwersalnych, dawniejszych albo twórczo

niwecząca próby sieciowego wzmacniania kapitału

przetworzonych przez filtr kultury lokalnej czy

społecznego"4243

przez nią zdeformowanych, także - kulturowych

Negatywna ocena przemian Marii Halamskiej,

przeżytków. Istnieją one obok siebie a znaczenia

dokonujących się na dzisiejszej polskiej wsi jest

(ważności) nadają im różne grupy czy jednostki

być może jednostronna, być może nie odnosi się do

mieszkające na wsi, stanowiące dla reszty punkty

wszystkich regionów, być może wieś w przemia

odniesienia. Tak więc zgodnie - jeśli dotkniemy

nach kulturowych jest bardziej zróżnicowana niż to

łatwo obserwowalnych zjawisk obyczajowych -

sądzi Halamska, ale odnotowane przez nią zjawiska

istnieje duża religijność (z charakterystycznymi

występują.

tabu na temat seksualności), częste praktyki religij
ne i piątkowo-sobotnie dyskoteki / ...../.

Wprawdzie na polskiej wsi nie ma już ludu,
nie ma kultury ludowej, nie ma Kościoła ludowego

Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest

cechującego się ujednoliconą religijnością, z silnym

system wartości społeczeństwa wiejskiego; niegdyś

autorytetem księdza, z przyjmowaniem wszystkie

specyficzny,

powszechnie

go na wiarę i z silnym elementem przeżyciowym,

obowiązujący i respektowany, a może tylko po

ale nadal religijność jest silna choć indywidualizuje

strzegany jako taki. Według dość zgodnej opinii

się, racjonalizuje, staje się bardziej świadoma

taki wiejski system wartości, oparty na tzw. chłop

i wybierana. Nadal jest ważnym elementem tożsa

skich wartościach nie istnieje. System wartości

mości polskiej wsi, wzmacnia jej rodzinność,

mieszkańców społeczności wiejskich nie jest spe

wspólnotowość oraz charakter narodowy4^.

spójny,

całościowy,

cyficzny: różnice między wsią a "resztą" są nie
wielkie. Mają tu też miejsce podobne zjawiska jak

42 M. Halamska. Współczesne polskie społeczności
wiejskie: konfrontacja z modelem. W: Nie tylko o
wsi... Szkice humanistyczne dedykowane profesor
Marii Wieruszewskiej-Adamczyk Red. D. Kasprzyk.
Łódź: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersyte
tu Łódzkiego 2013 s. 132-133.
43 L. Dyczewski, trwałość i zmienność kultury pol
skiej. Lublin: .Akademia Społeczna, Wojewódzki
Dom Kultury 2002 s. 122-127.
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Teresa Kołakowska

TRYPTYK KARNIEWSKI

I Dom Kultury
Rozmowa z Krzysztofem Twardowskim.

świetlicy uszyły sobie kwieciste spódniczki i czepki
na głowę z kolorowymi kwiatkami i wstążkami.
W 1967 roku Tadeusz Witkowski - nauczyciel mu
zyki - zorganizował wśród rolników z Karniewa
i okolicznych wiosek regionalny zespół ludowy
„Kamiewiacy”. Choreografią zajmował się Bonifa
cy Kozłowski. Wkrótce zrodziła się idea połączenia
szkolnego zespołu z zespołem pieśni i tańca doro
słych. Tym sposobem znalazły się w nim trzy gru
py wiekowe: rolnicy, dzieci ze szkoły podstawowej
i młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Odtwa
rzali oni dawne tańce, przede wszystkim bardzo

- Jestem dyrektorem Domu Kultury w Karniewie
od 1991 roku, a od 1996 jednocześnie szefem ze
społu ludowego „Kamiewiacy” i takim wiejskim
propagatorem kultury - mówi o sobie mój roz
mówca.

- Proszę powiedzieć coś o historii zespołu.
Wiem, że istnieje już wiele lat i że jego losy by
wały burzliwe...
- Jak mówią najstarsi mieszkańcy Karniewa, na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
powstał przy świetlicy szkolnej ludowy zespół
dziecięcy. Nie posiadał strojów, więc dzieci ze

{
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popularne na Mazowszu „kontro”. Występowali

Ponieważ nie byłem mistrzem tańca, a w tym cza

z powodzeniem na wielu scenach całego kraju. Na

sie założyłem rodzinę i przybyło mi obowiązków,

przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią

po roku zrezygnowałem, ale nabyte umiejętności

tych zespół przestał istnieć. Ja, jak już wspomnia

przydały mi się w pracy z zespołem.

łem, w roku 1996 reaktywowałem go, a bezpośred

Każdy występ wzbogacamy piosenkami. Wiele

nią do tego inspiracją był przegląd zespołów za

bardzo ciekawych pieśni i przyśpiewek rekonstru

pustnych, organizowany przez Muzeum Szlachty

ujemy. Panie z zespołu przypominają je sobie

Mazowieckiej w Ciechanowie; Karniewo leżało

z okresu dzieciństwa, gdy śpiewały je ich mamy

wówczas w województwie ciechanowskim. Prze

czy babcie. A są to rzeczy niepowtarzalne. Od lat

gląd co roku odbywał się w innym miejscu i wła

często jeździmy na przeglądy i mamy okazję słu

śnie we wspomnianym 1996 roku organizatorzy

chać tego, co przywożą ze sobą inne zespoły -

zaproponowali nam, byśmy zostali gospodarzami

i nigdy niczego takiego jak te nasze uratowane od

tej imprezy. Szukając sposobu na udział w tym

zapomnienia piosenki nie słyszeliśmy. Oczywiście

przeglądzie zwróciłem się do spotykającej się co

nie wszystkie, większość prezentowanych na kon

miesiąc grupy kamiewskich seniorów, którzy byli

kursach utworów powtarza się w różnych wersjach

dobrze zorganizowani, a w ich składzie było kilka

i śpiewają je zespoły z różnych stron, ale te nasze

osób z dawnego zespołu „Kamiewiacy”. Ponieważ

są tylko nasze i z tego my, kamiewiacy, jesteśmy

zapusty to w znacznej mierze taniec, a seniorzy

dumni.

najlepiej pamiętali naszą miejscową chlubę, czyli

- Kilkakrotnie padła w naszej rozmowie nazwa

kontro, zaczęliśmy nad nim pracować. Wtedy za

„kontro”. Nigdy wcześniej jej nie słyszałam. Co

częło się drugie życie zespołu. Jesienią tego roku,

to za taniec?

z muzykiem Romanem Kuśmierskim, dziś już nie-

- Etnografowie mówią, że u jego źródeł znajduje

żyjącym, podjęliśmy próbę reaktywacji zespołu. Po

się tańczony na dworach kontredans, kończący się

trzech, czterech miesiącach prób byliśmy gotowi do

ognistą polką galopką. Chłopi, podglądając zabawy

zaprezentowania się na scenie. I występujemy nie

szlachty, przenieśli jego znacznie uproszczoną wer

przerwanie do chwili obecnej.

sję do swoich chat. To znaczy z jednej strony

- Ilu członków liczy ten odrodzony zespół?

uproszczoną, a z drugiej wzbogaconą o przytup,

- W sumie 24 osoby, w tym grupa tańcząca, grupa

przygwizd... To jest taniec na cztery pary bądź

śpiewająca oraz akordeonista. Do dziś akompaniuje

wielokrotność czterech par. Gdy rozmawiałem

nam na akordeonie pan Jan Trzciałkowski, który

z najstarszymi karniewiakami, którzy jeszcze pa

jest obecny na wszystkich próbach i występach.

miętali czasy, kiedy tańczono go w chłopskich

Czasem zapraszaliśmy na występ innych muzyków

izbach, to dowiedziałem się, że kontro mogło skła

i wzbogacaliśmy akompaniament o skrzypce czy

dać się nawet z kilkunastu części. Po każdej części

bębenki, ale zawsze wiodącym instrumentem jest

następował przerywnik w postaci jakiegoś innego

akordeon. Z czasem do wspomnianego kontro za

tańca, na przykład poleczki, walczyka czy lansjera,

częliśmy dokładać inne tańce, ale nie mamy ich

a potem przechodzono do kolejnej części. Tańczo

zbyt dużo, bo nie zatrudniamy na stałe choreografa,

no go więc przez cały wieczór. W tym tańcu naj

radzimy sobie sami, w czym pomaga taki epizod

ważniejszy jest prowadzący: on dyktuje figury i ich

z mojej przeszłości: mianowicie na jakimś etapie

kolejność. Chociaż w naszej okolicy był to taniec

otarłem się o studium taneczne w Ciechanowie,

bardzo popularny i znali go właściwie wszyscy, bez

studiowałem tam przez rok i sporo się nauczyłem.

wodzireja nie był tańczony nigdy.
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- W jakich regionach tańczony był ten taniec?

żonych wersjach w różnych regionach, więc o spe

- Tylko na północnym Mazowszu. Interesowałem

cyfice mazowieckiej nie można tu mówić. Jednak

się nim kiedyś bardzo i udało mi się ustalić, że kon

w przeważającej części propagujemy folklor pół

tro tańczono w Karniewie właśnie, a także w okoli

nocnego Mazowsza. Każdy występ zaczynamy

cach Ciechanowa i Mławy. Obecnie tańczą kontro

piosenką

tylko „Kamiewiacy”. To taka nasza wizytówka.

śpiewamy już od kilkudziesięciu lat, nie znając ani

- Czytając historię zespołu natknęłam się na in

autora, ani dokładnego czasu powstania. Większość

„Kamie wiaczku,

nieboraczku”,

którą

formację, że w docieraniu do źródeł miejscowej

naszych piosenek znamy z przekazów ustnych, od

kultury ludowej pomagały dzieła Oskara Kol

najstarszych mieszkańców naszej wsi. Reaktywując

berga.

zespół chciałem także tańczyć z rówieśnikami.

- Nasze związki z tą postacią są bardzo żywe.

Udało mi się stworzyć grupę młodzieżową na sześć

Oskar Kolberg jest patronem karniewskiej szkoły

par i przez kilka ładnych lat grupa ta działała. Sku

podstawowej. Jego pisma pomogły nam odtworzyć

piała ludzi między osiemnastym a czterdziestym

wygląd tradycyjnego stroju ludowego naszego re

rokiem życia. Jednak z różnych względów, takich

gionu. Nie było to łatwe, gdyż nie istniał jeden cha

jak studia, służba wojskowa czy konieczność pod

rakterystyczny strój, który dałoby się przypisać

jęcia pracy poza naszą wsią, grupa przestała istnieć.

karniewiakom.

grupa

Potem już nie udało się jej odtworzyć, a szkoda.

znawców kultury ludowej, posiłkując się pracami

Gdy

powstawał zespół,

W tym samym czasie powstał dziecięcy zespół

Kolberga, opracowała dla jego członków model,

„Mali Kamiewiacy”, którym po kilku latach za

który dzisiaj jest naszym

opiekowała się Szkoła Podstawowa i który istnieje

oficjalnym strojem.

Również w pracach nad repertuarem pomagały

do dziś.

nam

zawierające

- Nie zapominajmy, że jest Pan dyrektorem pla

zapiski dotyczące naszych stron. Było nam tym

cówki kultury. Czym się Pan zajmuje w swej

łatwiej,

pracy oprócz działań związanych z „Karniewia-

pisma
że

Oskara
w

Kolberga

bibliotece

karniewskiej

szkoły

kami”? Jak wzbogaca kulturę wsi dom kultury?

znajdują się wszystkie dzieła jej patrona.

- Nasze najważniejsze działania skupiają się wokół
muzyki. Prowadzimy od trzech lat szkółkę gitaro
wą. Zaczęło się od Bogdana Krajewskiego, dobrego
warszawskiego bluesmana, który postanowił eme
ryturę spędzić w sąsiedniej wsi. Kupił tu dom
i żeby czymś się zająć, zaproponował mi, że taką
szkółkę poprowadzi. Niestety dość szybko zmarł,
a my, już bez niego, kontynuujemy tę inicjatywę.
Teraz przyjeżdża do nas młody instruktor z Prza

- Czy w Państwa repertuarze znajdują się tylko

snysza i szkółka pracuje nadal. Równolegle działa

utwory z tych terenów?

szkółka perkusyjna. Myślę, że lada moment uda się

- Co jakiś czas wzbogacamy repertuar o pieśni

nam założyć zespół muzyczny, bo dzieci grają co

i tańce ludowe z innych regionów, a nawet o pio

raz lepiej. Dwa lata temu, dzięki projektowi, który

senki biesiadne. Dobór repertuaru zależy od rodza

złożyliśmy za pośrednictwem „Ciuchci Krasiń

ju występu, czyli widowni i okoliczności. Dla

skich”, zbudowaliśmy dużą scenę plenerową, którą

przykładu pieśni dożynkowe powtarzają się w zbli

nazwaliśmy „Nasza wiejska chata”. To jest taka

{ - )
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otwarta drewniana stodoła, gdzie odbywają się róż

z oferty domu kultury, wychodząc z założenia, że

nego rodzaju koncerty. Tę scenę nie tylko wymyśli

dom kultury nie jest od zarabiania pieniędzy. Drugi

łem, ale także w znacznej części wykonałem, bo

projekt nosił nazwę „Folklor w naszej wiejskiej

jestem

chacie”. W jego ramach zaprosiłem cztery zespoły

cieślą-samoukiem

i kocham

pracować

w drewnie.

ludowe, bardzo zróżnicowane repertuarowo: ta

- Co to jest ta „Ciuchcia Krasińskich”?

neczny, śpiewaczy, typowo muzyczny i zespół,

- Jest to lokalna grupa działania obejmująca obec

który łączył folklor z muzyką współczesną. Trzeci

nie obszar kilkunastu gmin, między innymi naszej.

z projektów to „Muzyczne zakończenie lata” reali

Mieści się w Rostkowie. Powstała przed paru laty

zowany w ostatnią niedzielę sierpnia. W tym pro

grupa obejmowała początkowo cztery gminy: Kar

jekcie także stawiamy na różnorodność, ale w od

niewo, Krasne, Czernice Borowe i Przasnysz. Byli

różnieniu od poprzedniego dotyczy on muzyki

śmy więc jednym z jej założycieli. Nazwa grupy

współczesnej. Z naszej sceny rozbrzmiewał rock,

wiąże się z inicjatywą podjętą przez wójta gminy

blues i inne brzmienia, bardziej ambitne od popo

Krasne - Pawła Kołakowskiego, by odtworzyć

wych.

kolejkę wąskotorową wiodącą od Mławy do Ma

- Jak Pan rozumie pojęcie „kultura wsi”?

kowa Mazowieckiego, wokół której miała powstać

- To pojęcie bardzo szerokie, a jego zakres zmienia

infrastruktura

się wraz ze zmianami zachodzącymi na wsi. Co

turystyczna.

Kolejka

przechodzi

przez wszystkie nasze gminy.

dziennością stały się kafejki internetowe, prawie

- Jakie są cele tej grupy?

każdy mieszkaniec wsi posiada telefon komórko

- „Ciuchcia Krasińskich” ma integrować działaczy

wy, podobnie jest z samochodami osobowymi, a to

lokalnych i wspomagać finansowo, to znaczy

oznacza, że ludzie mają na co dzień kontakt ze

wskazywać sposoby zdobywania środków na inwe

światem, podróżują, ich horyzonty nieustannie się

stycje różnego rodzaju, a także pełnić funkcję do

poszerzają. A wraz z tym zmieniają się potrzeby

radczą. Najogólniej mówiąc - ma poprawić jakość

kulturalne. Kulturę wsi coraz mniej rzeczy różni od

życia na obszarach wiejskich poprzez aktywizację

kultury narodowej. I tu pojawia się ważna rola

ich społeczności. W skład grupy wchodzą ludzie

wiejskiego domu kultury, który, oprócz innych

z samorządów i działacze kultury, ale również

działań, ma za zadanie kultywowanie tradycyjnej

przedsiębiorcy, rolnicy, każdy może znaleźć w niej

kultury ludowej. Nie wszystkim się to podoba,

miejsce dla siebie. Karniewski dom kultury dzięki

chociaż jest u nas grupa ludzi, którzy są jej pasjona

tej grupie działania w tym roku pozyskał środki

tami. Oni pozwalają mi wierzyć, że ten kierunek

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz

jest słuszny. Oczywiście nie można się do tego

woju Obszarów Wiejskich i realizuje trzy projekty:

ograniczać, potrzeby mieszkańców wsi naprawdę

pierwszy, który jest już na etapie rozliczenia, to

nie różnią się w sposób istotny od potrzeb innych

„Mała wiejska szkoła muzyczna”, o której wcze

Polaków. Sądzę, że najważniejsze jest, by to, co

śniej wspominałem. Mamy w planach rozszerzenie

robimy, miało wysoki poziom, by nie traktować

jej działalności poprzez włączenie do jej programu

nikogo protekcjonalnie. Mieszkańcy wsi zasługują

edukacji dotyczącej kultury ludowej. Aby to umoż

na to, co najlepsze i na ogół nie zadowalają się

liwić, oprócz gitar i perkusji kupiliśmy akordeon,

miernością, chociaż nadal jeszcze tu i ówdzie kró-

klarnet, skrzypce i bębenki. Pieniądze z projektu

luje disco polo, ale przecież nie tylko na wsi. Jeśli

pozwalają mi na zatrudnienie instruktorów, bo nie

chodzi o inne elementy kultury, to są one uniwer

pobieramy żadnych opłat od osób korzystających

salne i fakt miejsca zamieszkania człowieka nie ma
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większego znaczenia. Proszę zauważyć, że nawet

incydentalny. Nawet taka najprostsza sprawa jak

gwara zanika. Odchodzi kolejna rzecz, która odróż

dyskoteka: kiedyś przychodziła grupa młodzieży,

niała wieśniaka od mieszczucha. To nie znaczy, że

porozstawiali krzesła, sprzęt - trochę z domu kultu

ludzie uważają ją za gorszą od literackiej polszczy

ry, trochę oni przynieśli - i bawili się . W trakcie

zny czy wstydzą się swego pochodzenia. Po prostu

zabawy sami pilnowali porządku, potem pomogli

jest ona archaiczną odmianą języka i odchodzi

posprzątać, czuli się współorganizatorami imprezy,

w przeszłość, tak jak stroje ludowe czy pewne oby

ja byłem tylko osobą koordynującą. Dzisiaj, jeżeli

czaje. W codzienności współczesnej wsi nie ma dla

nie zorganizuję wszystkiego od początku do końca,

nich miejsca. Mogą zaistnieć już tylko na scenie

nie będzie imprezy.

i dlatego tak ważnym jest, by nie uległy zapomnie

- Dlaczego tak się zachowują?

niu. Ocalenie ich od zapomnienia to jedno z waż

- To jakoś tak idzie rocznikami, nie zawsze jest tak

niejszych zadań inteligencji wiejskiej, no i instytu

źle. Teraz na przykład mam takich gimnazjalistów,

cji takich jak dom kultury, biblioteka czy szkoła.

którzy włączyli się w tworzenie szkółki muzycznej,

- Kiedy mówił Pan o działalności domu kultury,

sami organizują potańcówki, bo chcą sprawdzić się

odniosłam wrażenie, że z jego oferty korzystają

muzycznie. Ale generalna tendencja jest taka, że

dzieci i seniorzy. A co z pozostałymi mieszkań

czeka się na coś, co ma zrobić ktoś inny. Wciąż się

cami?

to zmienia, a skąd się to bierze - nie wiem. Pewnie,

- Nie tylko. Gdy organizujemy na przykład koncer

jak całe społeczeństwo, środowisko wiejskie staje

ty, na widowni znajduje się dużo młodych łudzi.

się coraz bardziej konsumpcyjne. Jednocześnie

Ale ma pani rację. Oferta skierowana jest głównie

większość form rozrywki mają w domu: internet,

do dzieci i emerytów. Bo to są dwie grupy posiada

filmy, muzyka, gry... Jest tak szeroki dostęp do

jące najwięcej czasu wolnego, który mogą poświę

wszystkiego, że my nie jesteśmy właściwie żadną

cić uczestnictwu w kulturze.

konkurencją. Oprócz domu kultury miejscami kul

- Może pokusiłby się Pan o podsumowanie: jak

turotwórczymi są zdecydowanie nasze kamiewskie

Pan widzi rolę domu kultury w tej gwałtownie

szkoły, szczególnie szkoła podstawowa. Jeśli cho

zmieniającej się wsi? Jeszcze stosunkowa nie

dzi o parafię, to wszystko zależy od księdza, przede

dawno rolę wiejskich centrów' kulturalnych peł

wszystkim od prefekta, a oni często się zmieniają.

niła parafia, szkoła, ochotnicza straż pożarna...

Bywali u nas tacy, którzy się koncentrowali wy

Jak jest teraz?

łącznie na modlitwie, inni z kolei organizowali

- Wieś się zmienia, ludzie się zmieniają, oczekiwa

grupy śpiewacze, rozgrywki sportowe, turystykę,

nia także, więc dom kultury musi nadążać za tymi

jak zawsze najważniejszy w tych działaniach jest

zmianami, musi być elastyczny. Jeszcze parę lat

człowiek.

temu prowadziliśmy zajęcia teatralne, kabaretowe,

- W jakim zakresie mieszkańcy wsi decydują

taneczne, dziś młodzież przyjdzie, owszem, ale

o tym, co robi dom kultury? Jak Pan widzi w tej

jako widownia. Oczywiście pojedyncze osoby

dziedzinie rolę państwa, które przecież prowadzi

z potrzebami tworzenia tego typu form przychodzą,

politykę kulturalną?

ale jest ich zbyt mało, by organizować grupę warsz

- To jest małe środowisko. Wszyscy wszystkich

tatową czy teatralną. Spora część mieszkańców

znają, wiedzą kto o czym mówi i kiedy. Co po

Karniewa pracuje poza wsią i w związku z tym ma

chwala, a co mu się nie podoba. Oczywiście liczę

wolny czas tylko w czasie weekendu, i to nie każ

się z tymi opiniami, ale nie mogę reagować na

dego, więc jej kontakt z domem kultury jest raczej

wszystkie, bo gdybym robił tylko to, czego chce
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większość, to co tydzień organizowałbym koncerty

są kuluarowe rozmowy po kolacji. Mam nadzieję,

disco poło. Miałbym wtedy pełną widownię. Ale ja

że ta inicjatywa będzie kontynuowana.

czuję się niejako instytucjonalnie zobowiązany do

- Czym jeszcze, oprócz wymienionych wcześniej

propagowania ambitniejszego repertuaru. Te im

działań, może się pochwalić karniewski dom

prezy nie ściągają tak dużej grupy ludzi, chociaż

kultury?

widzę, że z roku na rok ta grupa rośnie, i bardzo

- Rzeczywiście jest coś jeszcze. Od dziewiętnastu

mnie to cieszy. Nie wyobrażam sobie mojego domu

lat organizujemy co roku mazowiecki przegląd

kultury bez wygodnego i stałego dostępu do kom

wiejskich zespołów kabaretowych „Stopa”. Nie

puterów. Niby wszyscy mają je w domach, ale czy

chcę być nieskromny, ale niektórzy mówią, że jest

z powodu awarii, czy faktu, że członków rodziny

to największa impreza w powiecie. I z roku na rok

jest więcej niż komputerów, cieszą się niezmiennie

kabaretów przybywa. Ostatnio przyszło mi do gło

zainteresowaniem odwiedzających mój ośrodek.

wy, że może przy okazji przeglądu dałoby się za

A jeżeli chodzi o państwo... Przed reformą admini

proponować jego uczestnikom warsztaty, ale to na

stracyjną Karniewo leżało w małym województwie

razie taki luźny pomysł, wymagający jeszcze prze

ciechanowskim. Wspominam te czasy bardzo miło.

myślenia.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Ciechanowie

- Co najbardziej Panu przeszkadza w pracy?

spotykaliśmy się regularnie, wymienialiśmy się

- Obawiam się, że nie będę oryginalny. Gdyby było

kontaktami, doświadczeniami, to bardzo pomagało

trochę więcej pieniędzy...

w pracy. Dzisiaj tego, niestety, nie ma. Jesteśmy

- Czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że rolą

pozostawieni sami sobie, a to nie ułatwia pracy.

domu kultury jest namówienie ludzi, by swój

Chociaż ostatnio coś zaczęło się zmieniać na lep

wolny czas poświęcili kulturze?

sze. Mazowieckie Centrum Kultury zorganizowało

- Zdecydowanie tak. To właśnie robię, używając

już kilka spotkań dla kierowników ośrodków kultu

wszelkich

ry z naszego województwa. Słuchamy wykładów,

A w dotarciu do ludzi pomaga mi fakt, że jestem

dyskutujemy, wyjaśniamy wątpliwości. Tematy

rodowitym kamiewiakiem, znam doskonale środo

wykładów wybieramy sami, bo na każdym spotka

wisko, w którym pracuję, a ludzie znają mnie

niu wypełniamy ankiety, czego chcielibyśmy się

i pewnie dzięki temu łatwiej nam współpracować.

dowiedzieć na następnym. Ale i tak najcenniejsze
11 S zko ła .
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Rozmawiam z dyrektorem Szkoły Podstawowej

kich naszych uczniów. Problem mamy z chłopcami,

imienia Oskara Kolberga w Karniewie, Janem

gdyż większość z nich woli treningi piłkarskie od

Mordwińskim, który pełni tę funkcję od 2001 roku.

prób zespołu i dziewczynkom brakuje partnerów do

Historyk z zawodu, pracę magisterską pisał na te

tańca. W tej sytuacji kolejny raz pomógł nam dom

mat rozwoju oświaty i kultury dzięki działalności

kultury, a właściwie jego dyrektor. Powołaliśmy do

Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie zabo

życia stowarzyszenie, napisaliśmy projekt i uzyska

rów.

liśmy fundusze na wokalne i taneczne warsztaty

- Jak szkoła uczestniczy w życiu kulturalnym

w Zakopanem. Grupa 48 dzieci pojechała na osiem

wsi?

dni do Zakopanego. To zachęciło naszych uczniów'

- Jesteśmy jednym z elementów życia kulturalnego

do pracy w' zespole. Zatrudniliśmy profesjonalnego

wsi. Wraz z instytucjami zajmującymi się kulturą

choreografa, dorobiliśmy się także własnej kapeli.

wpływamy na jakość życia mieszkańców Karnie

Muzycy, którzy są obecnie na emeryturze, dorabia

wa. To teoria. A w praktyce współpracujemy

ją w ten sposób, a nasze brzmienie znacznie zyska

przede wszystkim z domem kultury, i jest to

ło. W tym roku także udało się nam zdobyć fundu

współpraca przynosząca wszystkim ogromne ko

sze na warsztaty i jesteśmy w trakcie organizowa

rzyści. Naszym największym wspólnym przedsię

nia wyjazdu dla 48 osób. Znów będzie to Zakopa

wzięciem jest zespół „Kamiewiacy”. To działanie

ne. Pojadą dzieci, które systematycznie uczestni

międzypokoleniowe. Z jednej strony artyści z klubu

czyły w- pracach zespołu. Z jednej strony jest to

seniora z siedzibą w domu kultury, a z drugiej ze

nagroda, a z drugiej mobilizacja. W ramach tego

spół dziecięcy,

Nasi

samego projektu będą do końca roku uczestniczyć

uczniowie uczą się tańczyć, śpiewać, propagują

w warsztatach w- szkole. Pewnym problemem są

miejscowy folklor na wielu scenach. Ale nie ogra

stroje. Wprawdzie dzieci mają własne stroje styli

niczamy się tylko do tego. Staramy się ocalić od

zowane na ludowa,

zapomnienia także stare obyczaje i inne elementy

projektowa stworzonemu wspólnie z „Ciuchcią

tradycji. Nie jest to łatwe, ponieważ po 1945 roku

Krasińskich”, porządne stroje łowickie.

wiele elementów tej kultury było w planowy spo

- Dlaczego łowickie?

sób niszczone. Polityka stalinowska była w naszym

- Zdaniem choreografa strój łowicki jest najbardziej

rejonie szczególnie bezwzględna, gdyż przeważali

uniwersalny do tańców', które mają w' repertuarze

tu wywodzący się ze szlachty zaściankowej rolnicy

nasze dzieci. Rówmolegle z ludowymi uczymy

- których w tamtym okresie nazywano kułakami -

dzieci tańców' narodowych. Od tego trzeba wyjść

więc poddawani najróżniejszym represjom. To

na poziomi szkoły podstawowej. Poza tym mamy

zmieniło ich mentalność, a my teraz próbujemy

trochę kłopotów identyfikacyjnych. Nie jesteśmy

odbudować ten pierw-otny etos. Wspiera nas w? tym

kurpiowszczyzną, która ma te swoje charaktery

dom kultury i współpraca z nim jest dla nas szcze

styczne wyróżniki. Jedyny taniec mający z nią

gólnie cenna.

związek to kontro. Ale ponieważ tańczą go senio

- Jak szkoła radzi sobie z prowadzeniem zespołu

rzy, nie chcemy robić im konkurencji. Często „Mali

dziecięcego? Czy ferfwo zainteresować dzieci

Kamiewiacy” występują wspólnie z seniorami,

folklorem?

staramy się nie powielać tych samych pozycji re

- Jakoś nam się udaje. Obecnie zespół liczy ponad

pertuarowych.

który prowadzi szkoła.

ale teraz planujemy, dzięki

50 członków, co stanowi około 40 procent wszyst
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- Skąd się biorą te problemy z identyfikacją et

wis ku zaczęty pojawiać się głosy, że powinniśmy

nograficzną Waszej wsi?

zacząć budować coś trwałego, może na początek

- To jest konglomerat Tu się miesza północne Ma

izbę pamięci. Chcielibyśmy zgromadzić w jednym

zowsze, Kurpie Zielone, Kurpie Białe... upraszcza

miejscu przedmioty i narzędzia, których się już nie

jąc - to jest pogranicze kurpiowsko-mazowieckie.

używa, które lada moment mogą zostać wyrzucone

My zapożyczamy najwięcej od Kurpi. Najstarsza

jako nieprzydatne, a które są cennymi elementami

grupa tańczy w strojach z Kurpi Białych, pozostali,

kultury materialnej naszych przodków. Ostatnio

tak jak już wspominałem, w strojach łowickich.

udało mi się dotrzeć do człowieka, który jest

- Gdzie występują „Mali Karniewiacy”?

potomkiem rodziny Kamiewskich, która w najstar

- Oprócz występów na terenie szkoły i w domu

szych

kultury nasi mali artyści dają koncerty poza Kar

Karniewa. Bo tak sobie myślę, że jeśli chcieliby

niewem. W ubiegłym roku, który był rokiem Kol-

śmy zrekonstruować naszą przeszłość, to należało

bergowskim, wraz z seniorami dali koncert na sce

by z jednej strony zachęcać mieszkańców naszej

nie domu kultury w Makowie Mazowieckim.

wsi do przekazywania nam wspomnianych przed

W tym roku realizujemy we współpracy z naszym

miotów, a z drugiej rekonstruować historię poprzez

domem kultury projekt etnograficzny „Cztery pory

dotarcie do ludzi, którzy w przeszłości mieli wpływ

roku w kulturze wsi polskiej”. No właśnie. Bardzo

na losy Karniewa. Jest to duże wyzwanie, ale mam

ważna jest umiejętność współpracy. Wiele przed

nadzieję, że nam się to uda, tym bardziej, że zaczy

sięwzięć realizujemy wspólnie z dyrektorem kar-

na się już wyłaniać grupa inicjatywna, która się tym

niewskiego Domu Kultury i bardzo sobie tę współ

zajmie. Zaczęliśmy od upamiętnienia miejsca,

pracę cenimy, bo zyskują na niej obie strony.

w którym walczyli powstańcy styczniowi, tym zajął

- Czy oprócz wspomnianego przez Pana wielo

się przede wszystkim dyrektor domu kultury, my

krotnie Domu Kultury znajduje się w Karniewie

tylko pomagaliśmy. Teraz chcemy się zająć miej

jeszcze jakiś podmiot zajmujący się kulturą?

scem pamięci z okresu wojny polsko-bolszewickiej

- Tak. Przy szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół

1920 roku. W okolicy naszej wsi zginęło kilkunastu

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Kamiewiaczek”,

żołnierzy słynnej Dywizji Strzelców Syberyjskich.

którego głównym zadaniem jest wspieranie inicja

Coraz wyraźniej widać chęć mieszkańców^ wsi do

tyw kulturalnych. Wartą wspomnienia imprezą

upamiętniania ważnych wydarzeń z naszej historii

organizowaną

stowarzyszenie

i ja, jako dyrektor szkoły i historyk, aktywnie włą

w listopadzie jest „Jesień z Kamiewiaczkiem”.

czam się w te działania, gdyż jest to jednocześnie

Ludzie przychodzą do szkolnej kawiarenki by wy

wspaniała lekcja patriotyzmu dla moich uczniów.

pić kawę i obejrzeć występy artystyczne naszych

Może jakiejś rekonstrukcji historycznej dorobimy

wychowanków. Innym ciekawym przedsięwzię

się z czasem? Chodzi główmie o to, by w głowach

ciem jest festyn rodzinny. To jest takie nasze świę

młodych ludzi, którzy wyjeżdżają z tej wsi poszu

to rodziny. W jego trakcie chwalimy się dorobkiem

kując pracy, pozostawiała świadomość, że ich ko

artystycznym naszych uczniów. Mamy w szkole

rzenie są tutaj i że mają z czego być dumni. Żeby

ośmioosobowy zespół keyboardowy, zorganizowa

tutaj wTacali. Jeżeli nie fizycznie, to chociaż men

liśmy także grupę piosenki anglojęzycznej, jak pani

talnie.

widzi nie ograniczamy się tylko do folkloru. Stara

- Od jak dawna jest Pan mieszkańcem Karnie

my się, by rozwój dzieci przebiegał wielotorowo.

wa? Jak przez ten czas zmieniała się ta wieś?

cyklicznie

przez

dokumentach

figuruje

jako

właściciel

Taki jest stan na chwilę obecną. Ostatnio w środo-
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- Mieszkam tu od dwudziestu lat. Wieś zmienia się

wiacy”. Staram się, żeby tu coś po mnie zostało.

nieustannie, a ostatnio zmiany te nabierają tempa.

Teraz skupiam się, jak wcześniej wspomniałem, na

Przede wszystkim zmienia się wygląd zagród. Jak

zorganizowaniu izby pamięci, a może, kto wie, uda

sobie przypominam ogródki przydomowe sprzed

się ją z czasem przekształcić w muzeum? Wiem,

lat, to wyglądały one zupełnie inaczej. Teraz przed

że to może zbyt dalekosiężne plany, ale przecież

domem jest trawniczek, gdzieś z boku jakieś iglaki,

trzeba mieć marzenia, prawda? Na moich oczach

i to jest wszystko. A pamiętam czasy, gdy przed

cała ta kultura materialna zginęła. Ja pochodzę

domem rosły piwonie, floksy, pachniało to wszyst

z drobnego gospodarstwa rolnego i tam jeszcze

ko... te ogródki miały duszę. Druga uderzająca

u ojca widziałem na przykład pług konny i inne

zmiana dotyczy obyczajów. Kiedyś ludzie spotykali

tego rodzaju narzędzia rolnicze czy artykuły go

się znacznie częściej. Każda okazja była dobra: a to

spodarstwa domowego sprzed elektryfikacji. Tego

zapusty, a to jakaś szybko zaimprowizowana po

już nie ma. Ludzie to pooddawali na złom, powy

tańcówka przy dźwiękach akordeonu, a przede

rzucali... Ale rozmawiałem ostatnio z rolnikami,

wszystkim przed każdym płotem stała ławeczka, na

którzy jakoś te rzeczy uchronili przed zniszcze

którą zawsze mógł przysiąść się sąsiad, pogadać,

niem. Chętnie je przekażą, jeśli powstanie ta izba

taki teren wspólny, zachęcający niejako do kontak

pamięci, ale to naprawdę ostatnia chwila na tego

tów międzyludzkich. W tej chwili ta wieś nawet

typu działania, bo jeszcze kilka lat i nie będzie cze

ładnie wygląda, czysto, estetycznie, ale pod tą po

go zbierać. Mało tego: dzieci u mnie w szkole nie

włoką jest jakaś pustka. Ludzie są pozamykani

znają zbóż. To wydaje się nieprawdopodobne, ale

w swoich domach, więzi osłabły. My swoimi dzia

naprawdę tak jest. Ich rodzice mają gospodarstwa,

łaniami próbujemy to przełamać. Jednym ze sposo

ale dzieci, nie tak jak przed laty, nie są angażowane

bów są właśnie występy artystyczne dzieci. No bo

w ich pracę. Spędzając czas przed komputerami

jeśli na scenie jest powiedzmy pięćdziesięcioro

oddalają się od realiów pracy w rolnictwie. Jeszcze

małych wykonawców, to na widowni znajdzie się

stosunkowo niedawno dzieci rolników, nawet te

200 - 300 osób: rodzina, koledzy, sąsiedzi, dla któ

uczące się w mieście czy studiujące, każde wakacje

rych koncert jest jednocześnie okazją do spotkania,

spędzały w domu, pracując wraz ze swoimi rodzi

wymiany poglądów, a przede wszystkim opuszcze

cami w gospodarstwie. Teraz nastąpiła ogromna

nia domów, w których spędzają prawie cały wolny

zmiana postaw. Rodzice chronią dzieci przed pra

czas. Co nie znaczy, że każda z takich naszych prób

cami rolniczymi, chcą dla nich równego startu

jest udana. Staramy się jednak, chociaż chciałoby

z dziećmi miejskimi i czasem w tej trosce posuwają

się, aby na widowni było tych ludzi więcej.

się za daleko. W tej nowej, zupełnie innej wsi niż

- Jest Pan dyrektorem tej szkoły od kilkunastu

wieś mojego dzieciństwa jest, jak widać, bardzo

już lat. Co udało się panu przez ten czas osią

wiele do zrobienia dla animatorów kultury.

gnąć?
- Nie było i nie jest łatwo wyrwać ludzi z wygod
nego bezruchu. Zaczęliśmy, wspólnie z dyrektorem
domu kultury, od reaktywowania zespołu „Kamie-
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III Zespół
le pary małżeńskie. Często występowaliśmy jedno
cześnie z grupą młodzieżową i na przykład wyko
nując to nasze kontro tańczyliśmy obok siebie,
i ci młodzi, i my. Teraz tańczą je cztery pary,
a wtedy osiem. Kiedy upadła komuna, zespół
przestał istnieć. Były inne, ważniejsze sprawy.
Ale jak tylko wszystko się uspokoiło, znów zaczęli
śmy występować. Byliśmy już wtedy znacznie star
si i występowaliśmy jako zespół seniorów. Wtedy
też była nas duża gromadka, bo około 50 osób.
Ja miałam już wtedy dużo mniej codziennych obo
wiązków i coraz więcej czasu poświęcałam pracy
w zespole, zaczęłam pisać i wykonywać skecze,
które wplatamy między tańce i ludowe pieśni.
Rozmawiam z Panią Sabiną Cejmer, najstarszą

Teraz zespół przeżywa okres dużej popularności.

członkinią „Kamiewiaków”

Mamy dużo zaproszeń na występy, wyjeżdżamy

- Od kiedy uczestniczy Pani w działaniach zespo

często, bierzemy udział w przeglądach i festiwalach

łu „Karniewiacy”?

folklorystycznych.

- Od roku 1970, może trochę wcześniej. Zespół

-N a początku tańczyła Pani w parze z mężem.

założył nauczyciel Tadeusz Witkowski i prowadził

A jak jest teraz?

go wraz z żoną. No, byłam wtedy jeszcze młoda,

- Z mężem tańczyłam aż do jego śmierci, która

miałam małe dzieci, a wyjeżdżaliśmy bardzo czę

nastąpiła 27 lat temu. Ja w maju skończyłam 88 lat

sto, czasem były to wyjazdy kilkudniowe. Trzeba

i już nie daję rady tańczyć, serce mi trochę szwan

było pogodzić obowiązki rodzinne z działalnością

kuje. Ale śpiewam, mówię te swoje skecze, nie ma

artystyczną, a nie było to łatwo, gdyż w zespole był

do tej pory żadnego wyjazdu, w którym bym nie

także mój mąż. Ale jak człowiekowi bardzo na

uczestniczyła.

czymś zależy... a mnie zależało. Jeździliśmy na

- Proszę powiedzieć, co takiego dają Pani te wy

występy do Płocka, Ostrołęki, gdzie spotykaliśmy

stępy, że mimo choroby i wieku nie zaprzestaje

się z zespołami folklorystycznymi z całej Polski.

ich Pani.

Prowadziła te imprezy taka pani Dąbrowska z War

- Nie wiem. Ja to chyba mam we krwi. Bo ja nawet

szawy. Spotkałyśmy się ponownie przed paru laty

teraz, chociaż już nie tańczę, nie mogę na scenie

i dzięki temu wiem, że nadal zajmuje się folklorem.

stać spokojnie, bo we mnie wszystko drży. To jest

Zespół pracował w dwóch grupach: młodzieżowej

taki dar jakiś. Ja w życiu nie miałam łatwo. Sied

i trochę starszej, w której występowali także mło

mioro dzieci urodziłam, z których żyje sześcioro,

dzi ludzie, ale już z rodzinami, dziećmi. Ja miałam

sześć córek mam. Wychowałam, wyuczyłam, trze

wtedy ponad 30 lat i występowałam wraz z mężem

ba było wszystkie ubrać, nakarmić... Do 63 roku

w tej starszej grupie. Przeważnie tańczyły w zespo

życia pracowałam w domu dziecka jako krawcowa,
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zżyłam się z podopiecznymi, pokochałam je i może

nim zarządzam. Ale muszę już przekazać to komuś

dlatego tak dużo mam własnych. A mimo to nigdy

młodszemu, bo minęła wiosna i lato mojego życia,

nie brakowało mi czasu ani siły, gdy trzeba było

teraz przeżywam jesień, taką późną jesień. Bóg dał,

wystąpić. Czasem sobie myślę, że gdybym urodziła

że dobra, spokojna ta jesień... Całe moje życie to

się później, w tych czasach, to może doszłabym

Karniewo. Tu się urodziłam i tu przeżyłam całe

z tym moim darem do czegoś jeszcze. To jest dar

życie. To była biedna wieś, ludziom często brako

od Boga, jestem tego pewna. I na całe życie. Na

wało chleba, ale pomagali sobie, ratowali się w tej

scenie czuję się najlepiej.

biedzie, a teraz tu znieczulica panuje. Każdy patrzy

- Czy któraś z córek poszła w Pani ślady?

tylko, co mu się opłaci, nie myśli o innych. Ludzie

- Nie. One są nauczycielkami, trzy z nich już są na

kiedyś pobożniejsi byli, młodzi słuchali rodziców,

emeryturze. Pozakładały rodziny, mają już dzieci

nawet jak zrobili co złego, to się tego wstydzili,

i wnuki. Ja mam ośmioro prawnuków i dziewiąty

a teraz żadnego wstydu nie mają. Takie czasy przy

w drodze. Moje najstarsze prawnuki już ukończyły

szły. Dawniej bez ślubu nikt nie żył, chociaż wia

gimnazjum.

domo, kochali się, tak jak i teraz. Ale gdy jakaś

- Czy Pani jest najstarszą członkinią zespołu

dziewczyna zaszła w ciążę, to nie pokazywała się,

„Karniewiacy”?

bo cała rodzina się tego wstydziła. Teraz mówią, że

- Jedna z moich koleżanek, pani Jasińska, jest ode

społeczeństwu potrzebne są dzieci i nikt nie patrzy,

mnie o rok starsza i też jeszcze występuje. Ale ona

czy rodzice mają ślub. Tylko kochanie się nie

nie jest z nami od początku, tak że ja jestem w tym

zmieniło. Kochali się młodzi i kochają jednakowo

zespole najdłużej. Jak zdobywaliśmy nagrody pie

mocno. A i ja, jak jestem na scenie, to czuję się,

niężne to założyłam w banku konto i do tej pory

jakby ubyło mi lat, jakbym była młoda, jak oni.

Karniewo - wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, siedziba gminy Karniewo.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego.
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Jabłoń to niezwykła wieś położona na pograniczu Podlasia i Polesia Lubelskiego, daleko od miejsc, do
których kierują turystów przewodniki; mogłoby się wydawać, że dzieje się tu niewiele. Nic bardziej błędnego.
Bo Jabłoń to naprawdę niezwykła wieś. Znaleziska archeologiczne pozwalają stwierdzić, że osadnictwo na
je j terenie sięga epoki neolitu, a pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z początku X VI wieku, gdy książę Wa
syl - syn Andrzeja Połubińskiego - otrzymał ją od króła Zygmunta I Starego. Przez kolejne stulecia majątek
często zmieniał właścicieli, aż w latach osiemdziesiątych X IX wieku stał się własnością rodu Zamoyskich.
Gmina Jabłoń jest terenem, na którym od wieków stykały się różne kultury i religie. Wpływy polskie, li
tewskie i ruskie, wyznania prawosławne, rzymsko-katołickie i unickie pokojowo współistniały, przenikały się
nawzajem i stworzyły jedyny w swoim rodzaju kongłomerat.
Historia Jabłonią to także wybitni ludzie z tym terenem związani. Na przełomie XVIII i X IX wieku żył tu
pułkownik wojsk polskich Piotr Strzyżewski, świetny sadownik i komisarz budowy dróg w ówczesnym powie
cie radzyńskim. Topolami z jego szkółki wysadzono Ałeje Jerozolimskie w Warszawie; rosły tam one jeszcze
kilka lat temu. W gminie Jabłoń urodził się znany pisarz, krytyk łiteracki i wydawca z przełomy X IX
i X X wieku Józef Weyssenhoff. Stąd też pochodzi automobilista Aleksander Mazurek, który jako pierwszy
Polak wziął udział w rajdzie Monte Carlo. Z Jabłoniem związany był generał Franciszek Kłeeberg. Jego
żołnierze z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” we wrześniu 1939 roku stoczyli zwycięską bitwę
z wojskami sowieckimi p od Jabłoniem i Puchową Górą. Przy głównej ulicy Jabłonią znajduje się pomnik
przypominający ich żołnierskie dzieło, a na miejscowym cmentarzu - grób poległych w tej bitwie.
Specjalne miejsce wśród wybitnych postaci związanych z tą wsią zajmuje jeden w największych polskich
rzeźbiarzy X X wieku -A u g u st Zamoyski. Od 2011 roku działa tu Muzeum Augusta Zamoyskiego, drugie takie
muzeum znajduje się we Francji, gdzie artysta spędził kilkanaście ostatnich lat życia.
Wygląd Jabłonią, ja k właściwie wszystko tutaj, jest nietuzinkowy. W centrum wsi znajduje się pałac Za
moyskich, wzorowany na angielskich rezydencjach z przełomu gotyku i renesansu, zbudowany na początku
dwudziestego wieku. Został on przez historyków sztuki zaliczony do grupy trzech najpiękniejszych siedzib
neogotyckich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej powstałych w pierwszej dekadzie X X wieku. Wokół pała
cu rozciąga się park angielski, co prawda uszczuplony obecnie o około 80% w stosunku do pierwotnego ob
szaru, niemniej nadal rozległy i bardzo malowniczy.
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Reszta wsi też bardzo ciekawa. Obok krytych słomą dziewiętnastowiecznych chat stoją murowane czwo
raki hrabiego Zamoyskiego z początku X X wieku, a nieco dalej nowoczesne i piękne osiedle mieszkaniowe
powstałe w ostatnich latach i wciąż się rozbudowujące. Obok tego cała infrastruktura, bardziej kojarząca się
z miastem niż tradycyjną wsią: liczne sklepy i punkty usługowe, ośrodek zdrowia ze specjalistycznymi urzą
dzeniami diagnostycznymi, apteka, lecznica weterynaryjna, budynki szkolne wraz z internatami i halą spor
tową, boisko „Orlik”, stadion, poczta, dwa banki spółdzielcze, apteka i nowoczesne parkingi... Mogłabym
wymienić jeszcze kilka, a może kilkanaście obiektów, ale sądzę, że te wspomniane przez mnie oddają już cha
rakter tej oddalonej od świata wioski.
Do Jabłonią zaprowadziła mnie ciekawość. To, co wcześniej usłyszałam i przeczytałam o tej wsi, wydało
mi się tak fascynujące, że postanowiłam zobaczyć na własne oczy ja k żyje się tu obecnie. Moim przewodni
kiem była Barbara Wikło, osoba bardzo zasłużona dla Jabłonią, która znalazła się tu właściwie przypadkiem
kilkadziesiąt lat temu i... zapragnęła pozostać tu na zawsze...

- Przyjechałam z Dolnego Śląska, z Lubina. Tam

zało się, że stanowisko to zlikwidowano, w związ

pracowałam w Domu Kultury. Tutaj miałam pełnić

ku z czym dano mnie do internatu. Najpierw rozpa

funkcję kierownika zajęć pozalekcyjnych, ale oka

czałam, myślę sobie, co ja będę robić w tym
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nauczycielką

chód i pewne zaobserwowane tam zwyczaje prze

kulturalno-

noszą na własny grunt. Poza tym nie bez znaczenia

oświatowym, no ale w internacie... Tymczasem

jest stosunek miejscowej władzy do zmian tu za

okazało się to dla mnie rewelacją. To było moje

chodzących. Mamy fantastycznego wójta. Pochodzi

miejsce. Tak poczułam po przyjeździe tutaj i tak

z Jabłonią, tu się urodził, potem wyjechał do mia

czuję do dziś. A przecież to już, no tak, to już trzy

sta, gdzie ukończył średnią szkołę i skończył stu

dzieści trzy lata. Nigdy wcześniej nie mieszkałam

dia. Po ośmiu latach pracy w Warszawie wrócił.

na wsi. To był mój pierwszy wyjazd na wieś i na

Lata spędzone w mieście dały mu inną perspektywę

tychmiast w tę wieś wrosłam.

spojrzenia na problemy wsi, i to procentuje wielo

internacie...
z

Byłam

wykształcenia

i

co

prawda

pracownikiem

ma realizowanymi projektami współfinansowanymi
- A co było powodem tej tak radykalnej zmiany?

przez Unię Europejską. Między innymi zyskał

Pragnienie pracy w środowisku wiejskim czy

ostatnio około dwa miliony z Ministerstwa Kultury

zrządzenie losu?

na dokończenie budynku, w którym będzie zlokali
zowana gminna biblioteka oraz gminny ośrodek

- Poważnie zachorowałam na serce, a że pracowa

kultury, bo dotychczas mieści się on w jednym

łam w Zagłębiu Miedziowym, lekarz zalecił mi

z czworaków, gdzie warunki są nieodpowiednie.

zmianę klimatu, bo tam było bardzo niezdrowo.
Moja rodzina mieszkała stosunkowo niedaleko,

- A co z przemianami w kulturze?.

więc w tej trudnej sytuacji chciałam być bliżej niej.
Ale że w tej wsi, to już zupełny przypadek. Znala

- W Jabłoniu działają dwa zespoły: zespół ludowy

zła mi to miejsce moja nauczycielka, pani profesor

„Kalina”, który niedawno obchodził sześćdziesię-

Jadwiga Harasimowicz, nieżyjąca już dziś dzia

ciolecie, a drugi przed paru laty stworzyli seniorzy.

łaczka Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

Życie kulturalne obfituje w wiele wydarzeń. Rów
nież oświata stoi na wysokim poziomie. Oprócz

- Spędziła Pani w Jabłoniu ponad 30 lat. Jak

szkoły podstawowej i gimnazjum jest szkoła rolni

w tym czasie zmieniła się ta wieś?

cza, która powstała w 1952 roku i której udało się
przetrwać mimo tego, że wiele szkół tego typu

- Zmieniła się niesamowicie. Powstało wiele no

w Polsce zostało zamkniętych. Początkowo mieści

wych, pięknych domów, ale jednocześnie niektóre

ła się w pałacu Zamoyskich, ale w 1968 roku wy

z nich opustoszały, do innych ludzie przyjeżdżają

buchł pożar, spłonął dach i przez cały rok nie został

tylko na wakacje, wieś się wyludnia. Największe

naprawiony, co spowodowało ogromne zniszcze

zmiany moim zdaniem dotyczą estetyki. Regularnie

nia. Wybudowano wtedy nowe budynki szkoły

ogłaszane są konkursy na najpiękniejsze ogródki

i internatu. W tej chwili Zespół Szkół i Centrum

przydomowe, balkony, podwórka... Ludzie dużo

Kształcenia Rolniczego imienia Augusta Zamoy

bardziej się starają, by ich otoczenie było coraz

skiego przeżywa okres rozkwitu.

piękniejsze. Myślę, że wpływ ma na to także fakt,
iż wielu mieszkańców wyjeżdża do pracy na Za
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- A jak się zmieniła struktura gospodarcza wsi?

cy i wieloletnią nauczycielką, z którą łączyła go
serdeczna przyjaźń, z Heleną Lukas iuk, Potapczu-

- Jeśli chodzi o rolnictwo, to tylko starsze pokole

kiem i wieloma innymi osobami. Ta koresponden

nie pracuje w swoich małych, tradycyjnych gospo

cja znajduje się częściowo w Muzeum Literatury

darstwach. Młodzi tworzą duże, wyspecjalizowane,

im. Adama Mickiewicza w Warszawie, a częścio

bo tylko takie są obecnie opłacalne. W ogólnym

wo w naszym muzeum. Współpracujemy z Mu

rozrachunku jednak nasza wieś się wyludnia. Mło

zeum Literatury. Dzięki temu pozyskaliśmy wiele

dzi po ukończeniu studiów właściwie już tu nie

kopii listów i innych dokumentów. Oni z kolei do

wracają. Spora grupa ludzi pracuje w większych

stali od nas archiwalia, które w 2009 roku miesz

miastach, a wieś pełni tylko rolę sypialni, no i spo

kanka Jabłonią znalazła w czworaku, w którym

ro ludzi pracuje poza rolnictwem. Liczną grupę

mieszkał wcześniej rządca. Wszystkie dokumenty

tworzą nauczyciele, bo mamy w końcu trzy szkoły

dotyczące

i internat, poza tym urzędnicy i ludzie świadczący

w Muzeum Literatury, bo u nich jest główne archi

usługi, rozwija się handel - mamy kilka sklepów,

wum tego artysty, sprowadzone z Francji, nato

aptekę. Jabłoń jest wsią gminną, więc jest w niej

miast całe archiwum folwarczne jest naszą własno

sporo miejsc pracy dla ludzi niepracujących w rol

ścią. Mamy bardzo bliski kontakt z kuzynką Augu

nictwie i to dodatkowo sprawia, że rolnicy są

sta Zamoyskiego, Anną Grocholską, znakomitą

w mniejszości.

rzeźbiarką. Jest członkiem Rady naszego muzeum.

Augusta Zamoyskiego znajdują się

Mieszka na stałe w Warszawie. August Zamojski
- J a b ło ń to daw na w ieś dw orsk a: p ałac,

nie miał braci a sam nie miał dzieci. Jedna z jego

czworaki...

sióstr wyszła za księcia Wielopolskiego, druga mia
ła kolejno trzech mężów. Przy sprzedaży pałacu

- Niezupełnie. W połowie dworska, w połowie go

zrzekły się swych praw, bo na jego utrzymanie

spodarska. Czworaki były wybudowane przez To

trzeba było mieć duże pieniądze.

masza Zamoyskiego, ojca Augusta, rzeźbiarza.
W tej chwili jest ich dziewięć, bo kilka zburzono.

- Kto jest obecnym właścicielem pałacu?

Są bardzo ładne, jeden z nich nawet piętrowy. Lu
dzie wykupili sobie w nich mieszkania, wyremon

- Jest nią Natalia Hojny, prezes Fundacji Zachęta.

towali, zaadaptowali strychy, to są naprawdę solid

Mamy z właścicielką dobre kontakty, pozwala nam

ne budynki z cegły, trwałe i funkcjonalne. Widać,

na przykład wprowadzać tam gości, gdy trwają

że Zamoyski dbał o swoich pracowników. Do koń

prace remontowe, bo od kilku lat obiekt poddawany

ca swoich dni utrzymywał kontakty ze swoimi nie

jest renowacji.

gdysiejszymi pracownikami folwarcznymi i służbą
pałacową, przyjaźnił się też z kilkoma gospoda

- Jakie mają plany właściciele pałacu?

rzami, pisał do nich listy z Brazylii, później z Fran
cji, odwiedzał ich. Zachowały się listy, jakie wy

- Plany się zmieniały i trudno mi powiedzieć,

mieniał Zamoyski z Jadwigą Tokarską, córką rząd

co w ostateczności będzie się mieściło w pałacu,
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ważne, że ten wspaniały zabytek ocalał, a w ostat

wyraźniej wystąpiła dwoistość kulturowa naszej

nich miesiącach zostały przyśpieszone prace reno

wsi: kultura dworska sąsiadowała z kulturą ludową

wacyjne.

i nawzajem się wzbogacały, dopełniały niejako.

- Jabłoń to wyjątkowa wieś, w jakimś stopniu

- Jest Pani dyrektorem Muzeum Augusta Za

centrum kulturalne...

moyskiego, a jednocześnie jego założycielką. Kto
Pani pomaga w tym niełatwym przecież przed

- Tak, tutaj nieustannie coś się dzieje. Już po raz

sięwzięciu?

trzynasty są organizowane ogólnopolskie plenery
rzeźbiarskie, głównym ich organizatorem jest nasze

- Ojcem chrzestnym wszelkich działań zmierzają

Muzeum. W samej naszej gminie jest pięciu rzeź

cych do upamiętnienia postaci Augusta Zamoy

biarzy. Jeden z nich, Zygmunt Walęciuk, dostał

skiego była Jadwiga Tokarska, potem Andrzej

nawet Oskara Ludowego, wystawiał swe prace we

Watt, syn Aleksandra, mieszkający na stałe w Pa

Francji, jest uznanym twórcą ludowym. Poza tym

ryżu i autorka monografii Zamoyskiego dr Zofia

rokrocznie przyjeżdżają rzeźbiarze z całej Polski,

Kossakowska-Szanajca. To Aleksander Watt skło

a ostatnio nawet z zagranicy.

nił Helenę Zamoyską, by przekazała wszelkie ar
chiwalia dotyczące męża do Muzeum Literatury

- Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że we wsi

w Warszawie. Oprócz wspomnianej już wcześniej

istnieje muzeum. To chyba ewenement w skałi

współpracy z Muzeum Literatury, współpracujemy

kraju...

z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i z Francją, bo
tam właśnie w 2009 roku otworzono pierwsze mu

- Najpierw powstała Izba Pamięci Augusta Zamoy

zeum Zamoyskiego w Sylvanes, niedaleko Tuluzy.

skiego. To było w 1994 roku. Pracowałam wtedy
w internacie męskim. Od dawna fascynowała mnie

- Jak to się stało, że Pani się tym wszystkim

postać Zamoyskiego, byłam wielbicielką jego sztu

zajęła?

ki rzeźbiarskiej... starsi mieszkańcy chętnie opo
wiadali o nim, to w końcu była bardzo barwna po

- Jak już wspomniałam, wrosłam w tę wieś na

stać, i postanowiłam upamiętnić go w jego rodzin

tychmiast, gdy tu zamieszkałam. Ale moja aktyw

nej wsi. Izbę otwierała czwarta żona artysty, Fran

ność wzrosła po przejściu na emeryturę. Wtedy

cuzka, Helena Zamoyska oraz profesor Tadeusz

otrzymałam od Gminy to pomieszczenie w czwora

Pilch, ówczesny Minister Edukacji. W sąsiednim

ku i pod jej patronatem powstało to muzeum,

internacie, tym dla dziewcząt, otwieraliśmy jedno

w miejsce istniejącej wcześniej Izby Pamięci.

cześnie Izbę Wsi Podlaskiej, która powstała z ini

Otworzyliśmy je uroczyście w 2011 roku.

cjatywy mojej koleżanki, także nauczycielki, Le
okadii Kamola. Ona przygotowała na to otwarcie

- To niesamowite, pamięć o właścicielu pałacu

spektakl obrzędowy - wieczór panieński - w wy

kultywowana jest w czworaku, wybudowanym

konaniu miejscowego zespołu ludowego. Tu naj

{ « )
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przez jeg o p rzod k ów dla ch łop ów fo l

dzającą ich rodzinę lub przyjaciół, żeby się po

w a r cz n y c h ...

chwalić; mam mnóstwo entuzjastycznych wpisów
do księgi pamiątkowej. To jest jedyne muzeum

- T o nie jest nawet takie absurdalne. August Za

w powiecie parczewskim, a to także powód do du

moyski żywo interesował się losem mieszka

my mieszkańców. Muzeum powstało dzięki wspar

ńców tych czworaków. Rokrocznie organizował im

ciu Muzeum Literatury oraz Muzeum w Kozłówce,

huczne dożynki. W 1938 roku gościł przy tej

a przede wszystkim Stowarzyszenia Historyków

okazji Jarosław Iwaszkiewicz i pięknie opisał do

Sztuki z Lublina. Przewodniczącym Rady Muzeum

żynki w Jabłoniu. Ukazał się ten tekst w książce

jest profesor Lechosław Lameński z KUL-u, kie

„Podróże do Polski”. Oprócz dożynek organizował

rownik Katedry Sztuki Współczesnej. Jednym

August, przez przyjaciół zwany Guciem, wyścigi

z członków Rady jest Andrzej Cebulak, historyk

kolarskie, gdyż był zapamiętałym cyklistą.

sztuki, który nadzoruje renowację pałacu z ramie
nia konserwatora. To są ludzie, którzy nas meryto
rycznie wspierają, bo ja nie jestem historykiem

- To rzeczywiście bardzo barwna postać...

sztuki i to wsparcie bardzo mi jest potrzebne.
- August Zamoyski to typowy pasjonat. Jego pasją

Ostatnio Muzeum zaczęło archiwizować prace li

najważniejszą była oczywiście rzeźba. Na drugim

cencjackie, magisterskie, a nawet doktorskie. Dużo

miejscu - sport, a zaraz po nim - filozofia. On się

młodych ludzi pisze nie tylko o Zamoyskim, ale

przez kilkanaście lat przyjaźnił z profesorem Tatar

także na temat naszej wsi.

kiewiczem, którego często gościł, gdy mieszkał we
Francji. W ,Poezji” z lat sześćdziesiątych opubli

- Jakie miejsce w Pani zainteresowaniach zajmu

kowane są ich listy.

je kultura ludowca?

- A jak mieszkańcy wsi reagowali na Pani dzia

- Bardzo cenię kulturę ludową, ale tę autentyczną,

łania zmierzające do upamiętnienia

wyrosłą z tradycji, nie zniekształconą źle pojętą

postaci

nowoczesnością. W pobliskiej wsi w Paszenkach

Zamoyskiego?

działa zespół ludowy, nagrodzony niedawno na
- Na początku bywało różnie. Jak otwierałam

przeglądzie teatrów obrzędowych za sceniczne

w internacie izbę pamięci, przyszedł pewien pan

opracowanie zwyczajów związanych ze żniwami.

i spytał, dlaczego ja krwiopijcę tak honoruję. Od

W mojej dawnej szkole pracuje córka kierowniczki

powiedziałam, że ta izba to hołd dla artysty, a jego

zespołu ludowego z Jabłonią i ona z młodzieżą

pochodzenie nie jest tu najistotniejsze. Teraz już

zaczęła odtwarzać pradawne zwyczaje naszej oko

jesteśmy w komitywie z tym panem. Wielu ludzi,

licy. Już od pół roku wiją wianki, tam nie ma nic

początkowo niechętnych moim działaniom, zrozu

sztucznego, wianki są fantastyczne, wyłącznie

miało, że tym można się pochwalić, a poza tym

z materiałów naturalnych, żadnego chodzenia na

wieś może też zyskiwać. Na przykład teraz miesz

skróty. Ja myślę, że teraz bardzo jest trudno unik

kańcy często przyprowadzają do muzeum odwie

nąć tak zwanej cepeliady, ludzie chcą, żeby
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wszystko jak najładniej wyglądało, więc „popra

kie jest ich zadanie, między innymi w szkołach.

wiają” to, co autentyczne i tym samym ten

Jedna z nich zawiera zdjęcia z okresu, gdy Zamoy

autentyzm niszczą. Na Lubelszczyźnie zespołów

ski z pierwszą żoną, tancerką Ritą przebywał

ludowych

jest wyjątkowo dużo: w samym Jabło-

w Zakopanem. Przyjaźnił się wtedy z Witkacym,

niu dwa, a na terenie naszej gminy jeszcze kilka.

i na jednym ze zdjęć jest goły Witkacy, z listkiem

Jeżdżą często na przeglądy, które odbywają się

figowym, a obok niego, również tylko z listkiem,

w okolicznych miejscowościach, a możliwość po

August. Po roku od momentu, gdy wystawa gościła

chwalenia się swoim dorobkiem inspiruje bardzo.

w jednej ze szkół podstawowych naszej gminy,
nauczycielka przyjechała z uczniami do mojego

- I równolegle z tym bogatym nurtem ludowym,

muzeum na wycieczkę rowerową, i dziecko z dru

Zamoyski. Jak się udaje to pogodzić?

giej czy trzeciej klasy podstawówki na widok por
tretu Witkacego, wykrzyknęło: O, Witkacy! Zapa

- Ludzie coraz bardziej rozumieją, że warto się tym

miętało dzięki temu, że na tamtym zdjęciu był goły.

naszym Zamoyskim interesować. Wielu nauczycie

Takie pozornie mało znaczące wydarzenia bardzo

li na lekcjach opowiada uczniom o Auguście Za

poszerzają horyzonty. To jest szczególnie potrzeb

moyskim, zadaje prace domowe, pogłębiające wie

ne dzieciom wiejskim, które dostęp do kultury mają

dzę młodych ludzi o tej postaci. Mamy dwie wę

trudniejszy niż ich miejscy rówieśnicy, mimo roz

drowne wystawy poświęcone Augustowi Zamoy

woju środków technicznych ułatwiających dotarcie

skiemu. One goszczą w różnych miejscach, bo ta

do wiedzy różnego rodzaju.

Jabłoń doczekała się także własnej poetki. Pani Hełena Potapczuk, emerytowana nauczyciełka, mieszka
w gminie Jabłoń od wczesnej młodości. W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu wydała tomik
poetycki je j autorstwa zatytułowany „A zatem... ”.
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- Żyliśmy biednie; rodzice oprócz pracy na roli

- Kiedy poczuła się Pani poetką?

imali się wielu dodatkowych zajęć, byśmy wszy
- Właściwie od kiedy pamiętam, czułam potrzebę

scy, a było nas sześcioro, zdobyli wykształcenie.

tworzenia, jednak w nawale codziennych obowiąz

To było dla nich bardzo ważne, zawsze podkreślali,

ków nie znajdowałam czasu na zapisywanie tego,

jak ważne jest to, co człowiek umie. Wszyscy

co mi w duszy grało. Tak mi żal było tego, co mija,

ukończyliśmy szkołę średnią, a potem to już każdy

co zostaje za mną, chciałam coś z tamtych lat ocalić

z nas dbał o dalszy własny rozwój. Rodzice bacznie

od zapomnienia, utrwalić słowem. Dopiero gdy

obserwowali, co nas interesuje, i kierowali naszą

dzieci dorosły, a ja poszłam na emeryturę, przyszła

edukacją. Widząc, że w dzieciństwie najchętniej

pora na realizację tych marzeń. Wstąpiłam do ze

bawiłam się w szkołę, wysłali mnie do Liceum

społu ludowego „Kalina” i to mnie zmobilizowało,

Pedagogicznego.

zaczęłam pisać na potrzeby zespołu. Były to teksty

i nigdy nie żałowałam wyboru zawodu. Przez wiele

okolicznościowe,

lat byłam kierowniczką szkoły, ta praca zawsze

kabaretowe, scenki rodzajowe,

Potem

uzupełniłam

edukację

dawała mi wiele satysfakcji.

które uatrakcyjniały nasze występy. Publiczności
się to bardzo podobało, więc tworzyłam kolejne, to
była taka artystyczna kronika naszego codziennego

- Jeśli Pani pozwoli, na zakończenie naszej roz

życia. Potem wstąpiłam do Stowarzyszenia Miło

mowny zacytuję fragment Pani wiersza „Czas

śników Ziemi Jabłońskiej i pierwszy napisany

adwentu”, bo gdy ten numer traf! do rąk na

przeze mnie wiersz uświetniał pięćsetlecie Jabłonią.

szych czytelników, będziemy oczekiwali świąt

W powiecie ogłoszono wówczas konkurs poetycki

Bożego Narodzenia.

i koleżanki namówiły mnie do udziału w nim. Wy
„Święci: Andrzej, Katarzyna

słałam dwa wiersze i dostałam dwie nagrody.
Uwierzyłam wtedy, że to moje pisanie ma sens.

Śpieszą adwent rozpoczynać.

I od tej pory piszę wiersze, właśnie w nich wyra

Adwent okres wyjątkowy.

żam swój stosunek do świata. Wspominam tam

Okres z wieńcem jedlinowym.

swoje dzieciństwo i młodość, świat, który odcho

Cztery świece wieniec zdobią

dzi, a przede wszystkim mój rodzinny dom.

Na niedzielę się sposobią.
(...)

Czas pojednań, przebaczania,

- Jaki był ten Pani rodzinny dom?

Do dobroci nakłaniania.”
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M oi rozmówcy wielokrotnie wspominali wójta gminy, Dariusza Łobejko. Poprosiłam go więc o rozmowę.

- W jaki sposób dba Pan o kulturę w gminie

osobą lub historią miejsca związanego z tą osobą.

Jabłoń?

My staramy się to rozwijać. W ubiegłym roku na
sze małe, skromne muzeum Augusta Zamoyskiego

- Robią to sami mieszkańcy. Ludzie, którzy mają

odwiedziło ponad cztery tysiące osób. Muzeum to

pomysł na wykorzystanie wszelkich walorów na

będzie w najbliższym czasie miało nową siedzibę,

szego terenu i potrafią uparcie dążyć do jego reali

większy, zabytkowy lokal, przeznaczony w całości,

zacji. W naszym przypadku taką grupą inicjatywną

wraz z otoczeniem, na potrzeby tej instytucji.

było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłoń
skiej, które zainicjowało odkrywanie lokalnych

- Ilu mieszkańców liczy gmina?

zasobów historycznych. Pierwszym krokiem była
Izba pamięci Augusta Zamoyskiego, która po paru

- Cała gmina liczy 4000 mieszkańców, a nasza wieś

latach została przekształcona w muzeum. Staramy

- około 1300. I niestety, co roku ich ubywa, po

się rozwijać naszą kulturę poprzez propagowanie

dobnie jak na całej ścianie wschodniej. Mimo tej

tak zwanej turystyki kultury. Naszym dobrem, któ

stosunkowo niewielkiej liczby mieszkańców mamy

re próbujemy - mówiąc językiem konsumpcyjnym

bogatą sieć szkół. Oprócz szkoły podstawowej

- sprzedać, jest dorobek Augusta Zamoyskiego.

i gimnazjum mamy w naszej wsi prężnie rozwijają

Turysta, który przyjeżdża do naszej gminy, nie

cy się Zespół Szkół Rolniczych, którego organem

liczy na doznanie stricte rozrywkowe, tylko raczej

prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Roz

zainteresowany jest konkretną rzeczą, konkretną

woju Wsi. W tym roku w tej szkole został otwarty
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nowy kierunek kształcenia związany z montażem

liczby mieszkańców, nasza gmina ma 25% udzia

instalacji odnawialnych źródeł energii, nowoczesny

łów.

i przyszłościowy. W ogóle jesteśmy nowocześni.
W naszej gminie na tysiąc gospodarstw domowych

- Coraz bardziej utwierdzani się w przekonaniu,

już w około 350 założone są instalacje solame.

że Jabłoń jest wsią niezwykłą; w stosunku do
liczby mieszkańców7 wszystkiego jest tu bardzo
dużo: szkoły, stowarzyszenia, zespoły, muzeum,

- A jak Widzi Pan przyszłość tej gminy?

pomniki, imprezy, chociażby plenery rzeźbiar
- Przede wszystkim chcemy wykorzystywać szanse

skie,

jaką stwarzają środki Unii Europejskiej, a w nad

środowisko mogłoby Wam tego pozazdrościć.

chodzącej nowej perspektywie finansowej 2012-

Co jest tego powodem?

wyścigi

kolarskie...

niejedno

większe

2020 chcemy skupić się w dalszym ciągu na infra
strukturze drogowej, przedsiębiorczości oraz od

- Przede wszystkim ludzie. To ludzie tworzyli kul

nawialnych źródłach energii. W tym zakresie ma

turę, tworzą i będą tworzyć. Wykorzystują to, co

my już znaczące sukcesy. Rady pięciu gmin sku

natura dała w konkretnych warunkach i konkretnej

pione w porozumieniu „Gminy Doliny Zieławy”,

lokalizacji. Panuje tu takie „pozytywne zakręce

do którego, oprócz Jabłonią, należy gmina Pode

nie”. A zaczyna się wszystko od osoby, która mobi

dwórze, Wisznice, Sosnówka i Rossosz, powołały

lizuje. Taką osobą jest pani Barbara Wikło. Ten

spółkę i budujemy pierwszą w województwie lu

twórczy klimat nie ogranicza się do Jabłonią.

belskim farmę produkującą energię elektryczną

W sąsiedniej wsi Kolano, w której także jest park

korzystającą z energii słonecznej. Ona jest niein

i pałac,

wazyjna, nie hałasuje, nie wydziela żadnych zapa

Łubieńscy, także powstała grupa, może nie aż tak

chów, jak w przypadku biogazowi. Farma jest już

aktywna jak jabłońska, ale która już parę dobrych

na ukończeniu.

rzeczy zrobiła, przypominając historię miejscowo
ści,

którego ostatnimi właścicielami byli

organizując miejscową galerię twórczości

- Jaką ilość energii jest ona w stanie wyprodu

ludowej... Pozytywną rolę odgrywa tu chęć rywali

kować?

zacji, pokazania, że można być lepszym, aktyw
niejszym od sąsiada. Weźmy jako przykład tego

- Jeśli zsumujemy roczne zużycie energii elek

roczne dożynki: na 12 sołectw mieliśmy 8 wieńców

trycznej przez wszystkie instytucje w naszych gmi

dożynkowych, a jeszcze parę lat temu było

nach, dodamy oświetlenie ulic i budynków uży

ich o połowę mniej. Coraz więcej wsi włącza się,

teczności publicznej, to uzyskamy wielkość 1,4

chce być widoczna, przygotowuje swoje stoiska,

megawata energii. Nasza farma jest w stanie tyle

obrzędy. W tym roku a mieszkańcy niesamowicie

energii wyprodukować. Reasumując - około pół

ozdobili wieś. Przed domami były całe instalacje

miliona złotych rocznie spółka powinna zarobić.

artystyczne, bardzo pomysłowe i często dowcipne.

W tej spółce gminy mają udziały proporcjonalne do

{
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- Panie wójcie, wiem, że pochodzi Pan stąd, że

wiejskie, i dało to spodziewane efekty. Odradzają

opuścił Pan tę wieś i po latach wrócił, by poświe

się Koła Gospodyń Wiejskich i różne inne grupy,

cić się pracy na jej rzecz. Dlaczego?

które mają pole do popisu między innymi dzięki
temu, że dożynki odbywają się co roku w innej wsi.

- Przez osiem lat pracowałem w Warszawie, z którą

W efekcie każda wieś chce wypaść lepiej niż

zresztą jestem nadal związany, ale nadszedł mo

sąsiednia i aktywmość jej mieszkańców' wzrasta.

ment, kiedy trzeba było zaryzykować i podjąć

Tworzą się grupy, które potem, już po dożynkach,

decyzję o powrocie. Zawsze myślałem, że kiedyś

pracują dalej, a zyskuje na tym cała wieś. I w tym

do Jabłonią wrócę, ale planowaliśmy z żoną, że

tworzeniu wspólnot widzę najważniejszą rolę

to będzie dopiero na emeryturze. Jestem absolwen

kultury.

tem politologii na UMCS w Lublinie, więc wy
kształcenie predestynowało mnie do ubiegania się

PS. Przed paroma tygodniami w Jabłońiu odbyła

o stanowisko, które teraz zajmuję. Pomyślałem,

się piękna uroczystość. Oddano do użytku wspomi

że trzeba spróbować. Przedstawiłem mieszkańcom

nany wcześniej nowy budynek Biblioteki Gminnej.

swoją ofertę w wyborach w 2006 roku i oni

Jego wyposażenia mogłoby pozazdrościć niejedno

obdarzyli mnie kredytem zaufania. Teraz zbliżam

miasto. Przytulne kąciki, gdzie można wygodnie

się do końca drugiej kadencji. A odpowiadając

przycupnąć z książką,

bardziej osobiście na pani pytanie, to uważałem,

z wieloma stanowiskami internetowymi, nowocze

że jeśli uda mi się z dobrymi efektami pracować

sne zaplecze socjalne, a na pomysłowo i z wielkim

dla miejscowości, w której się urodziłem i wycho

smakiem zaaranżowanym poddaszu - galeria sztu

wałem, to będę miał satysfakcję do ostatnich

ki. W niej rzeźby i obrazy miejscowych artystów.

dni, niezależnie od tego jak postanowią wyborcy

Wstęgę przecinała dwójka maluchów, Zuzia i M a

w kolejnych wyborach.

teusz, w imieniu najmłodszych czytelników.

- Co może dać kultura mieszkańcowi współcze
snej wsi?
- Przede wszystkim może spowodować, że miesz
kańcy terenów wiejskich wyjdą ze sw^oich gospo
darstw^ domowych i będą chcieli poświęcić trochę
czasu dla siebie, dla sw7oich miejscowości, a jedno
cześnie czerpać z tego, że są razem. Myślę, że
nie da się funkcjonować na zasadzie, że mój
dom jest moją twierdzą, że wszystko, co jest na
zewmątrz, ogranicza mnie. Aby umożliwić odtwa
rzanie więzi wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy
na terenie

naszej

gminy wszystkie

świetlice

multimedialne czytelnie

STUDIA I MATERIAŁY

Agata Biłaś

KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE W POLSKIM KRAJOBRAZIE

przydrożne tak mocno wrosły w nasz pejzaż, że
czasem przestajemy na nie zwracać uwagę. Choć
bez nich byłby on zupełnie inny. Są znakiem
przynależności religijnej, miejscem spotkań, przy
pominają o historii i ludzkich tragediach.
Szczególnie często kapliczki spotykamy w Polsce
południowej, w środkowej i północnej części kraju
rzadziej, a w niektórych miejscach w ogóle ich nie
ma. Stawiane są i były głównie przez katolików, nie
było ich tam gdzie mieszkała ludność protestancka.
Kapliczki mają różne formy, w najprostszej, to
drewniana skrzynka zawieszona na drzewie lub
słupie, te najbardziej rozbudowane mogą po
mieścić kilka osób. Najczęściej stoją przy skrzy
żowaniach dróg.
Nazwa „kaplica” ma wywodzić się od łacińskiego
wyrazu cappa, czyli płaszcz. Przypuszcza się, że
chodzi o płaszcz św. Marcina, biskupa z Tours,
który przechowywany był w specjalnym pomiesz
czeniu wewnątrz niewielkiego kultowego budynku
o charakterystycznych kształtach.
W starożytnym Rzymie
Są częścią naszego krajobrazu. Dają nam
poczucie swojskości, jakiegoś rodzinnego ciepła.
Otoczenie bez nich byłoby mniej przyjazne, mniej
nasze. Przy tym są jak biżuteria, kolorowo
przystrojone, ukwiecone, odmalowane, stanowią
często jedyną ozdobę otoczenia. Kapliczki i krzyże

{

W starożytnym Rzymie bardzo liczne były
tzw. lararia, czyli „kapliczki” stawiane Larom,
bóstwom opiekuńczym. Lararia pełniły analogiczne
funkcje do współczesnych kapliczek, różnica
polegała na tym, że politeizm wymagał ofiary, a do
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jej złożenia potrzebny był ołtarz. Wierzono, że

żywiołem, demonami, nieszczęściami. Z krzyżem

bóstwo jest obecne w trakcie składania ofiary.

obchodzono uroczyście pola. Stawianie krzyżyków

Najprostszą jej formą było przesłanie pocałunku

z poświęconych palem wielkanocnych na granicach

lub ucałowanie bóstwa. Można też było złożyć

pola miało chronić plony. W sieradzkim np. w Boże

w darze oliwę, wino, mleko, miód czy wodę,

Ciało zakopywano na granicznych narożnikach

ozdobić

własnoręcznie

kwiatami

lub

spalić

wonności

albo

przepisane

cztery

ewangelie.

pozostawić drobny przedmiot. Czynnościom tym

Kapliczki i krzyże stawiano zawsze w miejscach

powinna towarzyszyć modlitwa. W larariach nie

uważanych za niezwykłe (niezwykłość ich mogła

zawsze umieszczano posąg bóstwa, mógł być tylko

polegać na tym, że jako granice byty szczególnie

jego symbol, święte mogło być także drzewo,

niebezpieczne).

źródło, jaskinia.

takiego znaku, nie uwalniało miejsca od działania

A jednak

często

postawienie

W Imperium Rzymskim popularne było sta

złego. W podaniach pojawiają się historie o de

wianie ołtarzy ku czci Lares Viales - opiekunów

monach działających właśnie tam, gdzie stoją

dróg i podróżnych. Znajdowały się one na skrzyżo

kapliczki. Stawianie kapliczek i krzyży wynikało

waniach dróg, rozstajach. To tu najczęściej szuka

z chęci sakralizacji i uporządkowania znanego

się paraleli do współczesnych zwyczajów budowy

świata.

kapliczek i figur przydrożnych. Małe świątynie
stawiano także wzdłuż brzegów morskich. Pełniły
one również funkcje orientacyjne i były schro
nieniem dla marynarzy. Tak jak współcześnie,
w

świecie

starożytnym

czasem

trudno

było

odróżnić dużą kapliczkę od małej świątyni. Często
w miejscu obalonych przez misjonarzy „bałwa
nów” stawiano później kapliczki i krzyże chrześ
cijańskie.
Na granicy

Szczególnie trudnymi miejscami w wierzeniach
ludowych

są

miejsca

graniczne,

miedze,

skrzyżowania dróg. To tam najchętniej, według
przekazów, działają sity nieczyste. By się od nich
uwolnić stawiano na granicach krzyże i kapliczki.
Przy okazji pełniły one również funkcję znaków
drogowych.

Współcześnie

także często posił

kujemy się takimi „znakami” by opisać komuś
drogę (np.

„za kapliczką w lewo”). Krzyże

i kapliczki stawiano na granicy wsi, parafii, pola.
Mówiły one: tu przebiega podział między swoimi
i obcymi. Wierzono, że krzyż zabezpiecza przed

--------------------------------------------------------------------------- (
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to

Różnorodność form

bardzo

proste

konstrukcje,

na

podstawie

z bloków umieszcza się rzeźbę, podstawa często
Podróżując po Polsce spotykamy tysiące kapliczek.

bywa wydłużana z przodu i służy jako klęcznik.

Budowane były w różnych epokach, z różnego

Figury osłaniane są niekiedy daszkiem.

rodzaju materiałów, przez artystów i rzemieślników
Patroni

o zróżnicowanym guście i kompetencjach. Czasem
autorem był wybitny rzeźbiarz, czasem ktoś, kto
włożył w swoje dzieło więcej serca niż talentu.

Niewątpliwie najważniejsza w kapliczce była osoba

Niestety dawne świątki trafiły do muzeów, a ich

patrona, do którego zwracano się z prośbami,

miejsce zajęty masowe odlewy. Mimo to każda

modlitwami, podziękowaniami. To on miał chronić

kapliczka ma swój niepowtarzalny charakter i urok.

i pomagać.

Możemy

kapliczkach pojawiało się przedstawienie Chrystusa

jednak

zauważyć

charakterystyczne

Szczególnie

często

w

dawnych

formy. Poznajmy kilka z nich. Kapliczki kłodowe

Frasobliwego.

należą do najbardziej archaicznych, wykonywane

cierniowej, ze śladami po biczowaniu, z głową

z grubego pnia drzewa miały wydrążoną wnękę,

wspartą na dłoniach zdawał się najlepiej rozumieć

w której umieszczano figurkę. Słupowe są do nich

zmartwienia

i

bardzo podobne, mają kształt kolumny, na której

Wizerunek

ten

może być latarnia z figurą świętego. Kapliczki takie

apokryficzną odnoszącą się do sceny z Pasji. Jezus

wykonywano także z kamienia lub cegły. Znacznie

siedzi na skale czekając aż oprawcy wykopią dół

okazalej prezentują się brogowe, kiedyś bardzo

pod krzyż. W dole znajdują ludzkie kości, które

popularne w Polsce, teraz buduje się je już rzadko.

mają należeć do praojca Adama. Przedstawienie

Kształtem przypominają brogi gospodarcze: na

takie rozpowszechnione od XIV w. historycy sztuki

czterech drewnianych lub murowanych słupach

wiążą z nurtem nazywanym devotio moderna (łac.

(ustawionych na planie kwadratu) opiera się

nowoczesna pobożność), który podkreślał ludzką

czteropołaciowy dach, figura stoi na drewnianym

naturę

pomoście (umieszczonym między słupami) lub

naśladowania. Piękne i liczne przykłady takich

kamiennej

charakter-

przedstawień należących do sztuki ludowej trafiły

rystyeznym typem są kapliczki domkowe. To

do muzeów i kolekcji prywatnych, próżno ich

najczęściej małe domki, zamknięte ze wszystkich

szukać „w terenie”. Spotkamy tam za to bardzo

stron,

frontowej,

wiele kapliczek poświęconych Matce Bożej. Kult

budowane na planie kwadratu, drewniane łub

Maryi jest tak powszechny w Polsce, że niekiedy

murowane. Bardzo malowniczo prezentują się

utożsamiany jest wręcz z polską religijnością, to

kapliczki szafkowe,

zawieszane na drzewach,

pewnego rodzaju fenomen kulturowy. Kult postaci

krzyżach przydrożnych, na ścianach domów lub

Matki Bożej (wcześniej nazywanej Matką Boską)

świątyń.

pełni

z

tokątnych

podłodze.

drzwiczkami

Kolejnym

w

ścianie

Zwykle mają formę płytkich,
szafek,

przykrytych

pros

dwuspadowym

Siedzący

ciężar

Chrystusa

różne

Jezus,

życia

związany

stawiając

funkcje

w

w

koronie

prostych
był z

go

za

kulturze

ludzi.
legendą

w ór

do

ludowej:

inicjacyjno-płodnościową (wpływ na powstawanie

daszkiem z przeszklonymi drzwiczkami. Równie

życia),

wiele uroku mają kapliczki wnękowe, umieszczane

Sensualizm religijności ludowej powoduje, że

we wnękach domów lub drzew (albo dziuplach).

obraz, przedstawienie jawi się jako realna postać.

Warto wspomnieć także o figurach przydrożnych,

Wiemy obcujący z obrazem, ma wrażenie kontaktu

macierzyńsko-opiekuńczą,

ochronną.
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z prawdziwą Matką Bożą. Dawniej popularne były

wieś, dom, pole od pożaru. Z kolei ochronę przed

w

wodą miał zapewnić św. Jan Nepomucen. Figury

kapliczkach

wizerunki

Matki

Boskiej

Częstochowskiej. Obecnie najpopularniejsze stało

go

się przedstawienie Matki Boskiej Niepokalanie

nepomukami.

Poczętej, według objawień z Lourdes i Fatimy.

w Czechach. Według legendy, naraził się królowi

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, czyli

Wacławowi

poczęciu bez grzechu pierworodnego, ogłoszono

tajemnicy

w 1854 r. i od tamtej pory nowy wizerunek zaczął

0 zdradę. Po okrutnych torturach Jana Nepomucena

się upowszechniać. Pomógł w tym rozwój masowej

wrzucono z mostu w nurt Wełtawy. Przedstawiany

produkcji w XX w. Na przedstawieniu Matka Boża

jest w stroju kapłańskim, z palmą męczeńską

ma białą suknię i niebieski płaszcz. Niebieski

w ręku, czasem z palcem na ustach. Jest patronem

i biały są wręcz uznawane za kolory maryjne, choć

wód, mostów, ale też rolników. Chroni Gos

w

przedsta-

podarstwo przed powodzią, gradobiciem i suszą.

wianiach miała suknie purpurowe i złote, a płaszcz

Najczęściej poświęcano mu kapliczki budowane na

ciemnoniebieski, nawet wpadający w granat czy

terenach zalewowych łub w okolicach rzek. Wśród

czerń. Najświętsza Maryja Panna jest opiekunką

wizerunków wielu świętych spotykanych w Pol

kobiet, macierzyństwa, płodności i położnic. Pod

skich kapliczkach warto wspomnieć także o św.

kapliczkami,

którym

patronuje

nabożeństwa

majowe.

Znane

innych

(wcześniej

popularnych)

w

przedstawiające

potocznie

nazywa

Święty ten żył w
IV tym,

spowiedzi

że nie

się

XIV wieku

chciał ujawnić

królowej

podejrzewanej

odbywają

się

Barbarze. Kultu tej świętej był w Polsce zawsze

Europie

od

bardzo

żywy.

Barbara

z

Nikomedii

żyła

XVIII

prawdopodobnie w III wieku. Wbrew woli swego

wieku, a do Polski dotarty jako zwyczaj, w drugiej

ojca została chrześcijanką i nie chciała wyrzec się

połowie XIX.

wiary, za co została ścięta mieczem. Z powodu

Często w kapliczkach pojawiał się także wizerunek

wątpliwej

św. Floriana. Święty ten żył na przełomie III i W,

ograniczył jej cześć jedynie do kultów lokalnych.

prawdopodobnie był rzymskim urzędnikiem. Za

Jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, dlatego

panowania

za

patronuje m.in. górnikom, hutnikom, marynarzom,

prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za

żołnierzom. Przedstawiana jest w długiej tunice

co został skazany na karę śmierci. „Modlącego się

1 płaszczu, z koroną na głowie, w ręku trzyma

do ostatniej

kielich i hostię.

średniowiecza,

rozpowszechniły

cesarza

Dioklecjana

się

w

ujął

się

chwili Floriana oprawcy strącili

historyczności

tej

postaci

Kościół

z mostu do rzeki.” (S. Kobojko, Polskie kapliczki,
s. 27). W XII wieku, na prośbę Kazimierza

Dlaczego powstawały

Sprawiedliwego, sprowadzono jego relikwie do
Krakowa.

Przypisywano

mu,

obok

funkcji

Motywacje stawiania kapliczek i krzyży byty

wojskowych, dowodzenie oddziałem gaśniczym.

różne. Jan Adamowski (J. Adamowski, Motywacje

Przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego

stawiania

oficera, z naczyniem z wodą, do gaszenia pożaru

w: Krzyże i...) wymienia ich 9, choć zauważa, że

lub gaszącego pożar. Czasem w ręku trzyma

w praktyce często kierowano się kilkoma naraz.

chorągiew. Jest patronem: strażaków, hutników,

Stawiano krzyże i kapliczki z powodów wie

kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Kapliczki mu

rz eniowo-demonologicznych,

poświęcone stawiano szczególnie często by chronił

straszyło, by złe odegnać. Myślenie magiczne

krzyży

i

kapliczek

czyli

przydrożnych,

tam

gdzie

Kapliczki i krzyże przydrożne w polskim krajobrazie
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(przyczyna wierzeniowo - magiczna) kierowało

przydrożnych. Nie ty?lko to, że często rosną przy?

ludźmi, którzy chcieli w ten sposób uchronić się

nich krzewy i drzewa, ale też to jakie gatunki ma

przed epidemią. Wierzyli oni, że krzyż ustawiony

duże znaczenie. Korzeni łączenia miejsc kultu

na granicy wsi czy pola zatrzyma chorobę. Ważną

z roślinnością badacze doszukują się w pogańskich

motywacją są względy religijne. Tu często miejsce

gajach ofiarnych. W Chrześcijaństwie gęste rośliny,

na kapliczkę wskazywała sama Opatrzność, np.

mają symbolizować cień, czyli świat materialny,

poprzez objawianie czy cudowne pojawienie się

dla którego krzyż jest wybawieniem. Miejsce

figury. Ale często też religijni gospodarze budowali

ocienione jest miejscem schronienia, odpoczynku.

prywatną kapliczkę przy domu lub w jego wnęce
(w wysokiej części domu). Stawiano je także tam,
gdzie po prostu ludzie zbierali się najczęściej by się
modlić, a przy kościele na pamiątkę rekolekcji
misyjnych.

Kolejną

motywacją

jest

chęć

podziękowania, najczęściej za zachowanie czy
odzyskanie zdrowia łub ocalenie życia. Stawia się
także

krzyże i kapliczki by o coś prosić (np.

opatrzone podpisem „Boże błogosław?...”). W ten
sposób także upamiętniane są miejsca czyjejś
śmierci. Współcześnie wiele krzyży przypomina
o tragediach, które wydarzyły? się na drodze.
Trudno też sobie wyobrazić, w naszej kulturze,
pozbawione krzyży cmentarze. Dawniej stawiano
także krzyże pokutne, np. za pozbawienie kogoś
życia. Mają one specyficzną formę, musiały być
wyciosane z jednego kamiennego bloku. Podobnie
było z

kapliczkami

stawianymi z powodów

ekspiacyjnych (to czworokątny słup, zwieńczony?
niszą). Krzyże i kapliczki budowane na granicach
wsi, parafii, posiadłości porządkow?ały świat na
sw?ój i obcy, pełniły funkcję znaków? granicznych.
Ostatnią

motyw?acją jest

chęć

upamiętnienia

zdarzeń historycznych, religijnych czy pryw?atnorodzinnych. W XIX w?ieku, podczas zaborów,

Nie tylko gatunek drzewa ma znaczenie, ale nawet

kapliczki na ziemiach polskich zaczęły pełnić

jego konkretna odmiana, najczęściej w kulturze

w?ażną

tradycyjnej w?ybierane są: dąb szypułkowy lub lipa

funkcję

miejsc

pamięci

narodowej,

przypominających o wspólnej historii.

drobnolistna, a po nich jesion wyniosły, klon
jaworow?y, brzoza brodawkowata, świerk pospolity

W otoczeniu drzew

itd. Wśród krzewów? dominują: bez dziki, róża
dzika lub polna itd. Przy kapliczkach poświęconych

Nieprzypadkowe jest roślinne otoczenie krzyży

Matce Boskiej szczególnie chętnie sadzono lipę,

Kapliczki i krzyże przydrożne w polskim krajobrazie
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a z kwiatów róże. Jeśli kapliczka taka była na

wić strażnice chroniące wieś i jej mieszkańców

drzewie, to na dębie, sośnie, rzadko na wierzbie

przed epidemią i innymi nieszczęściami. Ale były

uważanej za siedlisko złego. Lud wierzył, że w lipę

także miejscami spotkań, nie tylko w czasie na

i leszczynę nie uderzy piorun. Przy tzw. Bożych

bożeństw

Mękach i kapliczkach stawianych w intencji osób

odprowadzano wyjeżdżających i zmarłych. To tu

zmarłych nagłą śmiercią sadzono drzewa iglaste.

działy się rzeczy magiczne, czasem były to cuda,

Na przełomie

lat siedemdziesiątych i osiem

a czasem straszyło złe. Wreszcie kapliczki i krzyże

dziesiątych zaczął się proces zmian otoczenia

odgrywały dawniej dużą rolę jako miejsca święte,

przydrożnych

wiedza

obiekty kultowe, szczególnie tam, gdzie nie było

o tradycyjnej symbolice, ale w wielu miejscach

kościoła. Choć wciąż spotykamy je bardzo często,

jeszcze istnieje. „Wydaje się, że ślepo adaptowane

straciły teraz

„miejskie” i „pałacowe” aranżacje roślinne nie

zauważamy albo niewiele o nich wiemy. Zanikają

tylko nie pasują do krajobrazu polskiej wsi, ale

tradycyjne obyczaje z nimi związane i pamięć

w wielu przypadkach powodującego deformację”

o tych zwyczajach. Bywa, że niszczeją same

(J. Paczos, Floralne otoczenie przydrożnych krzyży,

kapliczki. Na szczęście są także ludzie, którzy

w: Krzyże i..., s. 65).

próbują zbierać o nich informacje, dokumentować

krzyży.

Powoli

zanika

majowych,

na

do

granicznej

znaczeniu.

Często

kapliczki

ich nie

W kulturze tradycyjnej kapliczki i krzyże

fotografiami, opisywać. Miłośnicy tych zabytków

przydrożne miały duże znaczenie w keowaniu

kultury mogą znaleźć albo dodać obiekty np. na

przestrzeni,

stronie

nadawaniu jej

znaczenia, porząd

kapliczki.org.pl.

Można

rozejrzeć

się

kowaniu. Pełniły też inne funkcje, stanowiły (i sta

w swojej okolicy i zobaczyć czy gdzieś obok nie

nowią) znaki pamięci np. o pomordowanych, są

stoi wart poznania krzyż czy kapliczka. Może jego

wyrazem dziękczynienia. Miały też dawniej stano

historia wzbogaci historię naszej miejscowości.

Bibliografia:
Adamowski Jan, Wójcicka Marta red., Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci,
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Kto pisze o kulturze

Aleksandra Szymańska
Joanna Radziewicz

KTO PISZE O KULTURZE

Termin „kultura ludowa” został wprowadzony

niezwykle ważne jest podejmowanie działań zmie

w Europie w XIX wieku na oznaczenie zespołu

rzających do dokumentacji wszelkich aspektów

elementów kulturowych ukształtowanych w obrę

aktywności poznawczej,

bie niższych warstw społecznych określonych jako

współczesnych mieszkańców wsi, którzy wnoszą

lud. Do początku XX wieku charakteryzowały ją

do dorobku kultury uniwersalnej wiele oryginal

przede wszystkim izolacjonizm, tradycjonalizm

nych elementów.

i duchowej

Obecnie, na rynku wydawniczym nie ma wielu

powiązany z ustnym przekazem tradycji, rytualizm,
sensualizm oraz tradycyjna religijność.

twórczej

periodyków poświęconych dziedzictwu kulturo

Obecnie na określenie pewnych elementów

wemu polskiej wsi. A szkoda, bo wciąż nie brakuje

dawnej kultury ludowej, funkcjonujących jeszcze

entuzjastów, którzy chcieliby się podzielić swoim

w społecznościach wiejskich (choć nie tylko), uży

dorobkiem w tym zakresie. Przybliżenie czytelni

wa się określenia „kultura tradycyjna”, które po

kom

pierwsze nie wskazuje na charakterystyczną dla

doświadczeń z przeszłości zapisanych na kartach

XEX-wiecznej Europy stratyfikację społeczną, a po

historii, przypominanie dzieł wybitnych myślicieli

drugie wiąże ten typ kultury z przekazem pokole

i działaczy wiejskich to elementy, które mogą

niowym i tradycją. Pewne elementy kultury ludo

nie tylko zainteresować, ale i wzbogacić wiedzę

wej przetrwały do dziś, a w zbiorowej świadomości

na temat kultury ludowej, która jakby nie było

często funkcjonuje przekonanie, że źródła polskiej

stanowi ważny element kształtujący polską tożsa

tożsamości mają swoje początki na wsi.

mość

Kultura ludowa ulega obecnie szybkiej trans

dawnych tradycji,

narodową.

odwoływanie

Podejmując

się

się

do

wydawania

kwartalnika poświęconego kulturze wsi Centralna

formacji na skutek przemian gospodarczych, spo

Biblioteka

łecznych i cywilizacyjnych. Zanika też wiedza

się do wzbogacenia oferty wydawniczej w zakresie

0 minionych zwyczajach, życiu mieszkańców daw

pism o powyższej tematyce. Poniżej zamieszczamy

nej wsi, a także o tradycyjnych umiejętnościach

krótką charakterystykę tytułów czasopism kultural

1 technikach wytwarzania przedmiotów sztuki

nych jakie wychodzą w naszym kraju. (RM)

użytkowej. Mimo zmieniających się warunków
wieś ciągle ma specyficzne problemy do rozwiąza
nia i wymaga odrębnego traktowania. Dlatego

Rolnicza

pragnie

przyczynić
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Redakcja kwartalnika stara się zachować tra

Tw órczość Ludowa

dycyjny układ graficzny i tematyczny pisma, które
go głównymi punktami są:

Kwartalnik Twórczość Ludowa jest pismem

• przedstawianie

Stowarzyszenia Twórców Ludowych ukazującym

najnowszych

opracowań

się od 1986 r. Jest to pismo popularno - naukowe

naukowo - badawczych z zakresu sztuki lu

adresowane do twórców ludowych, animatorów

dowej, literatury i folkloru;
• druk utworów z cyklu klasyka literatury

życia kulturalnego oraz pracowników naukowo badawczych

instytucji

kultury.

chłopskiej

Jest jedynym,

oraz

najnowszych

utworów

istniejącym pismem o zasięgu ogólnokrajowym

twórców ludowych z wyodrębnioną pozycją

w całości poświęconym współczesnej twórczości

"debiuty";
• prezentacja instytucji kultury, placówek

ludowej, jej problemom i osiągnięciom.

i organizacji kulturalnych;

Pismo powstało na bazie wydawanego od

• prezentacja sylwetek twórców, w tym kla

1971 r. półrocznika Biuletyn Informacyjny, a zdo

syków i działaczy;

byte w ten sposób doświadczenie zaowocowało
w późniejszej pracy nad kwartalnikiem. W tym

• zamieszczanie informacji o wydarzeniach

czasie Stowarzyszenie wypracowało sobie renomę

kulturalnych, sympozjach, konferencjach,

doświadczonego wydawcy.

konkursach, wystawach, przeglądach, fe
stiwalach, targach, kiermaszach, itp.;

Przez 14 lat wydawania, kwartalnik zyskał

• zamieszczanie informacji bieżących i porad

liczne grono oddanych czytelników i współpra

prawnych.

cowników. Autorami prezentującymi teoretyczną
refleksję na temat sztuki i twórczości ludowej

Kwartalnik wydawany jest w formacie A4,

są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich

ilość stron - 60. Rozprowadzany jest poprzez pre

całej Polski - etnografowie, socjologowie, poloniści

numeratę prowadzoną przez Biuro Stowarzyszenia.

i kulturoznawcy. Autorami publikacji są nie tylko

Wydawany ze środków finansowych Ministerstwa

oni, ale również sami twórcy ludowi, osoby zainte

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

resowane

W skrócie:

pracownicy

problematyką
regionalnych

ludowej

twórczości,

instytucji

kultury,

pasjonaci.
Charakter Twórczości Ludowej, jej adresaci,

•

Kwartalnik

•

Ukazuje się od 1986 r.

•

Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia
Twórców Ludowych

jak i podejmowana w nim problematyka wymaga
specyficznego jej przedstawienia. Pismu udało

•

Nakład: 300 egzemplarzy

się stworzyć taką formułę, która jest pomostem

•

Cena: 15 zł

miedzy bezpośrednimi twórcami kultury ludowej
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

a zainteresowanymi. Stawia nurtujące to środowi
sko pytania i stara się na nie odpowiadać, ukazuje

Konteksty

złożoność i unikalne piękno polskiego folkloru,

ukazują

się

nieprzerwanie

od

kultywuje go we wszystkich jego dziedzinach

1947 r., jako kwartalnik umocowany w Instytucie

i popularyzuje najwybitniejsze dzieła i najwybit

Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny,

niejszych twórców.

obejmuje

{
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między

Kto pisze o kulturze

folklorem a sztuką awangardy, między

wersytetu Łódzkiego (IZB W). Powstał z inicjatywy

estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce,

osób

skupionych

w

zespole

podejmującym,

sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

w ramach pracy naukowej, szeroko rozumianą pro

W Kontekstach prezentuje się kulturę mniej

blematykę wiejską. Na zawartość Zeszytów Wiej

szości narodowych (wydane zostały numery po

skich składają się zapisy wszelkich zjawisk spo

święcone kulturze Żydów, Cyganów, Łemków,

łecznych, kulturowych, gospodarczych i politycz

monograficzny numer poświęcony Litwie). Pismo

nych, dotyczących złożonej rzeczywistości wsi

przeznaczone jest dla antropologów kultury, huma

polskiej, przebiegających na tle przeobrażeń zacho

nistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników

dzących w Europie i świecie. Pismo jest otwarte

zainteresowanych współczesną humanistyką. Mimo

na publikacje autorów reprezentujących różne dys

wysokiego poziomu jest dostępne dla szerokiego

cypliny spośród nauk społecznych. Jako wiodące

grona czytelników, którzy chcą pogłębić swoją

wymienia się historię, socjologię, etnologię, peda

wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej

gogikę i ekonomię. W kolejnych zeszytach ukazy

funkcjonowania. Autorzy chcą przybliżać najwy

wały się artykuły poświęcone szeroko pojętej pro

bitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce,

blematyce wiejskiej pisane także przez archeolo

tropić obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury

gów, kulturoznawców, religioznawców, politolo

współczesnej, ukazywać i przybliżać źródła i trady

gów, literaturoznawców oraz badaczy zagadnień

cje zjawisk znanych i nurtujących współczesne

prawno-administracyjnych. Szereg tekstów poświę

społeczności.

conych jest wsi i rolnictwu w innych krajach.

Pismo wydawane jest w nakładzie 1200-1400

W skrócie:

egzemplarzy, dociera ono do najważniejszych

• Nieregulamik

bibliotek polskich i zagranicznych. Poszczególne

• Ukazuje się od 1998 r.

numery były dotowane przez Ministerstwo Kultury

• Wydawca: Interdyscyplinarny Zespół Ba

i Sztuki, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację

dania Wsi UL

Kultury. Recenzje (bardzo pochlebne) Kontekstów

• Nakład: 200 egz.

zamieściły m. in.: ,JR.es Publica”, „Gazeta Wybor

• Cena: bezpłatny

cza” „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”,
„Literatura Ludowa”, „Życie”.

Rocznik M uzeum W si M azow ieckiej w Sierpcu

W skrócie:
•

Kwartalnik

•

Ukazuje się od 1947 r.

od 2011 r. wydaje czasopismo o charakterze na

•

Wydawca: Instytut Sztuki PAN

ukowym pt. Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej

•

Nakład: 1200-1400 egzemplarzy

w Sierpcu. Jest ono adresowane do wszystkich pra

•

Cena: 20 zł

cowników jednostek muzealnych oraz naukowych,

Muzeum

Wsi

Mazowieckiej

w

Sierpcu

zajmujących się antropologią, etnologią i folklory
Zeszyty W iejskie

styką, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza
północno-zachodniego, w tym problematyką skan-

Zeszyty Wiejskie to biuletyn informacyjno-naukowy

senologiczną,

Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uni

socjologią małych miast oraz historią regionu.
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jak

również

socjologią

wsi,
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W Roczniku publikowane są: artykuły; materiały

wane nieregularnie w Warszawie w latach 1957-

pokonferencyjne; materiały źródłowe, w tym zdję

1968, wznowione w 1972 r. we Wrocławiu jako

ciowe; recenzje książek i wystaw muzealnych;

,Jdwumiesięcznik nauk.-lit.” organ Polskiego Towa

sprawozdania z działalności naukowej, oświatowej

rzystwa Ludoznawczego. Pierwotnie nakład czaso

i kulturalnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierp

pisma wynosił do 1000 egz., obecnie tylko 300

cu.

egz., wydawane jest w formacie B5.
Początkowo, kolejne zeszyty Literatury Ludo

W skrócie:
•

Rocznik

wej poświęcone były poszczególnym regionom

•

Ukazuje się od 2011 r.

kraju, zawierały opis gwary danego obszaru,

•

Wydawca: Muzeum

Wsi Mazowieckiej

współczesne teksty pieśni, bajek, zagadek, przy

w Sierpcu

słów itp., sylwetki ciekawszych postaci i informato

•

Nakład: 500 egz.

rów, dane o miejscowych muzeach etnograficznych

•

Cena: 40 zł

i bibliografię regionu. Ponadto publikowano w niej
rozprawy z dziedziny folklorystyki, recenzje wy
dawnictw polskich i obcych, informacje o działal

Kw artalnik H istorii Kultury M aterialne}

ności placówek naukowych pracujących na polu
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej wy

folklorystyki. Z pismem współpracują specjaliści

dawany jest przez Instytut Archeologii i Etnologii

z

PAN (dawniej Instytut historii Kultury Materialnej

Po wznowieniu pismo zmieniło swój profil, pojawił

PAN). Ukazuje się w Warszawie od 1953 r. Pismo

się dział rozpraw, tekstów i recenzji, więcej jest

publikuje artykuły z dziedziny historii, historii

artykułów z zakresu teorii, metodologii badań folk

kultury materialnej w Polsce i w Europie. Artykuły

loru, czy też np. na temat różnych form literatury

publikowane są w języku polskim, dotyczą dziejów

popularnej. W latach 90-tych XX w. do problema

rzemiosła,

tyki pisma włączono twórczość tzw. środowisk

przemysłu,

rolnictwa,

osadnictwa,

całej

Polski,

a także

działacze

terenowi.

archeologii przemysłowej.

marginalnych i subkultur, w tym literatury wię

W skrócie:

ziennej, gwar młodzieżowych i zawodowych.

•

Kwartalnik

W skrócie:

•

Ukazuje się od 1953 r.

•

Dwumiesięcznik

•

Wydawca: Instytut .Archeologii i Etnologii

•

Ukazuje się od 1957 r.

PAN

•

Wydawca: Polskie

•

Nakład: ok. 500 egz.

•

Cena: 100 zł prenumerata roczna

Towarzystwo Ludo

znawcze
•

Nakład: 300 egz.

•

Cena: 48 zł prenumerata roczna

Literatura Ludow a: D w um iesięcznik N aukow oEtnografia Polska

Literacki

Literatura Ludowa to czasopismo folklory

Etnografia Polska to półrocznik wydawany

styczne o charakterze popularnonaukowym, wyda

od 1956 r. w Warszawie przez Instytut .Archeologii
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STUDIAI MATERIAŁY

Kto pisze o kulturze

i Etnologii PAN. Pismo publikuje najnowsze wyni

materiałów pokonferencyjnych. Adresatami „Tek

ki badań polskich etnologów, m.in. nad współcze

stury” są przede wszystkim studenci filologii i kul-

snymi procesami zmian kulturowych, a także

turoznawstwa, ale także wszystkie osoby zaintere

kronikę, recenzje i omówienia. Pozostaje jednym

sowane tematyką składającą się na profil tego pi

z najlepszych periodyków o tematyce etnograficz

sma.
Wśród

nej i etnologicznej w Polsce. Z dumą można
powiedzieć, że taki profil jest utrzymywany od lat

podejmowanych

przez

czasopismo

zagadnień znajdują się między innymi:
•

przez wszystkie kolejne zespoły redakcyjne. O re

literatura i język (analiza tekstów literac

nomie, jaką cieszy się czasopismo może świadczyć

kich, teksty teoretycznoliterackie, krytycz

fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez

noliterackie, językoznawcze, komparaty-

studentów etnologii i pracowników naukowych

styczne, recenzje publikacji z zakresu histo

w całej Polsce. Jednocześnie jest najwyżej punkto

rii i teorii literatury);
• sztuka (teatr, film, sztuki plastyczne, muzy

wanym pismem etnologicznym w kraju. Rocznik

ka, korespondencja sztuk, recenzje spekta

ukazuje się w 350 egzemplarzach.

kli, filmów, wystaw);

W skrócie:
•

folklor (literatura ludowa, sztuka ludowa,

•

Półrocznik

•

Ukazuje się od 1956 r.

wierzeniowość,

•

Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii

wość, folklor współczesny, związki literatu

PAN

ry i sztuki z folklorem, recenzje i przypo

•

Nakład: 350 egz.

mnienia

•

Cena: 40 zł

antropolog icznych).

obyczajowość,

publikacji

obrzędo

folklorystyczno-

W skrócie:
„Tekstura” Rocznik Filologiczno - Kulturo-

•

Rocznik

znawczy

•

Ukazuje s ię od 2010 r.

•

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

„ Tekstura ” jest naukowym pismem wydawa
•

nym przez Koło Naukowe Folklorystów przy

Cena: 20 zł (wersja papierowa); wersja
elektroniczna po uprzednim zalogowaniu -

współudziale Samorządu Studenckiego Wydziału

bezpłatna

Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Poświęcone jest problematyce literatu

Lud

roznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz
lingwistycznej.
Celem pisma jest popularyzacja wiedzy z za

Pismo etnograficzne i folklorystyczne wyda

kresu językoznawstwa, literatury, kultury i folkloru.

wane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Jest również miejscem żywej dyskusji, wymiany

i Komitet Nauk Etnologicznych, założone w 1895

poglądów i nowatorskich myśli. Na jego łamach

roku we Lwowie. Początkowo ukazywało się jako

publikowane są fragmenty najciekawszych prac

kwartalnik,

zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich oraz

rocznik. Pierwszym redaktorem naczelnym „Ludu”

{ - )

natomiast od roku

1912 - jako

STUDIAI MATERIAŁY

Kto pisze o kulturze

był Antoni Kalina, zaś po jego śmierci funkcję tę

W skrócie:

pełnili kolejno Wilhelm Bruchnalski, Józef Kallen

•

Rocznik

bach i inni. W latach 1912-1939 obowiązki redak

•

Ukazuje się od 1895 r.

tora naczelnego sprawował Adam Fischer. Po za

•

Wydawca: Polskie
znawcze

kończeniu wojny pismo wznowiło działalność
we Wrocławiu, a na jego czele stanął uczeń Adama

•

Nakład: 400 egz.

Fischera - Józef Gajek.

•

Cena: 35 zł

Założyciele

pisma

zdobyli

znakomitych

współpracowników, m.in. ukraińskiego folklorystę
Iwana

Franko,

Jana

Towarzystwo Ludo

Karłowicza,

Polski U niw ersytet Ludow y: M łodzież,

Bronisława

Kultura, W ieś.

Gustawicza czy Seweryna Udzielę. Po I wojnie
światowej profil pisma zmienił się na bardziej

Kwartalnik Polski Uniwersytet Ludowy: Mło

naukowy, pojawiły się teksty antropologów takich

dzież, Kultura, Wieś jest pismem Towarzystwa

jak Jan Czekanowski i etnografów jak Bronisław

Uniwersytetów Ludowych z siedzibą w Warszawie,

Malinowski. Z kolei, pod kierownictwem Józefa

wydawanym przy pomocy finansowej Ministerstwa

Gajka, pismo skupiło się na problematyce szeroko

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 1983 r., wspólnie

pojętej kultury materialnej, dziedzinę folkloru od

ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo

dając, powstałej w 1957 roku, "Literaturze Ludo

rozpoczęło wydawanie nieperiodycznych Zeszytów

wej".

badawczych

pt.:

Młodzież,

Kultura,

Wieś.

W czasopiśmie publikowane są artykuły z za

W 1988 r. TUL zostało samotnym wydawcą, a cza

kresu etnologii i antropologii kulturowej, zamiesz

sopismo zyskało podtytuł Polski Uniwersytet Lu

czane są też przyczynki do bieżącej dyskusji na

dowy oraz status kwartalnika. W 2014 r. ukazał się

ukowej prezentujące poglądy badaczy, recenzje

98 Zeszyt Kwartalnika TUL.

książek oraz sprawozdania z działalności naukowej.
Wysoki

poziom

merytoryczny

Kwartalnik jest redagowany na zasadach spo

publikowanych

łecznych przez działaczy skupionych w TUL.

artykułów zapewnia ich opiniowanie przez dwóch

Na jego stronach można znaleźć nie tylko informa

zewnętrznych

peer-

cje, relacje, reportaże i wspomnienia o życiu

review, double-blind. Oprócz tekstów w języku

w polskich kręgach i środowiskach Towarzystwa

polskim, okazjonalnie zamieszczane są również

Uniwersytetów Ludowych, lecz głównie o przesła

artykuły w języku angielskim (ostatni tom zawierał

niach życia oświatowego, kulturalnego, społeczne

część tematyczną w języku angielskim, poświeconą

go i regionalnego Polski.

recenzentów

w

systemie

antropologii Europy). Członkami rady naukowej

W skrócie:

czasopisma są wybitni antropolodzy kulturowi

•

Kwartalnik

polscy i zagraniczni. Za opublikowanie artykułu

•

Ukazuje się od 1983 r.

autor uzyskuje 10 punktów, zgodnie z punktacją

•

Wydawca:

podaną przez Ministerstwo Sztuki i Szkolnictwa

Ludowych

Wyższego, w odniesieniu do czasopism umiesz

•

czonych na liście ERIH (kategoria czasopism
NAT).
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Towarzystwo

)

Nakład: 250 egz.

Uniwersytetów

TWÓRCZOŚĆ

Jan Machynia

JANTEK Z BUGAJA ALBO ANTONI KUCHARCZYK

Podobno między przekraczającym granicę Ste
fanem Żeromskim a ówczesnym pogranicznikiem
wpisującym dane osobowe do jakiegoś formularza
wywiązał się następujący dialog: Pogranicznik Zawód? Żeromski - Pisarz. Pogranicznik - Gmin
ny? Żeromski - Polski. Identycznie mógłby odpo
wiedzieć Antoni Kucharczyk, gdyby znalazł się
w podobnej sytuacji. Aby zaś ten sąd o sobie
samym nie poddał się próbie czasu, potrzeba by
było, aby jeszcze spełnił się „sen” Włodzimierza
Tetmajera wyrażony w nieco egzaltowanej, typowo
młodopolskiej tonacji wstępu do tomiku Antoniego
Kucharczyka (Jantka z Bugaja) „Z łąk i pól”,
wydanym w 1914r.: „Prawdę mówisz, Jantku
z Bugaja! Masz ty i Bracia twoi serce gorące,
a Bóg da, że ogrzejecie kiedyś te tysiąca, „co dla
Ojczyzny ostygły lodem” dzisiaj. Ogrzejecie się
i zbudzicie. Szczęść ci więc Boże! Jantku z Bugaja!
Choć na fujarze grywasz wierzbowej, pomnij i zaw
sze pamiętaj Bracie, że z tych wierzbowych
Waszych fujarek, składa się chór ogromny, olbrzy
mi, jakiego Polska jeszcze nie słyszała, chór prze
potężny, który kiedyś, przy graniu armat, wśród
znoju i potu polskiego ludu, wyśpiewa Polsce naj
większą i najświętszą pieśń, pieśń zmartwychwsta
nia.,,
Chociaż ową „pieśń zmartwychwstania” lud
polski faktycznie „wyśpiewał”, to jednak jej tonem
zawładnęli inni. I dlatego Antoni Kucharczyk
pozostał poetą ludowym, czyli tylko trochę pol
skim, podobnie jak jego młodszy kolega Stanisław
Nędza - Kubiniec, który zresztą głośno i otwarcie

protestował przeciw tej klasyfikacji, nie oddającej
wartości wniesionych przez chłopską poezję
do kultury narodowej.
Stanisław Kucharczyk urodził się 2 sierpnia
1874 roku w przysiółku Bugaj wsi Bęczyn
w powiecie wadowickim (stąd jeden z jego licz
nych pseudonimów literackich - Jantek z Bugaja).
Jego ojciec zmarł, gdy przyszły poeta miał dwa
lata. Był światłym człowiekiem: przejawiał zainte
resowanie kulturą, zbierał i spisywał pieśni i poda
nia ludowe, przewodniczył pielgrzymkom do pobli
skiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Antoni ukończył
jednoklasową szkołę ludową (było regułą, że nauki
pobierało się w niej w zimie, a więc w okresie, gdy
ustały wszelkie prace połowę), a następnie przez
dwa lub trzy lata uczęszczał do przykościelnej
szkółki niedzielnej. Od wczesnych lat komponował
wierszyki na użytek kolegów, jak również wier
szowane listy do dziewczyn. Niepiśmiennym sąsia
dom „układał” listy, testamenty, podania i skargi
do władz. Równolegle rozwijał swój samorodny
talent muzyczny. Tak o tym mówił w roku 1933
przedstawicielowi redakcji „Dzwon Niedzielny”:
„Od szkoły ludowej, od pastucha grała mi w sercu
nasza ludowa nuta pieśni, śpiewki i muzyki, a także
owa żywiołowa, naturalna symfonia przyrody.
W porze jesiennej rzępoliłem przy pasieniu krów
na pierwszych moich prawdziwych skrzypkach
i śpiewałem, aby przewziąć wszystkich moich
pasterzów i pasterki wsiowe. Później prawie
o własnych siłach zdobyłem tajemnicę czytania
nut i technikę gry na skrzypcach, flecie. Grałem
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Jantek z Bugaja

na dożynkach, tłokach i zabawach. Kiedy będąc

A propos Magduś. .Antoni Kucharczyk miał

młodszy, na rodzinnym przysiółku Bugaju zacząłem

31 lat, a Magdalena Torbianka 17, gdy brali ślub.

wieczorami letnimi „po rosie” sypać perłami

Była najpiękniejszą dziewczyną w okolicy, córką

tonów z mojego fletu na milę słychać było w okolicy

bogatego kmiecia sprawującego jednocześnie urząd

melodie ludowe tego mojego grania. Z tych czasów

wójta. Dlatego też o jej rękę ubiegało się wielu

jest u nas, u ludzi powiedzenie: „Na Bugaju pięknie

ówczesnych absztyfikantów mających nad Jant-

grają, same nóżki podrygają ”.

kiem przewagę w morgach, pozycji społecznej

Domniemam, że poezja Jantka z Bugaja (inne

i pieniądzach. Jednym z nich był bogaty rzeźnik

jego pseudonimy literackie to Bartek Mądrala,

z Krakowa

Jantek Bugański, Jantek z Bugaja parobek wiejski,

To jemu właśnie państwo wójtostwo skłonne było

Maciek Bzdura) przełożyła się na sposób i charak

oddać rękę swej pięknej córki. Ta zaś zagroziła,

ter jego muzykowania - sam komponował melodie

że - jeśli ostatecznie padnie na taki właśnie wybór

do słów własnych. Identyfikacja tych relacji nie jest

- to ona podzieli los Wandy - córki Kraka i rzuci

jednak zadaniem laika. Z całą pewnością natomiast

się do Wisły. Na rzecz Jantka intensywnie pracował

można stwierdzić, że muzyka wręcz stopiła się

też spory zastęp swatów, na czele z przyjacielem

z jego poetycką twórczością. Wiele jego wierszy

poety Lucjanem Rydlem, Panem Młodym z „Wese

można śpiewać dobierając melodie ad hoc. Są one

la”. W końcu dopięli swego. Ślub odbył się

bowiem skomponowane w rytmach polek, krako

w 1905 r. Zjechali się na niego i na późniejszą

wiaków czy oberków. Sami możemy tego doświad

ucztę weselną również okoliczni dziedzice. Nie

czyć na przykładzie niżej prezentowanych wierszy.

brakowało też gości ze Lwowa, Krakowa, Bielska.

Potrafi jednak Jantek złamać rytm dla wywołania

Wieczorem dołączył słynny ksiądz Stanisław Stoja-

określonego nastroju czy refleksji, jak w wierszu

łowski, który „przemawiał bardzo pięknie i wszyst

Grajek. Takie zabiegi obce były nie tylko poezji

kim obecnym rozdawał obrazki przedstawiające

ludowej, ale i poezji epoki Jantka, w której przecież

Polskę w kajdanach, z modlitwą za Ojczyznę. ”

tworzyli twórcy tej miary co Leopold Staff czy

(Wieści z 5 grudnia 1967 r.). Po ślubie okoliczni

Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

księża

i

i jednocześnie handlarz świniny.

ziemianie

pomagali

Kucharczykowi

A humor, groteska, przewrotność, paradoksal-

w budowie ogniska domowego. Sprawa zaślubin

ność skojarzeń poprzez dialog z kulturą? - Tego

bogatej wójtówny z biednym grajkiem i gryzipiór

naprawdę nie znajdziemy w poezji ludowej. Domi

kiem odbiła się szerokim echem w ówczesnej Gali

nuje w niej podana wprost miłość do ziemi i ojczy

cji. Dotarła ona nawet do samego biskupa lwow

zny, szacunek do pracy na roli i wartości rodzin

skiego Biczewskiego - dziś świętego, który zasilił

nych, krajobrazu. Później, w okresie realnego

Jantka kwotą 22 koron z dedykacją: „Na szybę

socjalizmu, dochodzi do tego wiara w postęp

w oknie, którą Jantek z Bugaja będzie poglądał

i dobro serwowane przez socjalistyczną ojczyznę.

za Magduś ią. ”
Wróćmy

W tym obrazie, ukształtowanym w nas w dużej

jeszcze

na

chwilę

do

samej

mierze przez antologie poezji ludowej mało jest

poezji, a konkretnie do wiersza „Mieniajmy się”.

miejsca na bunt i indywidualność przekazu, na owe

Przekomarza się w nim Autor ze swym przyjacie

podmiotowe ,ja ”, od którego aż kipi poezja Jantka

lem Stanisławem Nędzą - poetą z Kościeliska

z Bugaja. Świadczą o tym wszystkie prezentowane

na temat zamiany włości, by na samym końcu

tu wiersze - nie tylko te z Magduś w roli głównej.

strzelić pointą/ ... w takim razie powiedzieć ci musę,

{ * )
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Jantek z Bugaja

/ trzeba by nam zamienić i serca, i duse.../ Czyż to

myślnych tekstów Jantka - przeciwnika tak sanacji,

nie piękne? Jantek z Bugaja demonstruje swą mi

jak i socjalistów, a działacza i zwolennika ruchu

łość do Ojczyzny doprawdy w niestereotypowy

ludowego. W liście do przyjaciela pisał: „Po prze

sposób.

wrocie majowym widząc, że się krzywda stała

Jak na wstęp do wyboru tych kilku wierszy,

ludowi przez rozbicie największego stronnictwa

jest on przydługi, choć pokusa, by napisać więcej

„Piasta”, że się na prezesa tego stronnictwa rzuci

0 tym niestereotypowym człowieku i twórcy, jest

ły wszystkie nacje, że go Bojko zdradził i lud swo

silna. Na pewno wart jest on wyczerpującej mono

ich braci rozbił, całą duszą i sercem jestem

grafii połączonej z analizą jego bogatej twórczości

za stronnictwem ludowym „Piasta” z tą nieza

(pisał nie tylko wiersze, ale również prozę, humo

chwianą pewnością,

reski,

lud polski się złączy, a przez lud Polska”. (Jantek

utwory

sceniczne,

aforyzmy,

artykuły

do gazet). Warto zebrać tę różnorodną twórczość
1przypomnieć ja współczesnym.

że przez

to stronnictwo

z Bugaja - poeta chłopek, Wieś nr 27-28).
Oprócz autorki „Roty”, korespondował i przy

był najprawdopodobniej

jaźnił się z Tetmajerem, Orkanem, a nawet

pierwszym poetą z ludu, który swą liczną rodzinę

z samym mistykiem Micińskim. Był człowiekiem

utrzymywał głównie z pisania. Zaprotegowała go

renesansu, ciekawym świata, ludzi, innych kultur,

polonijnym pismom za oceanem w roku 1905 sama

co widać w prezentowanych wierszach. Był sobą

Maria Konopnicka, której zresztą dedykował jeden

i pisał samym sobą. Jak rzadko który poeta rodem

ze swoich wierszy. Współpraca została gwałtownie

z ludu zawarł w swojej twórczości cząstkę swego

przerwana w latach trzydziestych po interwencji

najgłębszego ,ja ”. ( J. M.)

Jantek z Bugaja

konsula RP w Nowym Jorku z powodu nieprawo-

My tacy prości
My tacy prości wiejscy pieśniarze,

Które do słońca tęskniąc o wiośnie,

Jako te ptaszki, dzieci natury,

Pragną zakwitnąć rozkosznie...

Które w błękitów płynąc obszarze
Nie znają wcale świata ,Jkultury”...

Mieniajmy się!...
(dedykowany Stanisławowi Nędzy- Kubińcowi)

My tacy prości, jak ci pasterze,
Którzy przy trzodzie grają w dąbrowie.

Scęśliwyś ty, Stachu, druhu, bo se w Kościeliskach

W graniu im wtórzą leśni Ptaszkowie.

Tysiąc łokci wyżej, bliżej nieba, jak ja mieskas.

Lecz serca mamy pełne miłości,

Zachce ci się, to dla siebie, Kasi góralecki,

Kochamy szczerze... My tacy prości!

Mozes wybrać najjaśniejse na niebie gwiozdecki...
Bo wylezies se wiecorem na Krywań, Łomnicę

My tacy prości, jako te kwiaty

I dla siebie, miłowanej od cię kochanicki,

Kwitnące w małym okienku chaty,

Aby wam się radowały i serce, i dusa,
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Mozes

przyniść
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tych

gwiozdecek

pełno

Nie sądzę, ze w dusy druha ciąży taka wina,

w kapelusie,

na wypadek głuchawego raję bernardyna,

Wsypać Kasi do podołka ten niebieski krusec,

do którego - kiedy zbroją grzech śmiertelny jaki

Każdą jedną taką gwiozdkę sprzedać za całusa.

z jaką dziewką - idą od nas hycle parobcaki.
Ksiądz starusek nie dosłysy tych okolicności,

Żebyś tak chcioł, druhu, przystać - do zgody

jakie dieblo zakochanym trefią się w miłości,

by przysło,

małowiele, dobrotliwie pokarci, ofuka,

mieniałbym z tobą równiny te moje nad Wisłą!

lekuśką pokutę zada, w słuchalnicę puka.

Choć mój Bugaj bez pogoru obwyśny występek,
tak mniej więcej Babiej Górze dostałby po pępek.

No jak? Powiedz mi, mój druhu, Stasieńku kocha

Bym twą zgodę na zamianę od ciebie uzyskał,
mieniałbym go, coś dopłacił za twe Kościeliska.

ny,
cy przystajes na ten kontrakt ze mną do zamiany,

Bo ci mój ty, druhu Stachu, Jantek powie scerze,

ażebyś mi za mój Bugaj dał swe Kościeliska.

ze tam się scęśliwy cuje, „kany” nieba bliżej...

Co by z nas na tej zamianie dużo każdy zyskał?
Kto wie, kto wie, w takim razie powiedzieć to
musę, trzeba by nam tez zamienić i serca, i duse...

Wagujes się? Namyślas się nad tą ze mną zamień?
Wielgi tez ta z ciebie gazda - w polu piargi kamień
na nim rośnie ci owiesek jak scecina płony,

G ra je k

grule jak jako kwicoła płonią twe zagony,
Hej, tu u mnie, druhu Stachu, w polu na Bugaju

Wesoło, wesoło

wszelijaka zbóż uroda, jaka była w raju,

Tańczyli wokoło

w którym ze to Ewa, Adam nie był chleba głodny,

I ona, Magdusia, tańczyła,

nie dziwota, ze zbroili ten grzech pierworodny...

Dookoła, dookoła,
A tak wesoła,

Co przeciw mnie z ciebie gazda, wielka mi parada

Jaka jeszcze nigdy nie była.

wodzić ciaracha letnika jak ślepego dziada
po tych groniach, górach, zlebiach i podchmumych

Ja skocznie im grałem,

scytach,

Na ustach śmiech miałem,

pokiel jesce jesteś chybki, nogi ci nie chyta...

Lecz serce?., to we mnie płakało,

Za to wielka ta ich łaska, dwa, trzy, ćtery złotych,

Że ona, że ona

ześ ich wodził tych ciarachów i dzwigoł ich graty.

W Jankowych ramionach

A casem ci grozi, druchu, nawet dusy zguba,

Kwitnęła... a ja ją kochałem...

jak se kaza warsawianka wionecka podskubać...
Jak się „kanyś” w jakim żlebie z tobą zawierusy,

A ręce mi drżały,

cóz, ze ciało ci zlekceje, kiedy cetnar w dusy...

Spod smyczka spływały

By ominąć z duspasterzem swoim zawstydzenie

Tony takie smutne, faliste,

az na świętą Kalwaryją, abyś rozgrzesenie

Takie tęskne, rzewne

mógł otrzymać w wielki Piątek od z klasztoru księ

I tak smutno śpiewne

dza

Jak płacz, łzy dzieciny przeczyste...

idzie mile z kompaniją z Kościelisk Stach Nędza!

--------------------------------------------------------------------------- (
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Skrzypce ci rozwalę,

Ażeby się przekonać, czyście jeszcze podli -

Rzekł Janek zuchwale,

Macie już krew człowieczą, czy też chamską juchę?

Czy to dla umarłych przygrywasz?

Kamienny topór

Masz tutaj „szóstaka”,
Graj mi krakowiaka!
Nie chcesz - czyli ma mnie się gniewasz?

Kiedym orał pod zasiew pług zgrzytnął o opór
I wywrócił na skibę jakąś rzecz płaskawą;

Ona przy nim stała

Stanąłem, wziąłem ją w ręce, oglądam ciekawo,

I ze mnie się śmiała,

Czyszczę z ziemi, poznaję w niej kamienny topór.

Ja, na nią spojrzawszy nieśmiało,

Ostry jest, a w obuchu ma wiercony otwór.

Podniosłem swe czoło

Kamień jego brunatny, rdzawo nakrapiany.

I grałem wesoło,

Przed laty tysiącami człek nim zdobył prawo...

Choć serce we mnie konało!

Pierwszą twórczość, technikę, aby smoczy potwór

Dokądże?

Padł ugodzony toporem rzeziwym
I wszelki zwierz,

co

chciwym

bywał krwi

Dokądże, chłopi, nasze barki, plecy

człowieka

będą tak zgięte jako żywe schody,

Padał przed nim, z kamiennym toporem myśliwym.

po których pną się, aby byli wielcy
nasi katowie, Piłaty, Herody?..

Kto wie, czy w biblijnych, Adamowych wiekach
Nad bratem z tym toporem nie był to ten mściwy
Kain, którego przeklął Bóg Melchizedeka?..

Dokąd po schodach naszych zgiętych barków
pójdą, co dla was są odwiecznym wrogiem -

Choćbym...

ci, co duszami waszymi frymarczą,
handlują z wami piekłem, niebem, Bogiem?...

Choćbym miał na wybór dziewcząt całą tłuszczę,
Dokąd pójdą po schodach naszych żywych plecy

Ja cię, moja Magduś, nigdy nie opuszczę.

żyjący waszą pracą, z krzywdy i mordęgi -

Choćby mi księżniczka dawała swe ręce,

ci, którym nędza wasza od wieków złorzeczy,

Milszaś mi ty, Magduś, w jednej koszulence.

że was wdeptują w Danta potępienia kręgi?..

Choćby mi dawano królewską koronę,
Nie dałbym cię za nią, dziewczę uwielbione...

O, chłopi, bracia moi, dokądże przez podstęp

Jakby twoje oczka na mnie nie patrzały,

tych, którzy waszą pracą, znojem, krzywdą żyją -

Za nic moje żj^cie, za nic mi świat cały.

dokąd przez nich deptanym będziecie pomostem

Boja, Magdusieńko, bez ciebie, bez ciebie,

krzywdy, męki łzawiącej, chamią Kałwaryją?..

Byłbym nieszczęśliwy nawet w samym niebie.

Dokąd wam piersi będą jeszcze włócznią bodli
Longinusy katowie, zwyrodniali duchem,

{ “
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Pan bocian i sroka
Pan bocian we fraku wrócił z zagranicy,
Spacerował sobie po łanie pszenicy.
Ujrzała go sroka,
Leci od potoka,
Skrzeczy do bociana:
- Witam jaśnie pana!
Jak zdróweczko służy?
Jaśnie pani zdrowa po długiej podróży?
Widać, jaśnie panu zagranica zbrzydła,
Kiedy, by powrócić, nie żałował skrzydła?!
Na to ironiczne sroki zapytanie
Bocian odpowiedział: - Głupie twe gadanie!
Nie zbrzydły mi wcale kraje zagraniczne:
Błota, bagna, bady - nie tak jak tu śliczne.
Przez to powróciłem z dalekiego wschodu,
Bo mi wypadało zdechnąć tam od głodu!
Jak tutaj przez lato u tyję, odżywię,
To znów zagranicę sobą uszczęśliwię...
Wieleż takich, jak bocianów,
Mamy w Polsce jasnych panów!

Jantek z Bugaja
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MŁODZIEŻ WOBEC WARTOŚCI WIEJSKICH

W 2000 roku powstało Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych M iast i Wsi, którego najważ
niejszym cełem je s t rozbudzanie zainteresowań naukowo-badawczych wśród uczniów tych szkół. Towarzy
stwo je s t organizatorem różnego rodzaju konkursów, prowadzi też działalność wydawniczą. Dużą wagę
w działalności Towarzystwa przykłada się do kształtowania właściwych postaw w duchu wartości kultury
lokalnej. Ostatnio, nakładem Towarzystwa ukazała się książkapt. ”Młodzież wobec wartości wiejskich” bę
dąca zbiorem wypowiedzi uczniów na ten temat. Książka adresowana je st do nauczycieli, rodziców, sam o
rządowców. Postanowiliśmy przedrukować fragm enty kilku wybranych refleksji, aby wykazać ja k młodzi
ludzie postrzegają życie na wsi i czym są dla nich wartości życia wiejskiego. Myślę, że wypowiedzi te napa
wać mogą uzasadnionym optymizmem i wiarą, że nowe pokolenie właściwie odczytuje aksjologiczne wartości
świata, na którym przychodzi mu wkraczać w dorosłe życie. (RM)

Paweł Łapiński
Gimnazjum w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej

Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.

(...) Wieś, z której pochodzę, jest mała, trochę

młodszym - 21 wnuczkiem nieżyjącego już dziadka

na uboczu, nie ma przez nią przejazdu do innych

Franciszka. Tata, jako najmłodszy z 7 braci otrzy

miejscowości, ale jest dla mnie bardzo ważna, bo

mał majątek, założył rodzinę i tak oto stałem się

moja. Tu się urodziłem i wychowałem, - jako

najmłodszym członkiem naszego rodu, na tzw.,

czwarte dziecko moich rodziców. Jakoś tak się

„Kurzysku”. Na mnie jednak nazwisko Łapińskich

złożyło, że zarówno moi rodzice, dziadkowie i pra

się nie kończy, bo nasza rodzina jest liczna i ciągle

dziadkowie, tak samo ze strony mamy i taty, znaj

się rozrasta.

dowali sobie współmałżonków w tej samej wsi,

Szczęśliwe lata mojego dzieciństwa...

czyli daleko nie szukali. Gdy mama wyszła za tatę,

trwały wiecznie. Nic nie zakłócało mojego wzra

stała się członkiem rodzinnego klanu słynnych Bo-

stania, rosłem, bawiłem się, uczyłem. W tym roku

dajów (taki mamy przydomek), a ja jestem naj

opuszczę mury mojej szkoły i wyruszę w wielki

{

88

)

oby

PRZEGLĄDY I RECENZJE

Wartość życia wiejskiego w opinii gimnazjalistów

świat - poznać nowych ludzi, zdobywać dalej wie

chociaż istnieje podział na gospodarzy bogatszych

dzę, przygotowywać się do dorosłego życia.' dom,

i uboższych. Wyodrębniają się duże gospodarstwa -

rodzeństwo, własny pokój i kochających.

zmechanizowane, nastawione na określoną linię

Wiem, co to praca, obowiązek, wiara, moral

produkcyjną. Jeszcze nie tak dawno mieszkańcy

ność i człowieczeństwo. Rodzice nauczyli mnie

mojej wsi w większości pracowali w pobliskim

szacunku do Boga i ludzi, odróżniać dobro od zła,

mieście Łapy, gdzie były dwa duże przedsiębior

zawsze mówić prawdę. Do moich szesnastu lat nie

stwa - Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego

wiem, co znaczy pić, palić ani kraść. Gdy mam

i Cukrownia. Gdy oba te ośrodki pracy zakończyły

jakiś problem, wiem, że mogę liczyć na moją ro

swoją działalność, ludzie stracili pracę, musieli

dzin, otrzymałem solidne podstawy wychowania.

szukać innych źródeł dochodu.

Czas na wsi upływa dosyć monotonnie. Praca

Wiem, że zarówno moim rodzicom jak i innym

od świtu do nocy, życie wyznaczone porami roku,

sen spędza z powiek myśl, jak pomóc dzieciom

okresem zasiewów i zbiorów. Czasem jakiś wiejski

wejść w dorosłe życie, w jakim kierunku je wy

festyn, czy jakaś wspólna okolicznościowa impreza

kształcić. Zacierają się granice między młodzieżą

urozmaici nasze codzienne bytowanie. O kolejności

wiejską i miejską, u nas również nie brakuje mło

prac najczęściej decyduje pogoda. Wszystko skupia

dych ludzi, którzy podejmują naukę na studiach,

się wokół upraw i hodowli, ale nikt się nie skarży,

szkoda tylko, że potem nie mogą znaleźć pracy

bo to nasz byt, nasz chleb.

i szukają jej za granicą. Nasz kraj jest piękny, jego

Jak każde wiejskie dziecko wychowałem się

bogata historia i tradycja jest kultywowana, zapi

wśród zwierząt. Oprócz tych typowo hodowlanych

sana na kartach mądrych ksiąg, przekazywana

jak krowy, świnie i kury, nie brakło jakichś pie

z pokolenia na pokolenie. Ileż razy nasz tato zaga

sków, kotków czy królików, które zawsze były

niał nas jak małe kurczęta do kolan dziadka i za

zadbane i kochane. Wraz z braćmi i siostrą wycho-

chęcał, żebyśmy słuchali opowieści o dawnych

wywaliśmy się wśród mnóstwa zabawek, pod roz

czasach, o wojnie, podczas której przyszło żyć na

łożystym jesionem była piaskownica, a zimą -

szemu dziadkowi Franciszkowi. Żaden młody Po

przed stodołą lodowisko. Gdy byliśmy mali, wy

lak nie powinien wyjeżdżać na obczyznę za kawał

starczyło nam nasze towarzystwo - było, z kim się

kiem chleba, nie po to nasi pradziadowie przelewali

bawić, a czasem pokłócić. Teraz jesteśmy w takim

krew, żeby teraz młodzi ludzie, żyjący w czasach

wieku, że możemy porozmawiać ze sobą na różne

stabilności i pokoju, szukali zarobku za granicą,

wspólne tematy, chociaż mamy też odmienne hob

z braku takiej możliwości w kraju. Nasza Ojczyzna

by i własne grupy przyjaciół.

wychowała ludzi mądrych, światłych, potrafiących

Moja wieś ciągle się zmienia. W ostatnich la
tach założono kanalizację, położono światłowód.

myśleć i to w ich rękach spoczywa nasza przy
szłość.

Każdy mieszkaniec stara się dbać o estetyczny wy

Chciałbym żyć w moim kraju. Tu się urodzi

gląd swojego podwórka. Zmieniają się także ludzie.

łem, tu wychowałem, tu moje miejsce, mój dom.

Ktoś wyjeżdża, ktoś się rodzi, ktoś umiera, przy

Moja wieś to moja oaza. Nie ma tu kina, muzeum

bywa do wsi nowa osoba. Ludzie się znają, mają

czy teatru, jest za to piękny las, rozległe pola i łąki,

wspólne tematy, prawie każdy uprawia ziemię,

zieleń, przyroda, śpiew ptaków i mili, wiejscy
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ludzie. Znam ich, mijając pozdrawiam, żyję wśród

Zawsze będę myślami wracał do mojego ro

nich. To dobrzy ludzie, przekonałem się o tym

dzinnego domu, pamiętając o tym, że każdą nie

w roku, gdy pożar strawił dach naszej obory. Przy

dzielę trzeba zacząć od uczestnictwa w Mszy Świę

szli z pomocą - zebrali pieniądze, ścięli drzewa na

tej, że w Niedzielę Palmową trzeba „wypalmować

konstrukcję dachu, pomogli rozebrać pogorzelisko.

dzieci”, a w Poniedziałek Wielkanocny oblać je

Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.

wodą. Zawsze będę pamiętał o niezliczonej ilości

Uważam, że ludzie żyjący na wsi są dziećmi

ciast, które mama piekła na większe święta, a my

natury, są bliżej Matki Ziemi. Kocham wieś - jej

czekaliśmy na to jedno jedyne - „zakalca”, które od

odgłosy, zapach pól, szum lasu. Uczę się tu szano

razu można było zjeść.(...)

wać ludzi, kochać Boga, ojczyznę, przestrzegać

Chciałbym kiedyś, w przyszłości, tak wycho

tradycji. Wiem, że podczas Wielkanocy należy

wać moje dzieci, jak rodzice wychowali nas. Pa

święcić swoje gospodarstwo, wiem, że należy zło

miętam zawsze słowa mamy: „Idź prostą drogą,

żyć ofiarę za szczęśliwie narodzone zwierzęta,

nigdzie nie zbaczaj, kochaj Boga, szanuj ludzi,

wiem, że pod obrusem w Boże Narodzenie musi

pomagaj swemu rodzeństwu, wspierajcie się na

być siano i kiedy się święci wianki z ziół.

wzajem”.

My, ludzie wsi posiadamy swoje zwyczaje.

Gdziekolwiek będę, gdziekolwiek pójdę, zaw

U nas ludzi pracujących w polu pozdrawia się nie

sze będę pamiętał „skąd mój ród”, moje źródło

słowami: „Dzień dobry!”, tylko „Szczęść Boże!”,

wzrastania, moja wieś rodzinna, mój dom, moja ro

a przed każdą pierwsza garścią rzuconego ziarna,

dzina. Cieszę się, że jestem właśnie tu. Nie wiem,

czyni się znak krzyża. Wieś zawsze kojarzy się

gdzie jest moje miejsce przeznaczenia, wiem tylko,

z uroczystymi procesjami, wieńcami dożynkowy

że tak jak bocian - symbol polskiej wsi, zawsze

mi, nic nie czyni się bez widocznych znaków wia

będę wracał do rodzinnego gniazda.

ry. Jak to zawsze powtarza nasz ksiądz proboszcz:
„Bez Boga ani do proga”.

Barbara Minczewska
Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie

Moja codzienność

(...) Pochodzę z małej wioski o nazwie Łosi-

że sąsiedzi się doskonale znają i wiedzą o sobie

niec. Miejscowość faktycznie jest niewielka, bo

wszystko. W każdej chwili można liczyć na ich

liczy tylko 9 zamieszkałych domów i ponad 40

pomoc. Na wsi ludzie często patrzą w ten sposób,

mieszkańców. Wielkość wioseczki wpływa na to,

że gdy jest jakiś problem, w którejś rodzinie, to tym

( - )
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osobom trzeba pomóc. Przynajmniej w Łosińcu

jak zachowywać się przy zwierzętach. Wpajali nam

wiele razy miałam z tym styczność, gdy na przy

swoje opanowanie i spokój, bo gdy gospodarz się

kład bydło uciekło z obory lub gdy w pracach po-

denerwuje, bydło to wyczuwa i również staje się

lowych potrzebna była większa ilość osób, ciągni

nerwowe. Potrafię zajmować się zwierzętami, wy

ków lub maszyn rolniczych. Praca zespołowa

czuwać ich nastroje, uspokajać. To może wydawać

w mojej wsi stanowi nieodłączny element codzien

się śmieszne i dziwaczne, ale to skłoniło mnie do

ności. Większość mieszkańców żyje i utrzymuje się

myśli, by kontynuować naukę w tym kierunku.

z rolnictwa. Moja rodzina również.

Myślę, że gdybym została lekarzem weterynarii,

Urodziłam się jako piąte, najmłodsze dziecko.

moi pacjenci byliby zadowoleni z kontaktu ze mną.

Moi rodzice starają się, abyśmy byli jak najbardziej

Życie na wsi nauczyło mnie egzystować ze zwie

samowystarczalni i rzeczywiście tak jest. Oczy

rzętami, traktować je z szacunkiem i troską, a to

wiście nie chodzi o to, żebyśmy wszystko robili

owocuje sympatią i zaufaniem, jakim mnie darzą

i wytwarzali własnoręcznie, ale o to, żeby nie bra

moi podopieczni. Jedną wadą jest to, że strasznie

kowało nam świeżych warzyw i owoców. W domu

się do nich przywiązuję i niezbyt się cieszę, gdy

nauczyłam się gotować, robić przetwory na zimę,

trzeba sprzedać któreś z nich, bo zazwyczaj są one

piec ciasta. Jestem osobą zdyscyplinowaną, nikt nie

u nas od małego i je hodujemy. Widzimy jak z ma

musi mnie zmuszać do pomocy w gospodarstwie,

łego, bezbronnego cielaczka rośnie potężny w siłę

czy odrabianiu lekcji. Robię to, bo jestem odpo

byk, jednak to nasza praca i z tego się głównie

wiedzialna.

utrzymujemy.

Od rodziców nauczyłam się też pracowitości,

Moi rodzice mają plantację truskawek. Tata

uczciwości i szczerości, a także szacunku dla ludzi

zna się na nich doskonale i podziwiam go za to.

i zwierząt. Dlatego tak cenię sobie to moje życie na

Odróżnia ich odmiany, gdy tylko spojrzy na owoc

wsi, gdzie te wartości są oczywiste, naturalne. Tak

lub liść. Dla mnie są wszystkie jednakowe. Nieste

żyje nasza mała podlaska wieś. Tak żyje moja ro

ty, jest przy nich dużo pracy, zaczynając od sadze

dzina. Jestem też przekonana, że ja też tak właśnie

nia jesienią przez opielenie wiosną aż po zbiór la

ukształtuję swoje życie. Rodzice posiadają 17 ha

tem. Wszystko robimy ręcznie. Sadzenie jak i pie

ziemi. Główne uprawy stanowią zboża i kukurydza

lenie jest bardzo monotonne, męczące i łatwo się

na paszę dla zwierząt. Nasze gospodarstwo jest

zniechęcić. Podobnie jest ze zbieraniem. Myślę

również niewielkie. Posiadamy kilkadziesiąt sztuk

jednak, że dla całej naszej rodziny najlepszym wy

bydła, które rano i wieczorem trzeba karmić. Rano

nagrodzeniem nie są pieniądze, które zarobiliśmy,

nie mogę pomagać rodzicom w obrządkach, bo

ale te wszystkie koszyki z naszymi pięknymi tru

muszę iść do szkoły, jednak po powrocie z niej

skawkami.
Rodzice wychowali mnie w wierze katolickiej

zawsze staram się jakoś pomóc, na przykład pojąc

i zabierając od najmłodszych lat do kościoła, na

bydło.
Praca w gospodarstwie wymaga wytrwałości

uczyli, że zawsze trzeba dziękować Bogu za to, co

i siły fizycznej jak i psychicznej. To praca nie dla

się ma. Należymy do małej parafii Bombla- Maria

każdego. Rodzice starali się od małego przysto

nowo. Uczęszczam na scholę młodzieżową prowa

sować nas do życia w gospodarstwie. Uczyli nas,

dzoną przez organistę. Msze w naszym kościele są
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radosne, dzięki temu, że chętnie uczestniczą w niej

znamy się od dziecka dzielimy ze sobą tę pasję.

dzieci i młodzież. W skład scholi wchodzą tylko

Mieszka niedaleko mnie. Tyle czasu razem sprawi

dziewczęta, gdyż chłopcy służą do mszy, jako mi

ło, że jesteśmy dla siebie jak siostry i potrafimy

nistranci. Pomimo, że parafia jest niewielką ma

pomóc sobie w każdej sytuacji. Teraz wiem, na co

swoją cudowną i rzadką atmosferę. Ludzie również

mnie stać w śpiewie i ile potrafię. Życie na wsi

się znają, bo parafia składa się z 16 sąsiadujących

uczy. Wiem, że dzięki temu, że się tu właśnie

ze sobą miejscowości. Na schołę chodzę od II klasy

wychowałam, będę potrafiła stawić czoła najwięk

szkoły podstawowej i przez tyle czasu zdążyłam

szym problemom, czyhającym na mnie w dorosłym

rozwinąć swoją kolejną pasję, czyli śpiew. Wszyst

życiu. Łosiniec to moje miejsce na Ziemi. Gdy

ko zaczęło się od mojej Pierwszej Komunii Świętej.

rozpocznę edukację w mieście, zawsze będę mogła

To wtedy moja przyjaciółka zachęciła mnie abym

tu wrócić i przypomnieć sobie moje szczęśliwe

zaśpiewała z nią pewną pieśń na koniec mszy.

i radosne dzieciństwo oraz odpocząć wśród pięk

Wszystko pamiętam jakby to było wczoraj. To wła

nych krajobrazów pól, lasów i łąk.

ściwie dzięki niej śpiewam do dzisiaj. Poza tym, że

Karolina Bobak
Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Rzecz o tym, za co kochamy wieś

Wieś już od dawna nie przypomina tej z na

scowościach. W sumie to się sobie nie dziwię, bo

szych wyobrażeń. Przynajmniej tak jest z moją

moja maleńka Chrosna zawsze była czymś w ro

miejscowością. Rzadziej widuje się już tutaj krowy,

dzaju spokojnego zakątka na świecie pełnym burz.

konie, barany, kozy, świnie i inne zwierzęta koja

W innych wsiach były kościoły, supermarkety,

rzone z wiejskim gospodarstwem. Wyjeżdżając

szkoły, ciągle coś się działo, a my mieliśmy sklep

z niewielkiej wioski, do centrum dużego miasta,

z taką miłą panią ekspedientką, Dom Ludowy

człowiek nie zauważa ogromnego przeskoku, kra

i chodziliśmy na czereśnie. U nas po prostu było

jobraz płynnie się zmienia. Domy stają się coraz

spokojniej. To taki cichy, rajski ogród, a nie wieś,

większe i wyższe, niestety, kosztem pól i przydo

bo przecież na wsiach trzeba ciężko pracować

mowych ogródków.

i ludzie są wiecznie zmęczeni. Wiem, że to nie jest

Ja od urodzenia mieszkam na wsi i w sumie

prawda, ale ja tak długo myślałam.

nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego. Zawsze

W każdym bądź razie dorastałam w tej mojej

miałam takie starodawne pojęcie o wiejskich miej

cichej miejscowości, o której chyba tylko Bóg

( - )
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pamiętał i dzisiaj mam 16 lat, jestem przykładną

Mówiąc o pracy, należy wspomnieć o tym, ja 

uczennicą, a po wakacjach będę mogła iść do wy

kich wartości ona uczy. Wiadomo, że ta na wsi jest

marzonego liceum, bo sobie na to zapracowałam.

bardzo ciężka, bo wbrew pozorom, utrzymanie

Jestem żywym świadectwem wartości, jakich uczy

ogrodu, sadu, czy pola uprawnego, nie należy do

wieś i jakie wyniosłam z domu.

łatwych zadań. Trzeba pielić ogródek, wiedzieć jak

Tutaj chyba najcenniejszą wartością jest rodzi

i kiedy sadzić rośliny, dbać i martwić się o nie.

na. Cała wieś jest niemalże spokrewniona w bliż

Nierzadko bywa, że przez zaniedbania zabraknie

szym łub dalszym stopniu, dlatego wszyscy sobie

sałatki do obiadu albo trzeba będzie jeść kupne

pomagają. Gdy ktoś orze pole, to nie ma problemu,

ziemniaki. Oczywiście, nie mówię tu nawet o zwie

żeby podjechać przy okazji do sąsiadów, którzy

rzętach, które wymagają jeszcze większej opieki.

traktora nie mają i im pomóc. Tak samo, gdy ktoś

To uczy odpowiedzialności za siebie i za to, czego

buduje lub remontuje dom, to kilku najbliższych

się podejmiemy, bo poddać się nie można. Masz

mieszkańców pomaga mu przy tym, a gospodarz

psa - opiekuj się nim. Nikt za ciebie tego nie zrobi.

w zamian za to, urządza małe biesiady wieczorem.

Tak, możesz go oddać do schroniska, ale co byś

Dzieci też się tutaj wychowuje niemalże
wspólnie. Maluchy zazwyczaj biegają po wszyst

zrobił, gdybyś zamiast tego kundelka, miał stadko
królików? Nie mógłbyś zdezerterować.

kich podwórkach, a dorośli doglądają całej gro

Skoro mowa o pracy, to nie zapominajmy

madki. Wiem z własnego doświadczenia, że to bar

o pracowitości. Na wsi jest zawsze coś do zrobie

dzo uczy szacunku, bo gdy jakieś dziecko nie

nia. Zimą może trochę mniej, ale coś się zawsze

grzecznie się zachowuje, to nie może nigdzie wy

znajdzie. Tutaj każdy wie, że musi coś zrobić i to

chodzić, a bez kolegów jest nudno, więc każdy

robi, szczególnie, że wszystkie te prace przynoszą

zachowywał się bardzo grzecznie. Nigdy nie zapo

efekty. Z tym, że to długoterminowa inwestycja -

minaliśmy o „Dzień dobry” i „Dziękuję” za otrzy

wkładasz dużo pracy i czekasz np. kilka sezonów

mane jabłka, truskawki albo czereśnie. Zresztą na

aż krzaczek truskawek rozrośnie się na tyle, aby

uczono nas pozdrawiać każdego. Nie ważne czy

z zebranych owoców upiec ciasto. To właśnie po

znamy tego pana lub panią, on/ona pewnie wie,

kazuje, że cierpliwość też jest wartością mieszkań

czyim dzieckiem jesteśmy i jak będziemy grzeczni,

ców wsi. Właściwie, to nie jest cecha, której z wła

to nasi rodzice będą dumni z nas. A duma rodziców

snej woli się uczymy, tylko życie nam ją daje czy

liczyła się tak bardzo jak dobra zabawa.

tego chcemy czy nie. Na ogół na wsi tak już jest, że

Właściwie mój dom tworzą rodzice, mieszka

trzeba przyjąć, co los nam da, a właściwie Bóg, bo

nie i kawałek ziemi. Chyba to wszystko zrobiło

to Jemu jesteśmy powierzeni. Ludzie tutaj wierzą

z nas rodzinę. Wiadomo, że dziecko można na

bardzo mocno w Niego, a tradycje i obrzędy chrze

uczyć samodzielności i później nie trzeba mu po

ścijańskie są mocno zakorzenione. W Niedzielę

święcać aż tyle uwagi, ale trawa za domem sama

Palmową prawie każdy ma własnoręcznie robioną

się nie skosi, grządki się nie wypielą. To trzymało

palmę, a w święto Matki Boskiej Zielnej - pęczek

rodziców w obrębie domu i choć wszyscy ciężko

ziół i traw. Często też nocują u nas pielgrzymi

pracowali, to chyba lepiej, że robiliśmy wszystko

w ramach dobrych uczynków. I chodź moja wieś

razem, na własnej ziemi niż osobno.

( * )
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jest niewielka, to mamy tu dwie kapliczki, gdzie

się zagubić... cisza, jak przy medytacji, gdy słyszy

śpiewane są majówki.

się tylko życie... Tam trzeba zwolnić, nawet się

To religia jest częścią tradycji, która na wsi

zatrzymać, aby nie zagłuszyć tego. Pola i łąki

jest także bardzo ważna. Do dzisiaj obchodzimy

brzmią inaczej. One przede wszystkim kąpią się

dożynki, czy ubieramy stroje ludowe na ważne

w słońcu i w swoim tętnie mają coś z radości. Na

uroczystości kościelne. Pamiętam jak tłumy dziew

polach złocą się kłosy, które są faktycznym skar

czynek szły w strojach krakowskich sypać kwiaty

bem i nie wiedzieć, dlaczego nie są one tak doce

na Boże Ciało. Nie zapomnę także jak nasze Sto

niane jak błyszczący kruszec. Przecież złota nie da

warzyszenie „Horyzont” zorganizowało w Domu

się zjeść, a ze zboża można zrobić chleb.

Ludowym zajęcia dla dzieciaków w wakacje. Dużo

Radość jest też częścią wsi. Tutaj ludzie, gdy

się uczyliśmy o tradycji i nawet wystawiliśmy

nie pracują, to wynajdują sobie różne rozrywki

sztukę. Tutaj chyba nikt o kulturze nie zapomina.

i zabawy, a teraz właśnie zaczął się okres festynów

Teraz znajduję się w środowisku młodzieży

uwielbianych przez ludność wiejską. Wręcz, co

i chodzę do lokalnego gimnazjum. Szczere są tutaj

tydzień, odbywają się zabawy, podczas których

przyjaźnie i ludzkie intencje. Na wsi, każdy się zna

grają różne zespoły. A co najważniejsze, te imprezy

i wszelkie relacje są mu bliższe. Nie do pomyślenia

nie konkurują ze sobą, a wręcz są tak zaplanowane,

jest, aby kogoś dyskryminować. Nauczyciele pa

żeby żadne zabawy nie pokrywały się. Podczas

miętają wszystkich i szczerze się o nas troszczą - to

nich wszyscy tańczą i świetnie się bawią.

naprawdę widać. Poświęcają nam sporo czasu

"To wszystko zawiera się we wsi. Piękne łąki

i doceniają nasze starania, i wysiłki. Wśród mło

usłane kwiatami i polnymi trawami, lasy będące

dzieży mniej liczą się markowe rzeczy. To tego nas

ostoją tajemnicy wieków skrytych wśród potężnych

uczono w szkole: „Każdy z was jest inny, ale każdy

drzew i żyznej gleby, pola będące źródłem energii,

powinien maksymalnie wykorzystywać swoje moż

i pożywienia nie tylko ludzi, ale też zwierząt, ludzie

liwości i talenty”.

życzliwi i pracowici - jedna, wielka rodzina. Nic

Na wsi wychowali nas wszyscy mieszkańcy

dziwnego, więc, że wieś jest ogromną inspiracją dla

i przyroda, wszystko, co było wokół. Przez co ma

artystów. Poczynając od malarzy, przez rzeźbiarzy,

my szacunek i respekt dla natury Na wsi ulewa

aż po dramaturgów, poetów i pisarzy. Na ich płót

może odebrać człowiekowi wszystko.

nach można znaleźć bajeczne pejzaże, na widok,

Przyroda, szacunek i respekt w stosunku do

których serce się raduje, a umysł dziwi: „To na

niej to też wartość. Można sobie nie zdawać z tego

prawdę istnieje?” Tak, istnieje, ale jest ukryte

sprawy, ale tak jest, bo to jedna z tych rzeczy, które

wśród niepozornej wiejskiej rzeczywistości. Tak

są oczywiste i wręcz niezauważalne, na co dzień.

samo poezja nawet samego mistrza z Czarnolasu

Sama do niedawna nie miałam o tym pojęcia, cho

czy też „pola malowane rozmaite, pozłacane psze

ciaż często chodziłam po lesie wśród zielonych

nicą, posrebrzane żytem...” Adama Mickiewicza.

drzew, mchów, paproci, po szeleszczącej ściółce.

To naprawdę tu jest i naprawdę czeka na odkrycie

Spacerowałam i nasłuchiwałam tego, co się tam

tak, jak drewniane koguciki czy rzeźbione stołki

dzieje, kto żyje w tym miejscu. Słuchałam tętna

i płoty. Artyści wychodzą po tę magię, szukają

lasu, bo to niezwykle wolny rytm, w którym można

tego, bo to faktycznie daje wenę. Ale kto by
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pomyślał, że zwykły koń ciągnący wóz z sianem

Wreszcie ujrzałam to. Mój symbol wolności - auto

może być pegazem z mitycznych opowieści, który

stradę. Inaczej wygląda z tej perspektywy - z per

przynosi natchnienie?

spektywy samobójcy skaczącego z mostu pod rozpę

(...) Tak, ja też piszę wiersze i własną książkę,

dzoną ciężarówkę. I wiesz, co? To wcale nie był

ale to jeszcze nie pozwala mi mówić o sobie, jako

przerażający widok. Wręcz przeciwnie - to był

0 pisarce lub poetce. Wiem tylko, że ja nie boję się

wspaniały widok...

czerpać weny z tego wszystkiego, co jest tutaj na

I widziałam te pędzące ciężarówki. I wiedziałam, że

wsi. To, co widzę, ubieram w słowa i opisuję. Mo

mogłabym stąd uciec tą właśnie autostradą, ale, po

że to nie poezja ani szczególnie piękne teksty, ale

co? Czy nie mam tu wszystkiego? Czy moja wol

coś mojego, co zatrzymałam dla siebie na papierze.

ność nie kryje się tu w tym lesie, na tych polach?

Często opisuję las, wiatr, noc, moją wieś i autostra

I wróciłam do domu, bo wiedziałam, że wolność

dę, która przez nią przebiega. To śmieszne, ale ta

mam tutaj, że nie muszę nigdzie uciekać, bo, po co?

A4 jest nieodłączną częścią krajobrazu Chrosnej

Przecież ludzie, którzy mnie kochają dają mi tą

1 okolic, mimo iż może się wydawać, że tak nie

wolność i całe mnóstwa nauki tutaj, na wsi, więc

powinno być i że takie ekspresowe drogi należą do

nie muszę je j szukać w dalekim świecie. ”

panoramy miasta... Tak nie jest. To prawda, że czę
ścią wsi nie jest, ale to element jej krajobrazu, bo

Na ogół moje teksty są przesączone wpływami

autostrada znajduje się poniżej poziomu okolicz

wiejskimi, ale może to dobrze? Przecież tutaj nie

nych miasteczek i jest poprzecinana wiaduktami

ma się, czego wstydzić, a już na pewno nie tego, że

naszych wiejskich dróg. To swoisty symbol wyż

urodziłam się i mieszkam na wsi, bo:

szości spokoju natury nad szaleńczym pędem ludz
kości, a także moja osobista alegoria wolności,

To mój dom.

której nie trzeba zdobywać, tylko wystarczy wie

Nieopodal rośnie klon.

dzieć, że posiada się możliwość ucieczki.

A za rogiem

W „Wizjach” - mojej książce, o autostradzie

spotkać się można z leśnym bogiem.(...)

pisałam tak:
„Kolejny dzień... Kolejny spacer wieczorowa po 

(...) Pewnie kilka szczegółów ominęłam i za

rą... Bo trzeba iść. Po prostu wyjść i iść. Prosto

pomniałam wspomnieć o tym jak pięknie odbija się

przed siebie. Zostawić za sobą kłopoty i się o nic

księżyc w stawie, i jak ryby pluskają tuż pod taflą

nie martwić. Musiałam... Nie mogłam inaczej...

wody w gorącym, letnim słońcu. Pewnie zapomnia

Wyszłam na ulicę. Ona mnie wiodła. I dalej przed

łam dodać, że często tutejsi biedni ludzie mają dużo

siebie. Mijałam domy moich przyjaciół, rodziny

większe i życzliwsze serca. Pewnie też zapomnia

i różnych ludzi, którzy przez lata mnie wychowywa

łam wspomnieć, że taka jedna wioska, to jak jeden

li. Mijałam pola pełne niedojrzałych jeszcze kło

dom, za którym się straszliwie tęskni, gdy komuś

sów, które zaczynały nieśmiało przybierać barwę

przyjdzie wyjechać na dłużej. Nie napisałam też

złotych promieni słońca gorącego lata. Mijałam

tyle, ile trzeba, by było napisać, aby wyczerpać

także tajemniczy i ciemny las, który od wieków jest

temat ludzi, którzy mieszkają na wsi i tyle, aby

pod władaniem Leszego.

wyrazić piękno natury, która mnie otacza, ale tego
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nie jestem w stanie opisać słowami, bo jak wspo

już wspominałam nie byłabym w stanie opisać tego

minałam, nie jestem godna miana pisarki. Może

wszystkiego, choćby z tego względu, że niektóre

kiedyś nadejdzie taki dzień, gdy wsiądę na łaciate

rzeczy, widoki czy zachowania są tak cudowne, że

go pegaza dziko biegającego po różowej łące i będę

nawet użycie przymiotników w stopniu najwyż

wtedy mogła się nazwać poetką lub pisarką, ale

szym byłoby dla nich krzywdzące. Cieszę się, że

póki, co, biegam wśród kwitnących wiśni za moją

wychowałam się tutaj. Tak zwyczajnie jest mi tu

weną, śpiewając:

dobrze i cieszę się, gdy mogę spędzać czas bliżej
natury. Kocham też owoce prosto z drzewa

„A może mi się uda?

i w sumie nie wiem, jak mogłabym żyć bez tego

A może jeszcze nie ?

wszystkiego.

Może znajdę cuda, a może zwykły śmiech?

Na wsi wychowały nas rozległe pola, sady

Lecz w końcu mi się uda odnaleźć to, czego szukam.

i wszyscy jej mieszkańcy. Niczego nie żałuję, bo

Dzisiaj znajdę to! ”

kocham wieś.

To wszystko, co opisałam, to według mnie,
wartości kultywowane na wsi. To też jej atuty
i wszystko, co jest nadzwyczaj w niej piękne. Jak
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Joanna Bolimowska

GWARA - KSIĘŻAKÓW JĘZYK OJCZYSTY

Muzeum w Łowiczu wydało publikację pt.

stopień wykształcenia, pełniony zawód czy sytuację

Gwara - Księżaków „język ojczysty”. Dziedzictwo

językową i symbolizuje zawsze międzyludzką więź

regionu łowickiego - dofinansowaną ze środków

oraz poczucie wspólnoty. Poszczególne hasła,

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

w porządku alfabetycznym, dokumentowane są

Promocja książki odbyła się w siedzibie Muzeum

przykładami użycia. Należy pamiętać, że wymowa

12 października br. przy licznie zgromadzonej pu

poszczególnych słów lub zwrotów może być od

bliczności, co najlepiej świadczy o żywym zainte

mienna wśród mieszkańców różnych miejscowości.

resowaniu tą tematyką mieszkańców Łowicza

Intencją wydawcy, jak pisze we wstępie dyrek

i okolic. Spotkanie promocyjne rozpoczął wykład

tor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-

autorki naukowej części opracowania gwary łowic

Zwierz, jest przyczynienie się do popularyzacji

kiej, Renaty Marciniak-Firadzy, z pochodzenia

gwary łowickiej i zainteresowania młodego poko

łowiczanki, pracującej w Katedrze Dialektologii

lenia tym aspektem dziedzictwa kulturowego re

Polskiej

gionu.

i Logopedii Uniwersytetu

Łódzkiego

a zakończył występ miejscowego zespół śpiewaczy
„Ksinzoki”.

Z powyższej publikacji postanowiliśmy prze
drukować tekst ilustrujący obrzęd wigilijny, napi

Publikacja została podzielona na dwie części.

sany przez Joannę Bolimowską z Łowicza, specjal

Pierwsza to „Słownik gwar łowickich” w opraco

nie z okazji 100. przygotowania pierwszego wyda

waniu dr hab. Renaty Marciniak-Firadz, zawierają

nia „Chłopów” i zaprezentowany w siedzibie Cen

cy 1177 haseł. Na drugą część składają się teksty

tralnej Biblioteki Rolniczej przez zespół „Ksinzo

gwarowe z repertuaru wspomnianego zespołu

ki” w grudniu 2009 roku dla uczczenia 85. rocznicy

„Ksinzoki” z Łowicza, dotyczące wybranych ob

przyznania Reymontowi nagrody Nobla. Przedru

rzędów dorocznych wraz z tekstami pieśni im to

kowując ów tekst pragniemy w ten sposób przypo

warzyszących, a także teksty innych pieśni i przy

mnieć kolejną, 90. już rocznicę uhonorowania tą

śpiewek wykonywanych przez zespół. Publikacja

nagrodą autora „Chłopów”, który ma niepodważal

uzupełniona jest o płytę CD, na której znajdują się

ny wpływ na podtrzymywanie tradycji ludowych

wybrane pieśni, przyśpiewki oraz fragmenty tek

w regionie, który noblista rozsławił swą powieścią

stów dotyczących obrzędów w wykonaniu zespołu

na całym świecie. (RM)

„Ksinzoki”.
Leksyka zamieszczona w słowniku, pochodzi
z eksploracji terenowej Łowickiego w ramach ba
dań systemowych do „Atlasu gwar polskich”, au
torstwa Karola Dejny. Jest ona charakterystyczna
dla wielu mieszkańców Księstwa, bez względu na
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Wilijo u Ksinzoków

na podstawie „Chłopów” Władysława St. Reymonta

Tereska

ze nie beło po ni ani śladu. Frankei zakciało sie iś

Pokwoluny, Jaguś.

na przechód, no wieta, za potrzebom. Ruseł dźwi,
a tu zawarte na amyn. Do pułowy śnieg zawioł.

Jagna
Na wiek wieków, na wiek wieków.

Nastka
A scyńście, ze z was ego kawoł chłopa je i kwacki,

Nastka

bo jak by beł jaki cherlok, to by nie zdonzeł i by

Ale grzeje. Tako bieda, ze niepodobna nosa na

beło pranie portków.

dwór wyścibić.
Tereska
Tereska

Mój Boże. Ani chybi tak by beło. Nawet zym nie

Ano, grzeje i wieje, ale widzi my sie, ze mróz

pomyślała.

zdziebko pofolgowoł, ino wiater nie łodpusco.
Cheba bedzie zełga, bo gapy tak sie tłukom ze jaz.

Nastka
A kole nos to nawet je galancie. Za krzokamy, to

Nastka

nie tak mocno zawiało.

Ni ma co narzekać. Cały jagwynt beło galancie.
Śniegu chylę tyle. Za to tero co chłopy łodwalom,

Tereska

to zawieje. Tak zym sie nabochała. Kole Murasów

My tu rajcujimy, a ty Jaguś ześ zapracowano.

ledwo zym przelazła. Tako zaspa, ze jaz.
Jagna
Tereska

Bom sie nieco zapóźnieła. Colek mom juz zrobio

A u nos to łokna w nocy tak zamrozieło, zeźwa

ne. Nie dota wiary. Woda w ceberkach zamarzła.

zaspali, bo w chałupie beło całkim cimno. Nawet te

Trza beło łogrzoć do łobrzondku.

dziurkę, co dziecioki łodchuchały tak zamrozieło,
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Nastka

Nastka

A ługotowaliście juz kapustę i kasę?

Łoboccie na tego pajonka. Jak to te kolory dobrane!
Taki na nowom modę.

Tereska
A kluski i boszc bedom?

Tereska
A kodry... Te kwiotki tyz samiście robieli cy Józia?

Jagna
Co wy takie ciekawe? Bedzie wszysko, co trza. Tak

Jagna

my sie w kuchni kotusieło, jaz myślałam, ze gapy

Józia my tyz pumogła.

sie w kuminie zalingły. Fcale cugu nie beło.
Nastka
Nastka

Jakie toto zmyślne je. A nie gniewejcie sie Jaguś,

Nie ciekawe, ino głodne. Przecie łod wcoraj nic nie

ze tak godom, bo to świnto prowda.

jedliśwa. Jaz my mgło.
Jagna
Tereska

A co bym sie miała gniewać. Przecie z dobrego

A może wum co pumuc, Jaguś, to bedzie pryndzy.

serca godocie.
Nie prowda?

Jagna
A juści, łubierzta łuntorzyk. A to i łustrujta choin

Nastka

kę.

Pewnie, ze tak. Żeście jak zodno kobieta we wsi.

Tereska

Jagna

Jaguś, a gdzie mos łobrusy?

Eee.... co Wy tam godocie? A nie zaboccie tam
0 miejscu dlo niespodzianego gościa, bo dzisiej

Jagna

nicht ni może być som i bez strowy.

Tam leżom i kwiotki tyz tam som.
Tereska
Nastka

Gdzie bym tam zaboceła, jak to taki downy zwycaj.

A drzewko to mocie jak malowane. Zgrabniuchno

1 u moich dziadków tak beło, a pojdali ze u jeich

chojna. Ale i te cacka jakie... aniołecki, gwiozdec-

tyz.

ki, łańcuchy.
Jagna
Tereska

Józia, weź no światło i idź no do drewutni, przyniś

Abo i ta gwiozda na cubek. Od cego to tak świeci.

drewek, zęby nom we świnta ciepła nie zabrakło.
Kuba, świeć Panie nad jego dusom, tyła nadziabali,

Jagna
A to zym pociorków potłukła i jojkim naklejeła na
papier.

ze starcy nom do Wielkanocy.
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Nastka

Jagna

A uwozej na chtórom stronę drewko ci spadnie, bo

Cheba posed do stajni. Bydłu mioł dać. Ale wieta

łod tamtond chłop ci sie trafi.

co, łon cheba i kolinde wzion. No to siadejta i pogodejta. Baranichy tam połusta. Na ławie.

Józia
A bo to prowda?

Wójtowa
No, chodźta, chodźta. Daligo łusiuńdźmy.

Nastka
A prowda, prowda. Downo juz tak pojdajom, to

Dominikowa

cheba sprowdzieły. No nie?

A co tam, kumo, u wos? Downo nie godaliśwa.

Wójtowa

Wójtowa

Pokwoluny, Jaguś.

A co mo być? Tak jak u wos, tak i u nos zima,
śnieg i mróz, jaz sie nie kce bydła do wody wygnać

Jagna

i trza wodę w kubełkach do stajni nosić. Cymbro-

Na wiek wieków. A cośta takie zmarźninte?

wina łobmarźninto, klucka łobmarźninto ze jaz.
Jako kalam aga to by wpod do studni, a tu ni ma

Kłębowa

rady, lewyntorz trza łobrzondzić. A to zym kubeł

A wyścib nosa za dźwi, to łobocys jako bieda.

popiołu pod studniom posypała, zęby sie nie poślizgnońć.

Jagna
A to ni mota jupków abo koftuników zęby sie ło-

Kłębowa

dzioó. A wase chłopy gdzie?

A to chłopa w chałupie ni ma?

Dominikowa

Wójtowa

Mój jesce łostoł sie w dumu. Trza beło drogę do

Jee... tero bez tydziń do lasu chodzieł. Trochę

kościoła trochę przetrzyć, bo ci nawałeło tyła śnie

drzewa urobieł, bo by nie beło cym polić.

gu, ze nijak przeńś ni możno.
Dominikowa
Kłębowa

A pumniecie wujno, jak to beło z godnymy świn-

Mój tyz nie przyńdzie. Gnój pod krowamy równoł

tamy za wasy młodości?

i mu Granicha na nogę nastompieła.
Fcale łazić ni może. Jesce mu sie na mrygołce

Wójtowa

inczmiń zrobieł i taki marudny, ze zym mu kozała

Pumne, pumne. Przecie to beło jak wcoraj. Beliśwa

chałupy pilnować. Sama zym przysła. Jagna, a twój

młode, tyz cekaliśwa na pierś om gwiozdke i nasta-

gdzie je?

wialiśwa ucha, skond psy scekajom, bo łod tamty
struny kawalerka przyńdzie.
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Kłębowa

Wójtowa

Gorzy, jak psy dostały ziarcio i posły do budy. Słu-

A u nos co roku beło tak samo. Na stole beł biołny

chaliśwa, słuchaliśwa i nic. A to dopiero beło zmor-

lniany łobrus, a pod nim w rogu złozune sianko.

twinie.

Tyz cekaliśwa na piersom gwiozdke. A gwiozdki to
pilnowały dzieci. Jak rozbłysła, tośwa siadali do

Wójtowa

stołu. Łociec przeżegnali sie, łodmówieli pocierz.

Ale wieta co, kobiety - prowde wom powim. Dzi-

Jesce cóś godali, ale jo zym nie słuchała, bo tako

siej jak sie idzie bez wieś, to tak pochnie, tak poch-

bełam głodno, ze ino cekałam, kiedy skuńcom

nie na cały wsi tyn zapach piecunego placka.

i kozom jeś. A u nos beło co zjeś. Beła kapusta
z grzybamy, pierogi, beł boszc z kluskamy, bety

Dominikowa

kluski z makim. Bety i śledzie. Ale wieta jakie du

Mocie prowdziwom racyjom, bo tyn placek łupie-

że? Tero takich ni ma. Bety kupione w śklepie

cuny w piecach chlebowych to som smak. To taki

u Żyda. Na kuńcu wsi mioł taki śklepik. Matka

prawdziwy świuntecny smak.

łojca łupuminała, zęby patrzoł Zydewi na rynce, bo
zamias mlecoków to mu nakładzie ikrzoków. Mat

Wójtowa

ka te śledzie wybebeseli, wymoceli, mleć z kwa-

Ciotko, a downi we wilijom to jak u wos beło.

śnom śmientanom rozmoncieli i poleli kartofle.

Pumnicie?
Dominikowa
Dominikowa

Aleście zaboceli, ze tyn mleć to trza beło nojprzód

Pumne. Dobrze pumne. Co bym nie pumniała.

z cukrym łutrzyć, bo by sie beł ze śmientanom nie

U nos bela bieda jaz pis cało. Matula upiekli koloc

rozmoncieł.

na kuchni. Ugotowali kapusty, łomaścieli oleim...
cheba bela kasa jaglano, ale nie wim cy bel boszc

Wójtowa

z kluskamy? Ale cheba bel. Późni napieliśwa sie

A jo zym tam patrzała jak to matka robiom? Patrza

corny kawy z incminia polunego. Placka nie beło.

łam, zęby nojpryndzy jeś. Ło, mój Boże. Jaz my

Bo tam w nim bela śmintana, a to przecie post, to ni

tero ślinka leci. A u W os jak beło?

możno beło jeś. Potym śpiewaliśwa kolindy. Mój
łociec ładnie śpiewali, znali tyła kolindów i tych,

Kłębowa

jak to sie nazywajom, nie pumne... pa... pa..., no nie

A i u nos wilio beła urocysto. Cały dziń nic nie

wim, jak my sie przypumni to wum powim, a może

jedliśwa. Wszystkie garki bety wyparzune, coby nie

wy pamintota, jak sie nazywajom. Ło tak. Juz wim,

beło zodnego tłuscyku. A powim Wom, jak matula

pastorałki. Patrzta, jak to sie już zapomino. Mój

piekli placek, to piekli tyz scodroki. Niechtóre to

Boże. Ale skuńce wom, potym łojce posty do łobo-

może nie jadły w życiu scodroków. To bety bułki.

ry z kolindom do bydlontków i jak przysty, tośwa

Piecune z ciasta z burokamy cukrowymy. Matula

sykowali sie na pasterkę. A u Wos?

nie dali ich popróbować wceśni, ino dopiero na
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świnta. Jo pumne jak beła wilijo u nos na wsi,

Dominikowa

a cheba i w cały parafii. Sykowanio beło... ze trzy

Łoj, pro wda, pro wda, ze beło wesoło.

dni. Sprzontanie chałupy i kole chałupy. Ło choinę
na choinkę to sie staroł parobek abo chłopoki. My-

Wójtowa

śwa aby ino robieły cacka co nos babka nauceli, ale

Beło wesoło bośwa młode beły. Na staroś to zodny

to to wieta, bo tak beło u kozdego. Nojgorzy, ze nic

radości ni ma.

do gymby ni możno beło wziońc, a tu pochniało
wszysko ze jaz, a juz nojbarzy to ta wyndzono słu-

Wchodzący mężczyźni

nina. Ino ze tom to dopiero w Boże Narodzynie

Niech bedzie pochwolony, Jaguś.

możno beło jeś. Ale powim wom, ze jak sie przysło
z pasterki to nieroz chłopoki przed łojcamy podkro-

Jagna

iwały. No a we wilijom, to tak beło jak i u wos.

Na wiek wieków. Nareście przyśliśta. Juz zym my

Kozdy jod, co mioł nojłepsego, aby ino bez tłuscu,

ślała, ze wom blizy beło do karćmy.

a z łoleim. U nos to jesce matka smazełi racuchy.
Cukru ześwa łutłuki w tłucku, zęby beł miałki i tym

Chłop I

cukrym sie racuchy posypało. Uuu... co to beł za

A wieś, Jaguś, trza beło drogę trochę łocyścić, bo

specyjoł... Tyz ześwa mówiełi pocierz, połom ali-

przecie fcale ni ma jak iś, takie zawiane. Ło karc-

śwa sie kolindom, pojedliśwa, ino trza beło popró

mie to nom sie nawet nie śnieło, bo to za wielkie

bować wszyskiego, co beło na stole. Potym łojce

świnto, zęby tam chodzić.

posły z kolindom do stajni, a my zaeyniźwa sie
sykować na pasterkę. Mówię wom, jak beło weso

Chłop II

ło. Jakie chmary ludzi sły. Bo to beło tak. Z jedne

Chto by tam myśloł dzisiej ło takich głupotach.

go kuńca i z dmgiego kuńca sły ludzie, jaz dosły do

Kuni przecie ni ma co zaparzungać, ino pójdźiewa

środka wsi.

na nogach. Droga tako zasypano, ze trza beło
ździebko łodgamońć. Przecie ludzie nie bedom sły

Dominikowi

po rowach.

To wos beło ze dwieście ludzi?
Jagna
Kłębowa

Juz dobra, dobra. Lepi łusiońdźta i pogodejta.

No... i cało chmara nos sła do kościoła. A w koście
le jak beło. Dziołchy w nowych kieckach, barani-

Chłop III

chach. Chłopoki w spancerkach, sukmanach. Wy

To siadejta, ale jesce jedno, ze polić nie bedziewa,

strojone jaz łocy chodzieły za nimy. A po podnieś i-

bo jak post to post i roz w roku trza powciongać

niu chłopoki z chóru rzucały grochym, a dziołchy

cystego powietrzo.

pis cały, jaz ksiondz łod łuntorza krzycoł. To beły
pinkne casy. To nie to co tero.

Boryna
Jak sie mota? No, ciese sie, ześta przyśli na nasom
wilijom. Jagna cóś nom nasykowała, a i kumy
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pewno pumogly. To może i jo trochę przykucnę

Chłop I

z wamy.

Nas kce łostać, bo je u nos juz pinć lot. Cheba mu
dobrze, ale i nom pasuje.

Jagna
Macieju, a co wom tam bydluntka godały jakscie

Chłop II

beli z kolindom w stajni? Bo to przecie we wilijom

Łu nos cheba zminisie i jedno, i drugie. Łun taki

ludzkim głosym godajom?

dryntwy do kuni, a łuna może i dobro do roboty, ale
niechluda. Taki borciuch.

Boryna
A godały, godały, ze je za bele co lagum ćwiceły

Chłop III

i psym scuły, jaz im kulosy połobgryzoł.

Ale co tam chłopy, cy bedzie parobek cy nie, to
i tak robić trza.

Jagna

Ale patrzta, tyn rok to złecioł jak z bata strzeleł.

A po co we śkode lazły?

Niedowno bety dożynki, a dzisiej momy juz wili
jom i łod nowa trza myślić ło gospodarce.

Boryna
Ano lazły, jak to bydluntka. A ludzie to zowdy

Chłop I

takie akuratne. Robiom śkode jak sie cłowiek noj-

Gospodarka nie zajunc, nie łueieknie. Pogodejmy

mni zdziewo.

jesce ło zwycajaeh. Patrzta, kiejś to bety takie po
wsinogi. Takie dziady. Jak przysty do wsi nojpierw

Jagna

sty do sołtysa, a sołtys dawoł papier z nakazym

Łoj i to prowda, prowda.

przenocowanio takiego dziada. I nie beło godanio.

Apilnujta tam, cy juz pierso gwiozda zaświecieła.

Sołtys to sołtys.
A tero co je? Chto rano wstaje, tyn rzondzi. I pa

Dzieci

trzta, dlo wszyskich beł nocleg i kolacyjo. Nicht

Bedzimy pilnować, bedzimy.

nikoguj nie łokrod, ani nie podpoleł.
A tero, strach kogoś do chałupy wpuścić.

Chłop I
No, jak tam, chłopy, parobki juz posty?

Chłop II
Mocie racyjom, ale nie wszyskie ludzie to złodzieje

Boryna

i trza być cłowiekim, i jak możno, to trza pumuc.

Ano ta - na Scepana zmiana pana.
Józia
Chłop II

Ooo, już jom widać. Świeci!

Mój wzion i posed, bo mu sie nie widziało robić za
trzydzieści korcy żyta na rok, wyzywinie, wyspanie

Boryna

i łopierunek. Za mało. A skond na to brać?

Jak świeci, to trza zacynać. Siadejwa za stołym.
(Ktoś głośno puka do drzwi)

PRZEGLĄDY ! RECENZJĘ

Gwara Księżaków język ojczysty

Jagna

A tero posłuchejta zycyń w tym dniu dlo nos tak

Ło, mój Boże, cy to casym nie Kubowa dusa?

wielkim, tak jak to robieły nase dziady, ojce i my
dzisiej.

Kobiety i chłopy razem

Z okazji ty wiliji zyce wsyskim Wom zdrowio.

Yyyych, Jagustynka nasa.

Żebyśwa docekali przysły wiliji. Zyce, aby Wom
sie w chałupach darzeło. Zęby Wom słońce świe-

Jagustynka

cieło, a chmury Wos omijały. Zyce Wom, aby sie

Niech bedzie pokwoluny Jezus Chrystus.

darzeło na polu i w oborze, zęby żyta i kartofli
wszyskim starceło. Zęby Wom sie krowy letko

Wszyscy

cieleły, maciory prosieły i gniado zęby się w maju

Na wiek wieków Amyn.

łoźrebieła. Zyce Wom, abyśta żeli w zgodzie
w rodzinie, z somsiadamy i łobcymy, co potrzebu-

Boryna

jom pumocy i jedzjmio. Dzieci niech sie ucom

Godojcie, co sie stało?

i chodź om do kościoła, i wy, dziołchy, pamintejta,
ze po kosiule idzie sie do matki, a po rozum do

Jagustynka

łudzi. Niech Wom Bóg błogosławi.

Dejcie kont i choćby to, co psu wyrzucicie, zmie-

W imię Łojca i Syna, i Ducha Swintego, Amyn.

łujcie sie nad sierotom, cekałam ze me dzieci za-

To tero podzielwa sie kolindom i zaro usiońdźwa

prosom, cekałam. W chałupie mróz, na darmo wy-

do stołu i zjedz wa to jodło, co nom nasykowały

zimbłam... na darmo... mój Jezus, a tero jak ta dzia-

nase kobiety.

dówka, jak rodzone dzieci... samom łostawieły bez
ty krusyny chłeba. Gorzy niźli tego psa, a tam
u nich gwarno, pełno ludzi... chodźiełam koło wyngłów... w łokna zaglondałam... na darmo.
Boryna
Wejćcie do chałupy, starcy dlo wszyskich. Siadejcie przy stole. Trza beło przyńś Wom zaro z wiecora, a na dziecińskom łaskę nie cekać. To tero siadejcie za stołym.
Boryna
Cy kozdy mo łyzke. Kolinda je. To mozymy zacynać wilijom. Witom somsiadów, gości i Wos wszy
skich na „Wiliji u Ksinzoków”. Moja Rodzino
i Goście, jak już wszyskie siedzimy, to tero wstońmy, a jo przecytom Pismo Swinte z modlitwom na
dzisiejsom wilijom
(czyta).
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Daniel Kamiński

ADAM LORET - PIERWSZY DYREKTOR NACZELNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

16 października 2014 r. w gmachu Centralnej

Agriculture),

zainicjowanej

przez

Bibliotekę

Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

w 2011 r. Adam Loret był siódmą uhonorowaną

odbył się wernisaż wystawy poświęcony wybitne

postacią w Galerii. Wybór nie był przypadkowy,

mu leśnikowi, pierwszemu dyrektorowi naczelne

ponieważ w 2014 r. mija 90 lat od momentu utwo

mu Lasów Państwowych, Adamowi Loretowi.

rzenia Lasów Państwowych, Gmach Biblioteki

Ekspozycja powstała w ramach Galerii Postaci
Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa (Meritorium

w latach 1884-1951 r. mieścił Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa, które wielokrotnie gościło leśników

{
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polskich, prawdopodobnie również Adama Loreta.

Lasy Państwowe, potrafił zadbać o ich interesy.

Od 1933 r. organizowano w Sali Odczytowej Mu

Obronną ręką wyszedł z kryzysu gospodarczego

zeum, w ramach obchodów „Święta Lasu”, pokazy

1929-1935. Do tego sukcesu przyczynił się jego

filmowe i pogadanki, opisane m. in. na łamach pi

plan, polegający na rozwoju własnego przemysłu

sma „Echa Leśne”.

drzewnego. Jego staraniem, powstał PAGED -

Wystawa poświęcona życiu i działalności

Polska Agencja Drzewna, w którym Lasy Pań

pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwo

stwowe miały 90% udziałów, oraz port drzewny

wych, uświetniła rozpoczęcie dwudniowego XI

w Gdyni. Adam Loret doprowadził także do znacz

Rolniczego Festiwalu Nauki, który Centralna Bi

nego powiększenia zasobów Lasów Państwowych

blioteka Rolnicza współorganizuje razem z Cen

przez wykup nowych obszarów leśnych i ziemi

trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oficjal

przeznaczonej pod zalesienie. Jest także przykła

nego otwarcia wystawy dokonał Krzysztof Janecz

dem państwowca, który poświęcenie dla sprawy

ko, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Pań

narodowej przypłacił życiem. Do dzisiaj nie są

stwowych, który przybliżył zasługi Adama Loreta.

znane okoliczności jego śmierci.

Wystąpieniu towarzyszył niezwykle ciekawy film

Adam Stefan Loret urodził się 26 grudnia

z 2014 r., zrealizowany na zlecenie Centrum In

1884 r. w Jaśle, jako syn Sydona Karola Loreta,

formacyjnego

mówiący

inżyniera kolejnictwa i Eugenii z domu Gómikie-

0 historii i dokonaniach Lasów Państwowych, na

wicz. Studia podjął w Krajowej Szkole Gospodar

przestrzeni ostatnich 90 lat.

stwa Las owego we Lwowie, przemianowanej na

Lasów

Państwowych,

Wystawa „Adam Loret - Dyrektor Lasów Pań

Wyższą Szkołę Lasową w 1909 r. Od ok. 1907 r.

stwowych” i popiersie Adama Loreta powstały

kontynuował studia w Akademii Leśnej w Tharandt

w ramach współpracy i były sfinansowane przez

w Saksonii, zaliczył jednak tylko trzy semestry.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Po

W latach 1910-1920 pracował w prywatnych lasach

piersie stanęło na parterze, w holu głównym. Na

w Suchej Beskidzkiej, należących do rodu Branic-

część wystawienniczą złożyły się plansze przed

kich.

stawiające etapy działalności zawodowej Adama

Adam Loret rozpoczął służbę państwową 1 li

Loreta. Uwagę skierowano m.in. na utworzenie

stopada 1920 r., w bardzo trudnym okresie porząd

pierwszych

Narodowych

kowania struktur. Z lasów prywatnych przeszedł na

1 firmy Paged, odpowiedzialnej za sukces ekono

służbę w lasach państwowych i od razu objął sta

miczny Lasów Państwowych. Centralna Biblioteka

nowisko p.o. naczelnika Zarządu Okręgowego

Rolnicza przygotowała też publikację okoliczno

Dóbr Państwowych. Początkowo kierował gospo

ściową, poświęconą życiu i działalności Adama

darką lasów państwowych na terenie okręgu woje

Loreta.

wództwa warszawskiego. Przedsiębiorstwo pań

Narodowych

Parków

Współcześnie Adam Loret uznawany jest za

stwowe Polskie Lasy Państwowe powstało dzięki

architekta organizacji gospodarczej Lasów Pań

Rozporządzeniu

stwowych. To on zintegrował i uporządkował

z dnia 28 czerwca 1924 r., na mocy ustawy o na

strukturę Lasów Państwowych. To on uratował od

prawie Skarbu Państwa i reformy walutowej. Lasy

dewastacji Puszczę Białowieską i sprawił, że zosta

Państwowe miały być jednym z gwarantów reform

ła w 1932 r. Parkiem Narodowym. Pomimo wielu

premiera Władysława Grabskiego. 1 października

przeciwności, jakie spotykały od samego początku

1926 r. minister rolnictwa i dóbr państwowych,
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Aleksander Raczyński, w porozumieniu z rządem

wielu wyrzeczeń. W 1929 r. administracja Polskich

premiera Kazimierza Bartla, zlecił Adamowi Lore-

Lasów Państwowych objęła we własny zarząd eks

towi, jako nadzwyczajnemu delegatowi do spraw

ploatację Puszczy Białowieskiej. Utworzenie za

administracji Lasów Państwowych, przeprowadze

rządu Lasów Państwowych w Białowieży, rozwi

nie inspekcji wszystkich Lasów Państwowych

nięcie leśnego przemysłu i handlu spowodowało

i postawienie wniosków, co do koniecznych zmian

napływ do Białowieży pracowników umysłowych

w ich administracji i gospodarce. Na wniosek Lore-

i fizycznych z różnych stron Polski.

ta, 22 marca 1928 r. wydane zostało rozporządzenie

30 grudnia 1930 r. Prezydent RP wydał rozpo

Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu

rządzenie w sprawie utworzenia Dyrekcji Naczel

Lasów Państwowych, które przyniosło istotne

nej Lasów Państwowych, podległej ministrowi

i pożądane zmiany.

rolnictwa. Odtąd na czele lasów nie stał już mini

Polityka Adama Loreta polegała na przepro

ster rolnictwa, ale dyrekcja, która służyła ministro

wadzeniu szczegółowej inwentaryzacji zasobów

wi jako organ do wykonywania zwierzchniego kie

leśnych w Polsce, likwidacji umów z przedsiębior

rownictwa całą administracją. Kilka dni później,

cami prywatnymi, m.in. z angielską firmą „The

1 stycznia 1931 r., Adam Loret został powołany na

Century European Timber Corporation”, zwaną

kierownika Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwo

potocznie „Centura”, na eksploatację Puszczy Bia

wych. Jego zadaniem była realizacja nowej leśnej

łowieskiej, przejęcie użytkowania lasu i sprzedaży

polityki gospodarczej. Lasy Państwowe posiadały

drewna przez administrację lasów państwowych

odtąd także własny budżet i fundusz inwestycyjny.

oraz podjęcie przez nią przerobu drewna. Puszcza

W 1931 r., w wyniku porozumienia Dyrekcji Na

Białowieska znajdowała się pod Zarządem Okrę

czelnej Lasów Państwowych i Polskiej Agencji

gowym Lasów Państwowych od 1922 r. Dwa lata

Morskiej w Gdyni, Adam Loret podpisał doku

później przemianowano Zarząd na Dyrekcję Lasów

ment, na mocy którego powstała spółka z o. o. pod

Państwowych w Białowieży. W dwudziestoleciu

nazwą PAGED, jej pełna nazwa brzmiała „Polska

międzywojennym nie było w Europie Zachodniej

Agencja Drzewna”. Polskie Lasy Państwowe po

i Środkowej tak bogatego w drzewną roślinność

siadały 90% jej udziałów. Zadaniem tej placówki

rezerwatu, częściowo zachowanego w charakterze

handlowej była koordynacja wszelkich spraw zwią

pierwotnym. W 1924 r. rząd polski, jeszcze przed

zanych z eksportem drewna lasów państwowych,

powstaniem Polskich Lasów Państwowych, zawarł

a więc magazynowanie drewna w składach porto

umowę z angielską „Centurą”, na mocy której uzy

wych, konserwacja, załadunek i ekspedycja mor

skała ona dziesięcioletnią koncesję na wyrąb. Do

ska. Wszystkie sprzedaże eksportowe dokonywane

prowadziło to do ograbienia Puszczy z 1,65 min

były w siedzibie Dyrekcji Naczelnej Lasów Pań

metrów sześć, drewna, dewastując drzewostany

stwowych w Warszawie, bez pośredników, a nie

i prowadząc zręby zupełne na wielohektarowych

jak dotychczas w Gdańsku. Tylko skoncentrowanie

powierzchniach. Adam Loret, chcąc zapobiec dal

sprzedaży w rękach jednego organu dawało moż

szemu bezwzględnemu rabunkowi, doprowadził do

ność administracji lasów państwowych przeprowa

zerwania umowy z brytyjską firmą, w zamian za

dzenia dużych transakcji eksportowych i czuwania

wypłacenie 525 tys. funtów szterlingów odszkodo

nad ogólnym kierunkiem polityki handlowej. Firma

wania, które Lasy Państwowe zapłaciły w bardzo

miała siedzibę w Gdyni, a filię w Gdańsku. PA

trudnych czasach z własnych dochodów, kosztem

GED
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własnymi siłami prowadzącymi załadunek i ukła

nych i pokrewnych; przejazd aut instytucji leśnych

danie materiału na statkach.

na ulicach miasta; wycieczki do parków i ogrodów

Po 1930 r. kryzys gospodarczy pogłębiał się,

miejskich z udziałem leśników; kursy pociągów

a siła nabywcza rolnictwa malała, w miarę zmniej

wycieczkowych do rezerwatów i ośrodków leśnych

szania się jego dochodowości, Lasy Państwowe

i wiele innych. Dyrekcje Lasów Państwowych eg

musiały więc dążyć do uprzemysławiania produk

zekwowały program obchodów także w innych

cji, kierując się zasadą osiągnięcia najwyższego

miastach, gdzie swoją siedzibę miały Wojewódzkie

dochodu, jako przedsiębiorstwo samowystarczalne.

Wydziały Ochrony Lasów, a także w nadleśnic

Ponieważ w okresie słabnącego ruchu budowlane

twach, gdzie miały być wygłaszane odczyty i poga

go, właściciele tartaków dysponowali coraz mniej

danki dla ludności wiejskiej. W miastach powiato

szym kapitałem obrotowym, zmuszeni byli do za

wych za realizację programu obchodów odpowie

wieszenia działalności. W tym stanie rzeczy Pol

dzialny był starosta, wraz z komisarzem ochrony

skie Lasy Państwowe, ratując się przed niemożno

lasów. Jedno z huczniejszych „Świąt Lasu” obcho

ścią spieniężania swej produkcji drzewnej, poszły

dzono 27 kwietnia 1935 r. w Warszawie. Po uro

drogą uprzemysławiania lasów, głównie przez prze

czystym nabożeństwie w Kościele Świętego Krzy

jęcie we własny zarząd tartaków państwowych,

ża, odbyły się dwa pokazy filmowe z pogadankami

w związku z likwidacją koncesji. Do 1933 r. admi

dla młodzieży szkół średnich w sali Muzeum

nistracja

dysponowała

Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim Przedmie

30 tartakami i stała się największym w Polsce

ściu 66. W pokazie uczestniczyło około 3 tys. mło

przedsiębiorstwem przemysłowym, produkującym

dych ludzi, dlatego film „Karpaty wschodnie” wy

setki tysięcy metrów sześciennych tarcicy. Ze

świetlono dwukrotnie. Po prelekcji inż. Sosnow

względu na ograniczoną pojemność rynkową, tarci

skiego wyświetlono film, obrazujący walkę ze

ca przeznaczona była na eksport. Oprócz samej

szkodnikami lasów za pomocą samolotów.

Lasów

Państwowych

tarcicy, przygotowywano także materiały ciosane

1 lutego 1934 r., z chwilą wejścia w życie no

na podkłady kolejowe, materiały łupane na różne

wej organizacji administracji Lasów Państwowych,

rodzaje klepki bednarskie oraz materiały oprawne

Adam Loret został mianowany przez Prezydenta

na słupy telegraficzne, maszty itd.

Rzeczpospolitej Polskiej, Ignacego Mościckiego,

Władze Lasów Państwowych pragnęły przy

na pierwszego w historii, dyrektora naczelnego

bliżyć społeczeństwu problemy i potrzebę ochrony

Lasów Państwowych. Objął opiekę nad lasami,

lasów. W tym celu zorganizowano 29 kwietnia

które w wyniku kryzysu stały się własnością Pań

1933 r. pierwsze doroczne „Święto Lasu”. W pro

stwa.

gramie pierwszych obchodów w Warszawie znala

30 września 1936 r. ukazał się dekret Prezy

zły się: transmisje w radiu o celach „Święta Lasu”,

denta Rzeczypospolitej,

Ignacego Mościckiego

w tym jedna wygłoszona w obecności Prezydenta

o państwowym gospodarstwie leśnym, nadający mu

Rzeczypospolitej i członków Rządu; przedstawie

oficjalną już nazwę „Lasy Państwowe”. Dekret był

nia związane z leśnictwem w Teatrze Narodowym

publiczną pochwałą polityki gospodarczej Adama

i w Teatrze Polskim; pochody młodzieży akade

Lorę ta. Dotąd działalność dyrektora naczelnego,

mickiej Koła Leśników SGGW, a także innych

a co za tym idzie, także gospodarka Lasów

organizacji społecznych, sportowych, a nawet woj

Państwowych spotykała się, jeżeli nie z mieszany

skowych; odczyty w organizacjach leśnych, rol

mi uczuciami to wręcz z silnymi sprzeciwami.
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Przeciwko prowadzonej przez niego polityce wy

sowieckiej. Następnego dnia, ok. godziny 6 rano,

stępowali nie tylko prywatni przedsiębiorcy i wła

po wkroczeniu na ziemie polskie wojsk radziec

ściciele prywatni, ale także przeciwnicy przerostu

kich, Adam Loret postanowił natychmiast wyje

administracyjnego (etatyzmu), a nawet Najwyższa

chać. Niestety, ok. godziny 8.30 na drodze z nadle

Izba Kontroli, która dopatrywała się błędów w ad

śnictwa do krzyżówki Nalibockiej, w pobliżu jezio

ministracji.

ra Kromań, kolumna samochodów Adama Loreta

Niedługo przed rozpoczęciem drugiej wojny

spotkała się ze zmotoryzowaną kolumną w^ojsk

światowej, pod koniec sierpnia 1939 r., najważniej

radzieckich. Po przymusowym zatrzymaniu, so

sze dokumenty Lasów Państwowych, archiwum,

wieccy czołgiści wylegitymowali wszystkie osoby.

w tym mapy lasów oraz kasa, zostały zabezpieczo

Tylko dwie zdołały uciec. Aresztowano wówczas

ne i przygotowane do podróży. Adam Loret i pra

18 osób. Wiadomo, że Loret przebywał jakiś czas

cownicy, zajmujący stanowiska kierownicze, wyje

w wdęzieniu w Nowogródku. Tam, w ciągu kilku

chali 6 września 1939 r. z Warszawy do Siedlec

tygodni zwolniono z tej ekipy cztery osoby. Nie

samochodami. Jednak po dotarciu do zbombardo

znane są okoliczności śmierci Adama Loreta.

wanego już miasta podjęto decyzję o dalszej

Przyjmuje się, że po przejściowym uwięzieniu

ucieczce do Pińska, na Polesiu. Tam Loret przystą

w Nowogródku został przewieziony do więzienia

pił do organizacji pracy, a także nawiązał kontakt

w Mińsku Litewskim, przeznaczonego dla ważnych

telefoniczny z Okręgowymi Dyrekcjami Lasów

aresztowanych. Musiało to być w 1940 r. lub nawet

Państwowych na wschodzie. Zlecił m.in. wyręby

w 1941 r., skoro inny więzień, przebywający tam

lasów na potrzeby walczących wojsk polskich.

od września 1940 r. ,Konstanty Rdułtowski, senator

14 września Adam Loret wydał w Pińsku ostatnie

Rzeczypospolitej Polskiej, wspomina o przyjeździe

zarządzenie jako dyrektor naczelny Lasów Pań

do Mińska nowego więźnia, Adama Loreta. Jest to

stwowych, w sprawie włączenia się leśników do

ostatnia wiarygodna wzmianka o losach pierwszego

organizowania oddziałów partyzanckich. Następ

dyrektora naczelnego Lasów Państwowych.

nego dnia został wezwany do Równego, gdzie mie

W latach 1945-1989 zasługi i dokonania Ada

ściła się tymczasowa siedziba rządu polskiego.

ma Loreta, z uwagi na sytuację polityczną, nie mo

Zaproponowano mu wyjazd, wraz z rządem, do

gły zostać docenione, a tym bardziej uhonorowane.

Rumunii. Jednak, pomimo realnej szansy przeżycia

Dopiero po zmianie ustroju nastał dogodny czas do

i uratowania archiwum Lasów Państwowych, nie

przypomnienia działalności tego wybitnego leśnika

skorzystał z tej propozycji.

i państwwvca. W grudniu 2000 r. Dom Walki

Po powrocie do Pińska, 16 września postano

i Męczeństwa Leśników^ i Drzewiarzy Polskich

wił ewakuować się z grupą 19 leśników z rodzina

w Spalę otrzymał imię Adama Loreta. W 2003 r.

mi oraz archiwum przez Polesie, wzdłuż granicy ze

Gimnazjum w Łęczycach, w powiecie W'ejherową

Związkiem Radzieckim, do Dyrekcji Lasów Pań

skim, nadano jego imię. Dwa lata później, w Gra-

stwowych Okręgu Wileńskiego. Droga wiodła

bowde nad Pilicą odsłonięto obelisk i tablicę upa

przez Kłeck i Nieśwież. Następnego dnia, w nie

miętniającą oddanie, przez Adama Loreta i innych

dzielę 17 września, o godzinie 3 rano dotarł do

leśników, pośmiertnego hołdu Józefowi Piłsud

miejscowości Naliboki (woj. nowogródzkie), po

skiemu w jego

czym skierował się do dworku Nadleśnictwa Nali

W 2008 r. także Białowieża postanowiła uczcić tę

boki w osadzie Budy, oddalonej 40 km od granicy

wybitną, zwłaszcza dla Puszczy Białowieskiej

--------------------------------------------------------------------------- (
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Z DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW CBR

Adam Loret

- pierwszy dyrektor Lasów Państwowych

postać. Przed budynkiem poczty została odsłonięta

poświęconej Adamowi Loretowi, w holu I Liceum

tablica, umieszczona na głazie. W kwietniu 2010 r.,

Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Lesz

z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia Technikum

czyńskiego w Jaśle. Fundatorami byli podkarpaccy

Leśnemu w Tucholi nadano imię Adama Loreta.

leśnicy. Obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza

Jego imię nosi także szkoła podstawowa w Poni-

także dołożyła swoją cegiełkę w upamiętnienie tego

kach, w woj. warmińsko-mazurskim. W listopadzie

wybitnego leśnika.

2012 r. dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy,

Wystawa w holu CBR, Adam Loret - pierwszy dyrektor Lasów Pahstwowych.
Na poczesnym miejscu znalazło się także Jego popiersie, które wzbogaci
galerię Meńtońum Agńculture. Model rzeźby wykonał Kazimierz Adamski,
a odlew powstał wfirmie Pro Arte
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Eliza Czapska
ROZMOWY NA GÓRALSKĄ NUTĘ
na 46 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Gór Ziemskich w Zakopanem

Członkow ie zespołu z Hiszpanii "Villa

de Leganes"

w w w.festiw ale.zakopane.pl/festiw al-foikloru/zespoly/hiszpania-m adryt-villa-de-leganes

„Oskar Kolberg gdyby żył, byłby zadowolony,

strzegając ogromne różnice pomiędzy zespołami,

a może i zdziwiony, że kultura ludowa cieszy się tak

zgłosili potrzebę przeformułowania jego zasad.

wielkim zainteresowaniem odwiedzającej Festiwal

Nowy regulamin, opracowany pod kierunkiem zna

publiczności, szczególnie młodzieży ” z protokołu

nego etnografa, Romana Reinfussa wyodrębniał

Jury 46 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru

trzy kategorie zespołów prezentujących folklor

Gór Ziemskich Spotkania w Zakopanem, zespołów

w formie autentycznej - kat. I, artystycznie opraco

z różnych stron gór świata, mają długą, jeszcze

wanej - kat. II, oraz w formie stylizowanej - kat. III.

przedwojenną tradycję. W 1935 r., po raz pierwszy

W 1975 r. wprowadzono czwartą kategorię zespo

górale z całych polskich Karpat, od Czeremoszu aż

łów prezentujących folklor rekonstruowany, czyli

po Olzę zebrali się w Zakopanem w ramach Święta

odtworzony na podstawie literatury i zapisów ar

Gór. Od początku w ramach spotkań istniała fo r

chiwalnych. Prze ostatnie 45 lat trwania konkursu

muła konkursowa. Po wojnie festiwal był organi

wzięło w nim udział 460 zespołów zagranicznych,
z ponad 60 krajów oraz około 200 grup polskich.

zowany pod nazwą Jesień Tatrzańska. W 1968 r.,
obok zespołów polskich, zaproszono po raz pierw

W 2014 r. zaproszono do udziału 15 zespołów:

szy do udziału zespoły ze świata i wydarzeniu na
dano obecną nazwę. Początkowo wszystkie zespoły

z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Turcji,
Czarnogóry, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Serbii,

rywalizowały w jednej kategorii, a do zdobycia by

Słowacji, Włoch oraz 4 zespoły polskie: z Białki

ła tylko jedna główna nagroda "Złota Ciupaga".

Tatrzańskiej, Lipnicy

Jednak ju ż po pierwszym konkursie, jurorzy do

i Milówki.
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Członkinie zespołu z Podhala "Białcanie "

- Ocenili państwo, że tegoroczny poziom Festi

ale bardzo słusznie osoby, które decydowały

walu był bardzo wysoki. Kim są jurorzy kon

o kształcie artystycznym Festiwalu dążyły do tego,

kursu?

żeby zachować formułę konkursową. W Zakopa

- Jurorami konkursu festiwalowego są sami wyko

nem ta fonnuła konkursowa stoi na straży tradycji.

nawcami, ale też badacze kultur tradycyjnych.

Dba o to, żeby jasny był podział na występy w po

Część z nich prowadzi działalność badawczą; zwią

staci najbardziej czystej, źródłowej i te, które są

zana jest z uniwersytetami lub innymi ośrodkami.

stylizacją, opracowaniem tradycji.

A część to dawni tancerze, śpiewacy, którzy naj

- Widziałam, że kontrowersje wzbudzał podział

pierw występowali w zespołach, a potem sami je

na kategorie.

prowadzili. Mają więc wielką kompetencję, bez

- Podział istnieje właściwie od początku Festiwalu.

przerwy uczestniczą w różnych festiwalach, co

W różnych krajach mamy do czynienia z rozma

wzbogaca ich wiedzę.

itym podejściem. My wychodzimy z założenia, że

- Element rywalizacji istnieje od początku po

musimy pamiętać, iż czym innym jest pokazywanie

witania Festiwalu.

obrzędu, a czym innym jego opracowanie, styliza

- Rywalizacja przyczynia się do podniesienia rangi

cja. Nie chcielibyśmy porównywać zespołów, które

zespołów wiejskich, a także do popularyzacji folk

prezentują te dwa obszary. Te podziały są jedno

loru w formie jak najbardziej autentycznej, połą

znacznie określone. Dobór repertuaru zależy od ze

czonej z obrzędem czy zwyczajem, a nie montowa

społu. Po pierwsze musi być spełniony warunek, że

nych sztucznie składanek taneczno-muzycznych.

materiał taneczny pochodzi z własnego rejonu. Lo

Były co prawda zakusy, żeby znieść rywalizację,

kalizacja

repertuaru

to

pierwsze

kryterium,
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a następne to stylizacja. Mamy na przykład nieraz

spodarki hodowlano-pasterskiej znajdujemy cechy

do czynienia z zespołami, które w swoim składzie

wspólne, również w kulturze. Nie tylko podobne

mają instrumenty klasyczne jak np. flet poprzeczny.

lub te same motywy pieśni, tańców, ale też podob

Trudno więc nazwać taki zespół tradycyjnym. Każ

ne skale muzyczne, nuty, wariant)' zbliżonych me

dy z nich jednak ma swoją misję do spełnienia.

lodii można odnaleźć.

- Czy kultura ludowa trafia jedynie do wąskiej

- Trud życia, wynikły z określonych warunków

grupy odbiorców? Jej uznany twórca Joszko

w górach, łączył jednak ich mieszkańców'. Czy

Broda mówi, że w pewien sposób jest ona kultu

w obrzędach znajdziemy te cechy wspólne?

rą elitarną, trochę jak jazz, po który nie wszyscy

- Trud życia widoczny jest w słowach pieśni, ale

sięgają.

w warstwie muzycznej jak już mówiłam nie ma ra

- Tutaj na Podhalu nie ma mowy o wąskim odbio

czej tych podobieństw. Zespołów' tradycyjnych,

rze muzyki tradycyjnej, tłumy chcą słuchać i oglą

które pokazują obrzędy jest niewiele i w' zasadzie

dać zespoły zapraszane z całego świata. Przycho

w' treści przedstawień zbiegają się one ze sobą. Są

dzą każdego wieczoru, doceniają wartości, w tym

stałe elementy np. w' obrzędzie weselnym, zaręczy

również estetyczne, zespołów ludowych, bawią się

nach . Istota i znaczenie obrzędu są takie same. Co

przy tej muzyce. Boję się więc w tym wypadku za

innego oczywiście się śpiew'a, inaczej te obrzędy

wężania. Nawet nie wiem, czy w ogóle istnieją dziś

wyglądają. Podobnie wyglądają w' różnych krajach

elity. Co miało by bowiem znaczyć to określenie

odwdedziny kolędników, treść ich życzeń jest po

przy powszechnym wykształceniu wyższym, zacie

dobna. Życzą domownikom zdrowia, pomyślności,

rających się różnicach między kulturą miasta a kul

w'ydania córki bogato za mąż.

turą wsi, jeśli chodzi o sposób życia ich mieszkań

- A czy można pokusić się o stwierdzenie, dla

ców.

czego w danym regionie wybierano takie, a nie

- Zajmowała się Pani różnorodną muzyką Kar

inne instrumenty'?

pat. A czy można wskazać jakieś cechy szczegól

-

ne muzyki, która powstaje w górach na całym

ustalony tradycją. To nie jest wybór, to jest ustale

świecie?

nie tradycją. W zależności od regionu używano

- Myślę, że w warstwie muzycznej porównanie mu

różnych instrumentów. Na Podhalu np. istniał ze

zyki gór świata byłoby trudne. Bałabym się stwier

spół smyczkowy, pierwsze skrzypce, drugie, trzy-

dzenia, że są elementy wspólne między np. muzyką

strunne, potem doszły dudy. Podobny skład w Be

Karpat a muzyką Pirenejów. Możliwe, że są wspól

skidach, skrzypce, dudy jest

ne dla tych kultur wartości, ale w warstwie czysto

i oparty na zapisanych źródłach.

muzycznej niekoniecznie moglibyśmy je znaleźć.

- Czy istnieje kategoria instrumentu narodowe

Ale możemy znaleźć cechy wspólne dla kultury

go?

kręgu karpackiego. Idąc łukiem Karpat znajdujemy

- To za szeroka kategoria. Można mówdć tu o spe

wiele elementów wspólnych. Jest to głównie spo

cyfice regionalnej; instrumenty są charakterystycz

wodowane przeszłością pasterską. Pasterze przeno

ne dla danego regionu.

sili swoje tradycje, poszczególne rejony adaptowały

- A tańce narodowe?

je, przeobrażały, dostosowując do specyfiki swoje

- W literaturze, za tańce w'yrosłe z korzenia ludo

go regionu. W wielu dziedzinach społeczeństw go

wego uważa się krakowiaka, poloneza, oberka,

{

"3

Instrumentów nie wybierano. Ich skład został

)

ustalony tradycją
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mazura. Tańce te potem przeszły do kultury salo

wstaje we wspólnocie. Nie bardzo wiadomo kiedy

nowej. Kompozytorzy pisali już stylizowane tańce,

powstała dana piosenka, kto ją skomponował. Jest

nadawali im nazwy- mazury, polonezy, w XIX

to proces zbiorowy. K. Trebunie-Tutka pisze nowe

wieku tańce te manifestowały przynależność do

pieśni, sięga po tematykę góralską, górską. Mają

narodu, bo państwa polskiego nie było.

one kształt tradycyjny zarówno w warstwie słownej

- Na Podhalu mówi się, że kiedyś nauka tańców,

jak i muzycznej, Można je nazwać folkiem bądź

śpiewów ludowych od bywała się jedynie w do

innym rodzajem twórczości sięgającym do źródeł,

mach, a potem domy kultury przejęły tę funkcję.

ale źródłem nie będący.

- Tam, gdzie łańcuch przekazywania tradycji nie

- Folklor i folk to dwa odrębne byty?

został całkowicie przerwany , mamy do czynienia

- Absolutnie tak. Folklor to są korzenie i dążymy

z tym, że pewne aktywności jeszcze mogą się od

do tego, żeby go zachować w formie muzealnej.

bywać w rodzinach. Z powodów jednak chociażby

Tradycja dla etnomuzykologów, regionalistów ma

finansowych, aktywność zespołów przenosi się

znaczenie jak eksponat muzealny. Nikt w muzeum

w zasadzie do domów kultury ponieważ rodziny

nie domalowuje nowych elementów do eksponatu.

nie są w stanie ich sfinansować. Koszt strojów, in

Pierwotność tak samo chcielibyśmy zachować

strumentów jest bardzo wysoki. Rola państwa tutaj

w muzyce, co jest trudniejsze, bo muzyka jest ulot

jest więc nie do przecenienia.

na, nie jest przekazem materialnym. Termin folklo-

- Czy opieka instytucjonalna zespołów ludowych

ryzm wprowadził prof. Burszta. Oznacza on prze

wygląda podobnie w różnych regionach?

noszenie na scenę i mocną stylizację wybranych

- Nie potrafię tego ocenić i nie jestem pewna czy

fragmentów kultury ludowej. Przykładem jest tu

można pokusić się tu o uogólnienia. Są domy kultu

zespół Mazowsze. Potem wykształcił się folk. Po

ry, które działają bardzo aktywnie na tym obszarze

wstaje bardzo dużo zespołów muzycznych w Pol

i takie, które nie poczuwają się do obowiązków

sce i na całym świecie, które sięgają do źródła, ale

względem kultury ludowej. Zazwyczaj tych pienię

opracowują muzykę źródłową za pomocą środków

dzy jest za mało i instruktorzy od śpiewu, tańca

muzycznych charakterystycznych dla innych nur

wykonują swoje zadania po godzinach i nie jest to

tów muzyki, najczęściej muzyki popularnej, jak np.

dla nich praca etatowa. Często instruktorzy ze swo

Zakopower. Wykorzystują w swoich utworach

ich środków dokładają np. do zakupu elementów

elementy jazzu, popu. Ostatnimi laty pojawiła się

danego stroju itd.

nowa tendencja, gdzie wykorzystuje się połączenie

- Krzysztof Trebunie-Tutka w filmie dokumen

muzyki pochodzącej z różnych tradycji, np. łączy

talnym o kulturze Podhala pokazywanym na Fe

się muzykę Podhala z muzyką z Afryki, muzykę

stiwalu, mówi, że górale obecnie żyją dostatnio,

klezmerską z bałkańską. To wszystko tworzy mu

są syci i w związku z tym nie będą powstawać

zykę różnie nazywaną, np. word musie, folk musie.

takie pieśni jak kiedyś. Powitają nowe?

Nikt nie podjął się ostatecznego dodefiniowania

- W tradycji ludowej właściwie repertuar jest za

tych zjawisk, ponieważ zachodzą one na siebie. Na

mknięty. Powstają nowe melodie, ale trudno zali

Festiwalu mamy szansę zobaczyć folklor w czystej

czyć je do folkloru. Istotą folkloru jest to, że po

formie.
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Miasteczko Festiwale na Równi Krupowej w Zakopanem

Z Andrzejem Kaweckim, dyrektorem Festiwalu Międzynarodowego
Folkloru Gór Ziemskich i Biura Promocji Zakopanego
- Zakopane żyje Festiwalem. Festiwalowe mia

działań w całym Zakopanem. W ramach Festiwalu

steczko rozbrzmiewa muzyką i tańcem. W całym

są otwarte pracownie i galerie naszych artystów

mieście Festiwalów towarzyszą kiermasze, wy

lokalnych, organizujemy konkursy wierszy o tema

stawy, spotkania z artystami ludowymi, imprezy

tyce górskiej . Jeśli chodzi o partycypacje kosztów,

plenerowe, warsztaty dla dzieci. To imponujące

to w głównej mierze Festiwal wspiera miasto Za

przedsięwzięcie musi wiązać się z ogromnymi

kopane, 600 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.

kosztami.

0 200 tys. aplikujemy do

- Koszt organizacji Festiwalu wynosi ponad 1 min

1 Dziedzictwa Narodowego i w tym roku nasz

zł. To ogromna suma, ale pamiętajmy, że przyjeż

wniosek zajął 4 miejsce na 280 wniosków, które

dża na Festiwal również ogromna liczba artystów -

były weryfikowane pod względem merytorycznym.

to ok 600 artystów z całego świata. Festiwal jest

Jesteśmy dumni z tego, że nasze wnioski są profe

ogromnym wyzwaniem logistycznym, samych im

sjonalnie przygotowane. Marszałek województwa

prez towarzyszących jest

kilkadziesiąt. Występy

przekazuje 50 tys. zł, a resztę Biuro dofinansowuje

w namiocie festiwalowym to jedynie część naszego

z własnej działalności gospodarczej. Biuro jest jed

przedsięwzięcia; konferencje naukowe, warsztaty,

nostką samorządową i prowadzi własną działalność

zajęcia dla dzieci i młodzieży, wystawy, szereg

gospodarczą.
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- Co dla miasta, dla jego marki znaczy Festiwal,

z innych ośrodków naukowych z całego świata.

skoro aż tak duży udział środków pochodzi

Czuwają oni nad wysokim poziomem konkursu.

z jego budżetu?

Na świecie jest niewiele Festiwali z formułą kon

- Ze strategii budowy marki, jaką opracowaliśmy

kursową. Głównie są to przegląd)', gdzie zespoły

ostatnio, wynika, że Zakopane jest kojarzone

przyjeżdżają się zaprezentować i nie ma tego pier

z Krupówkami i górami. Musimy zatem dbać o to,

wiastka rywalizacji. My zostajemy przy konkursie,

by wykorzystać potencjał związany z górami, ich

ponieważ uznajemy, że ta forma rywalizacji jest

kulturą. Budowanie marki Zakopane rozpoczęło się

dopingiem do doskonalenia się, jak w każdej dys

właściwie już w okresie międzywojennym, kiedy to

cyplinie życia. Mamy 3 kategorie; pierwsza jest

odkryli je intelektualiści. Szymanowski czy Wit

najważniejsza, ponieważ folklor jest pokazywany

kiewicz widzieli w kulturze górali inspirację. Wit

w czystym, autentycznym przekazie i w tej formie

kiewicz stworzył, na bazie tutejszego stylu, zako

stanowi źródło naszej tożsamości narodowej . To

piański styl narodowy. Z jednej strony więc intelek

najważniejsza kategoria. W innych kategoriach wi

tualiści, z drugiej autentyczny folklor tworzyły uni

dzimy jak folklor, który wychodzi od źródeł, może

kalny klimat tego miejsca. Dzięki temu do dziś

być w różny sposób interpretowany. To pokazuje

z tego czerpiemy i możemy uczestniczyć w Festi

jak ogromną siłę ma to źródło energii i widzimy

walu. Festiwal jest jednym z wydarzeń muzycz

jak dziś wpływa ono na sztukę, na malarzy, na de

nych w cyklu rocznym Zakopanego, ale jest naj

signerów. Folklor stał się bardzo modny, widzimy

ważniejszy i najpiękniejszy. Energia jaka płynie

to w reklamach, w dziedzinie mody.

z występów zespołów z całego świata zostaje na

regionalne stają się bardzo popularne. Ale tego by

cały rok.

nie było, gdyby nie istniało źródło. Musimy je za

- To jedyny w Polsce Festiwal z konkursem.

tem chronić, żeby nie było zdeflorowane, skomer

Partnerem naukowym Festiwalu jest Uniwersy

cjalizowane. Z dziada pradziada musi być przeka

tet Jagielloński.

zywane w naturalnej formie, by można było z niego

- Bardzo cenimy sobie współpracę z naukowcami

czerpać.

Wątki

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również tymi,

Z Członkiem Jury, Jeanem Roche, folklorystą, ekspertem do spraw UNESCO,
dyrektorem festiwalu folklorystycznego w Gannat we Francji
- We Francji organizuje Pan, od 40 lat, Festiwal

Utrzymujemy bliskie kontakty z organizatorami

podobny do tego w Zakopanem.

Festiwalu, jego wieloletnia dyrektor Elżbieta Cho

- Gdyby nie było Festiwalu w Zakopanem, nie by

durska bywa u nas często. Wymieniamy się do

łoby Festiwalu w Gannat. To zakopiański festiwal

świadczeniami.

zainspirował mnie do stworzenia podobnego wyda

z Zakopanem, że nazywają mnie nawet Jankiem

rzenia we Francji. Festiwal Kultury Świata organi

Gąsienicą z Francji.

zujemy w Gannat od 1974 r. Przyjeżdżam właści

- Czy Gannat, tak jak Zakopane, żyje festiwa

wie co roku do Zakopanego, od kilkudziesięciu lat.

lem?
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- Gannat to pięciotysięczne, miasto, które nie jest

Główne środki musimy jednak zdobyć sami . Pie

miejscowością turystyczną jak Zakopane. Jednak

niądze pochodzą głównie ze sprzedaży biletów.

na czas Festiwalu przybywa ok. 60 tys. osób, które

Miasto pomaga nam w 25 %. Gdyby zatem nie było

kupują nie tylko bilety, ale i pamiątki w butiku fe

publiczności, nie byłoby festiwalu. Polska daje

stiwalowym. Organizacja Festiwalu opiera się

więc tu dobry przykład, władze w Zakopanem

głównie na pracy wolontariuszy. Jeśli chodzi o po

przeznaczają dużą kwotę na organizację wydarze

moc miasta, to zawsze liczymy na jego dobrą wolę.

nia.

Członkowie zespołu z Serbii ”Prvi Partizan”

Z członkiem zespołu z Włoch, Sycylia, Lica ta „A Lanterna”
- Kiedy zacząłeś naukę tańców i pieśni ludowych

im się muzyka, tańce, stroje. Nie było im łatwo.

w zespole?

Stopniowo, rodzice powiększali zespół, zwiększali

- Zacząłem występować w zespole jako kilkuletnie

ilość tańców, kupowali coraz więcej kostiumów.

dziecko, tak jak i moja siostra. Nasz tata jest sze

Teraz zespół liczy 42 członków. Tańczymy trady

fem zespołu. Mama również w nim pracuje. Zespół

cyjne tańce sycylijskie, np. bardzo żywiołową rara-

założyli moi rodzice w 1989 r., w mieście Licata.

tellę, controdanzę, którą wykonywano w barwnych

Byli entuzjastami sycylijskiego folkloru: podobała

strojach na weselach.

(
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- Stroje ludowe są kosztowne. Czy w jakiś spo

- Kultura ludowa jest popularna wśród młodych

sób władze lokalne pomagają wam w utrzyma

Włochów?

niu zespołu?

- Na Sycylii tak. Ostatnio, coraz bardziej się roz

- Nie, w żaden sposób. Za sale, gdzie się spotyka

przestrzenia, powstają różne grupy Campagnia,

my i stroje płacimy sami. Ostatnio na przykład, był

Umbria, Calabria - to są regiony gdzie najbardziej

potrzebny nowy kostium dla głównego tancerza

pielęgnuje się folklor.

i wtedy cała grupa pomogła w jego zakupie. Wi-

- Co znaczy dla Was udział w Festiwalu?

dzimy, że w Polsce jest pod tym względem lepiej.

- To dla nas bardzo ważne, bo mamy szansę wy

- Rodzice jednak założyli muzeum, gdzie gro

stępować jakby w imieniu całej Sycylii. Polska jest

madzą materialne przejawy kultury sycylijskiej.

bardzo gościnna. Festiwal w Zakopanem też nas

- To małe, prywatne muzeum. Powoli przybywa

inspiruje do tworzenia podobnych wydarzeń na Sy

eksponatów. Chcemy by ta barwna kultura nie

cylii. Udało się nam zorganizować, kilka lat temu,

zniknęła, by ludzie o niej wiedzieli. Na szczęście na

podobny Festiwal u nas. Jednak brak środków prze

Sycylii docenia się kulturę ludową. Pieśni ilustrują

szkodził nam w dalszych edycjach. Publiczność

ce pracę przy zbiorze winogron, albo pieśni ryba

była bardzo zainteresowana Festiwalem. Nie mamy

ków sycylijskich są pamiętane przez wiele osób.

wsparcia miasta, tak jak w przypadku Zakopanego.

Członkowie zespołu z Francji "La Maiade Malemortine
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Z członkiem zespołu z Czarnogóry, Podgorica „Crvena Stijena”
- Podczas jednej z dyskusji festiwalowych użył

- Czy to znaczy, że choreograf powinien urodzić

Pan określenia kicz w stosunku do trzeciej kate

się w tym regionie?

gorii.

-T o wszystko zależy od człowieka, od jego wraż

- Dla mnie trzecia kategoria to właśnie kicz. Dzieje

liwości, zaangażowania w kulturę danego regionu.

się tak dlatego, ponieważ często tańce opracowują

Ale gdyby spróbować dać wyrazisty przykład to

choreografowie, którzy nie znają dobrze źródła.

taki, że gdybym ja uczył zespół brazylijski, to, choć

A choreograf

nie wiem jak bym się zmienił, nie będę Brazylij-

powinien w pierwszej kolejności

znać bardzo dobrze źródło. Ale też bardzo ważne

czykiem z jego mentalnością.

jest by znał duszę regionu, z jakiego wjmosi się da
ny taniec, muzyka. Jeśli choreograf nie zna tej du
szy, to wychodzi kicz.

Członek zespołu z Turcji, "M o tif
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Wyniki konkursu 46 MFFGZ:

ZŁOTE CIUPAGI
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej
Zespół „Białcanie” —Polska
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
Zespół ludowy „Vah” —Słowacja
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej
Zespół przy Fundacji na Rzecz Praktyki Tańca Ludowego i Edukacji „MOTIF” —Turcja

SREBRNE CIUPAGI:
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej
Zespół ludowy „Bistritsa” —Bułgaria
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
Grupa „La Maiade Małemortine” —Francja
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej
Grupa folklory styczna „Prvi Partizan” —Serbia
BRĄZOWE CIUPAGI:
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej:
Grupa Tańca Ludowego „Kopice” —Rumunia
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
Zespół Pieśni i Tańca „Viłła de Leganes” —Hiszpania
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej
Zespół ludowy „A Lanterna” —Włochy
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W Jury Festiwalu zasiedli znani folkloryści, wykładowcy akademicy: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. z Instytutu Sztuki IS PAN; dr Miklós Braun z Węgier choreograf przewodniczący Stowarzy
szenia Sztuk Folklorystycznych; Zoltan Kodaly, nauczyciel w College'u w Egerze; mgr Elżbieta Chodurska,
etnograf, wieloletnia Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem; mgr
inż. Jan Karpiel- Bułecka Muzyk, muzykant podhalański, artysta, architekt, znawca folkloru karpackiego;
p r o f nadzw. Krum Georgiev z Bułgarii, muzykolog, choreograf, wykładowca na Uniwersytecie Trakijskim w
Starej Zagorze; p r o f dr. Fikret Degerli z Turcji, folklorysta, profesor Istambulskiego Uniwersytetu Tech
nicznego i Tureckiego Konserwatorium Muzycznego; dr Miklós Braun z Węgier, choreograf, przewodniczący
Stowarzyszenia Sztuk Folklorystycznych;

dr Mircea Cimpeanu z Rumunii, badacz folkloru, regionalista

związany z Wojewódzkim Centrum Kultury Cluj- Napoca; mgr Jean Roche z Francj, folklorysta, ekspert do
spraw UNESCO, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Gannat we Francji; mgr Jo zef Burić ze Słowacji,
folklorysta, dyrektor Stowarzyszenia Teatralnego Folkloru Narodowego Centrum Kultury na Słowacji;
mgr Rafael Romero Cardenas z Hiszpanii, regionalista, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real.

Członkowie zespołu z Chorwacji "Salona

WYDARZEN/A I INFORMACJE KULTURALNE

so-lecie Muzeum Narodowego Rolnictwa
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Daniel Kamiński

50-LECIE m u z e u m n a r o d o w e g o r o l n ic t w a
I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE.

Fot. Piotr Pietrzak

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu

rolnictwa z naciskiem na analizę „przeobrażeń

Rolno-Spożywczego w Szreniawie pod Pozna

socjalnych wsi w ciągu wieków”, z ideologiczną

niem

uroczystość

koncepcją połączenia muzeum robotnika rolnego

50-lecia działalności. Otwarcie Muzeum nastąpi

z muzeum rolnictwa. W roku 1975 obchodzono

ło 29 sierpnia 1964 r. Statut został nadany pla

w Szreniawie 100-letnią rocznicę utworzenie

cówce przez Ministra Rolnictwa, w porozumie

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i w związku

niu z Ministerstwem Kultury i Sztuki. Muzeum

z tym Minister Rolnictwa nadał istniejącej pla

miało kontynuować tradycje Muzeum Przemysłu

cówce status muzeum narodowego. W 1982 r.

i Rolnictwa w Warszawie, utworzonego w 1875

utworzono dodatkowo Oddział Muzeum Środo

r., a zlikwidowanego w 1951 r. Dodatkowo, ce

wiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie,

lem muzeum szreniawskiego było odtworzenie

oraz Oddział Młynarstwa, Wodnych Budowli

historycznego procesu kształtowania się rozwoju

Przemysłu Wiejskiego i Rybactwa Śródlądowego

obchodziło

niecodzienną

---------------------------------------------------- (
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w Jaraczu. W późniejszych latach powołano tak

nów w parku muzealnym. Celem wystawy, która

że Oddział Wikliniarstwa i Chmielarstwa w N o

ma potrwać do końca 2015 r. jest przedstawienie

wym Tomyślu i Gospodarki Mięsnej w Sielinku.

i przybliżenie muzealnemu widzowi najważniej

Obowiązującą po dziś dzień nazwę - Muzeum

szych - zdaniem autorów' wystawcy - 50 wyda

Narodowe

Rolno-

rzeń najbardziej znaczących, najbardziej charak

Spożywczego w Szreniawie - instytucja otrzyma

terystycznych i typowych, które miały miejsce

ła Zarządzeniem nr 20 Ministra Rolnictwa, Le

w ciągu 10 wieków' historii rolnictwa polskiego

śnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 28 grudnia

i odegrały znaczącą rolę w jego kształtowaniu

1998 r., decyzją Ministra Kultury i Sztuki Mu

i rozw'oju, w' okresie od końca X do początku

zeum w Szreniawie, zostało wpisane do Pań

XXI w'. Wyjściową, do dalszych rozważań datę

stwowego Rejestru Muzeów, a trzy dni później

stanowi rok 966, czyli przyjęcie chrztu przez

stało się, z mocy prawa, samorządową instytucją

Mieszka I. W liczbie „50 wydarzeń” uwzględ

kultury. Organizatorem Muzeum został Samo

nione zostały również osoby - prekursorzy rolnic

rząd Województwa Wielkopolskiego. W 2001 r.

tw a których działalności można przypisać kon

stanowisko dyrektora objął, w wyniku konkursu,

kretne wydarzenie, cykl wydarzeń i które można

dr Jan Maćkowiak, który skierował swoje działa

ująć w' konkretnych cezurach czasowych. Plan

nia na interaktywne upowszechnianie zbiorów,

wystawy został uporządkowany w następującej

poprawę infrastruktury muzealnej z uwzględnie

kolejności zwiedzania: 1- Proso; 2- Cystersi pio

niem widza niepełnosprawnego oraz przystoso

nierzy ogrodnictwa i sadownictwa; 3- Praw'o

wanie zabytkowego folwarku do zadań muzeal

propinaeyjne; 4- Handel wiślany; 5- System

nych.

uprawy ziemi; 6- Ziemniak; 7- Rozwój folwarku;

Rolnictwa

i

Przemysłu

11 października 2014 r. odbyły się uroczy

8- Osadnictwa na wsi; 9- Reforma włóczna;

stości jubileuszu 50. działalności Muzeum, pod

10- Ekonomie królewskie; 11- Piechota wybra-

honorowym

niecka; 12- Wydanie pierwszej polskiej książki

patronatem

Ministra

Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa

historycznej

Narodowego

Województwa

„Ekonomiki Ziemiańskiej Generalnej”; 14- Wy

Wielkopolskiego. Uroczystość swoją obecnością

danie „Roślin Potrzebnych, Pożytecznych, Wy

zaszczycili m.in.: wicemarszałek Sejmu RP, Eu

godnych, Osobliwie Krajowych, Albo

geniusz

Rolnictwa

W Kraju Użyteczne Być Mogą, Rozmnożenie

i Rozwoju Wsi, Zofia Szalczyk, wojewoda wiel

i Zażycie” 15- Bambrzy, mieszkańcy dawmyeh

kopolski, Piotr Florek oraz marszałek wojewódz

podpoznańskich wsi; 16- Udział chłopów' w' wal

tw a wielkopolskiego, Marek Woźniak.

ce o niepodległość, ogłoszenie Uniwersału Poła

oraz

Grzeszczak,

Pierwszym

Marszałka

wiceminister

punktem

uroczystości

„Gospodarstwa”;

13-

Wydanie

Które

było

nieckiego 1794 r.; 17- Konstytucja 3 Maja 1791

otwarcie wystawy czasowej „Dziesięć wieków

roku; 18- Uwłaszczenie chłopów w zaborze pru

rolnictwa polskiego” i posadzenie pięciu piata-

skim; 19- Uwiaszczenie chłopów w zaborze
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tralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Ocza
powskiego (1955-do dzisiaj); 38- Muzeum Rol
nictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow
cu; 39- Reforma Rolna w II Rzeczpospolitej;
40- Wielki kryzys w rolnictwie; 41- Wielki
Strajk Chłopski 1937 r.; 42- Bataliony Chłopskie
1940-1945; 43- Reforma Rolna 1944 (Manifest
PKWN);

44-

Ustawa

o

elektryfikacji

wsi;

45- Instytucje w służbie rolnictwa; 46- Powstanie
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; 47- Wal

Fot. Piotr Pietrzak

ka z analfabetyzmem; 48- Powstanie Państwo
austriackim; 20- Uwłaszczenie chłopów w zabo

wych Nieruchomości Ziemskich i Państwowych

rze rosyjskim; 21- Wydanie „Ustaw dla dóbr mo

Gospodarstw Rolnych; 49- Muzeum Narodowe

ich rządców”; 22- Wydanie dwunastotomowego

Rolnictwa

dzieła „Gospodarstwo Wiejskie”; 23- Zastąpienie
rolniczych;

24-

Udoskonalenie

pługa;

Ogółem, na wystawie zgromadzono 243 mu
zealia. Zaprezentowane zostały m.in.: malarstwo

wień śródpolnych przez Dezyderego Chłapow

i grafika znanych polskich artystów, wśród nich

skiego z Turwi; 26- Powstanie fabryki maszyn

autorstwa Jana Styki - Bitwa pod Racławicami,

rolniczych w Gidlach produkującej urządzenia

jak również reprodukcje cyfrowe dzieł, zajmują

dla gospodarstw chłopskich; 27- Początki cu

cych ważne miejsce w historii polskiej sztuki, jak

krownictwa buraczanego; 28- Powstanie naj

np. grafika autorstwa Jeana Piere’a Norblina de

większej fabryki maszyn rolniczych w zaborze

la Gourdaine - Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

pruskim; 29- Budowa Kanału Augustowskiego;

1791 roku. Na wystawie znalazły się liczne do

30- Skonstruowanie i zastosowanie deszczowni;

kumenty obejmujące cezurę czasową od XVI do

31- Instytut Agronomiczny w Marymoncie 181632-

Szkoła

Rolnicza

w

końca wieku XX. Są wśród nich na przykład:

Dublanach

„Zeznanie dotyczące poboru ze wsi i cen do

k. Lwowa (1856-1939); 33- Szkoła Rolnicza

staw”, z podpisem szlachcica Piotra Przespolew-

w Czernichowie k. Krakowa; 34- Szkoła Rolni
cza im.

Haliny w Żabikowie k.

skiego, herbu Topór z 1591 r. czy Faksymile

Poznania;

oryginału Konstytucji 3 Maja 1791 roku, doku

35- Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warsza

menty z okresu uwłaszczeniowego we wszyst

wie (1895-1951); 36- Kółka Rolnicze; 37- Cen

---------------------- 1

Rolno-Spożywczego

Polski do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku.

25- Wprowadzenie pługa szkockiego i zadrze-

1861;

Przemysłu

w Szreniawie (1964-do dzisiaj); 50- Wstąpienie

pracy ręcznej na maszynową przy produkcji ma
szyn

i

kich trzech zaborach, fragment kolekcji znaków
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niegdyś

kilkanaście ras zwierząt gospodarskich, w tym:

w majątkach ziemskich, tzw. znaki dominialne

woły, koniki polskie, owce wrzosówki, kozy,

i szefie. Wśród zbiorów bibliotecznych ekspo

świnie pstre złotnickie, drób i króliki, co przy

nowane są białe kruki, na przykład „Ustaw dla

czynia się do uatrakcyjnienia placówki. W 2006

dóbr moich rządców” autorstwa Anny Jabłonow

r. przywrócono także do pierwotnej sprawności

skiej, dzieło wydane w 1786 r. w Warszawie.

lokomobilę z fabryki Hipolita Cegielskiego, która

Ekspozycyjne gabloty wypełniły również medale

prezentowana jest „w ruchu” podczas festynów

upamiętniające owe ważne wydarzenia, w dzie-

muzealnych. W ciągu roku bowiem Muzeum

sięciowiekowej

organizuje kilkanaście imprez o charakterze edu-

rozliczeniowych

funkcjonujących

historii

rolnictwa

polskiego.

Ekspozycji dopełniają sprzęty i narzędzia rolni

kacyjno-rekreacyjnym.

cze. Przedstawione na wystawie wydarzenia,

W ramach uroczystości 50. wręczono także

w sensie ekspozycyjnym zaprezentowane są

zasłużonym pracownikom Muzeum odznaczenia

w postaci obiektów muzealnych, uzupełnione

państwowe, resortowe i regionalne, w tym m ię

obszernymi ich opracowaniami w postaci tek

dzy innymi: medale „Za długoletnią służbę”, brą

stów, zdjęć, reprodukcji cyfrowych, wydruków

zowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

zdjęciowych na tak zwanych pylonach. Wystawa

odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa

stanowi nie tylko kompendium wiedzy dla róż

wielkopolskiego”, odznaki honorowe „Zasłużony

nego wiekiem, wykształceniem i poziomem od

dla

bioru muzealnego widza, ale również rodzaj nie

„Zasłużony dla rolnictwa” oraz

banalnych w formie lekcji dla różnych wiekowo

opiekę nad zabytkami”.

kultury

polskiej”,

odznaki

honorowe

odznaki „Za

W swoje pięćdziesięciolecie Muzeum jest

grup szkolnych.
Udostępniono także zwiedzającym, odno

ciągle żywą placówką łączącą umiejętnie działal

wione i przystosowane do celów muzealnych,

ność stricte muzealną z nowoczesnymi metodami

zabytkowe zabudowania folwarczne. Teren Mu

przyciągania publiczności, które co roku odwie

zeum obejmuje bowiem, oprócz zabytkowego

dza ok. 100 tys. osób. Szreniawa to wzór nowo

dworu i parku odnowionego w latach 2009-2011,

czesnej placówki, która dzięki dobrej koncepcji

cały kompleks dawnego „podwórza gospodar

rozwoju może stanowić już dziś wzór europejski.

skiego”. Projekt odtworzenia XIX-wiecznego
układu zabudowy folwarcznej w Szreniawie był
odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne
społeczeństwa. Oddanie folwarku w znaczący
sposób przyczyniło
wierzchni

się do zwiększenia po

wystawienniczej

z

5780

m

kw.

w 2011 r. do 9777 m kw. w 2013 r. W ramach
przywracania „żywego muzeum”, po wielu latach
wróciły tu zwierzęta i dziś Muzeum prezentuje
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Warszawskie Święto Chleba

Aleksandra Szymańska
Joanna Radziewicz

XII WARSZAWSKIE ŚWIĘTO CHLEBA
I

XXI KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA

corocznie, od 12 lat, przez

Po nabożeństwie, przy akompaniamencie Młodzie

Centralną Bibliotekę Rolniczą, Warszawskie Świę

żowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca, ruszył na

to Chleba wpisało się już na stałe w program im

Rynek Nowego Miasta kolorowy korowód wień

prez kulturalnych stolicy. W tym roku gościem

ców i chlebów dożynkowych, który wzbudził duże

Święta były XXI Krajowe Dni Ziemniaka.

zainteresowanie wśród osób spacerujących po Pla

Organizowane

cu Zamkowym.

Głównym celem Święta Chleba jest populary
zacja tradycji wsi mazowieckiej, jej obrzędów
związanych z chlebem oraz prezentacja tradycjąnych wyrobów artystycznych, produktów regional

Wieńce prezentowały się okazale. Kłosy pszenicy,

nych i wyrobów kulinarnych. Obchody Święta roz

żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta tworzyły orygi

poczęty się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św.

nalne kompozycje.

Anny przy Krakowskim Przedmieściu.

t
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Podobnie chleby, symbol dostatku i obfitych plo

Warszawskie Święto Chleba

liczne atrakcje. Do wspólnej zabawy zachęcały

nów, zachwyciły wysokim poziomem sztuki pie

występy kapel i zespołów ludowych - „Krasnego”,

karskiej. W radosnej atmosferze, przy wtórze Mło

„Przepióreczki”, „Etiudy i Sonaty”, „Kamiewia-

dzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca i pięknej

ków” , „Małych Kamiewiaków” oraz „Młodzieżo

pogodzie, orszak zespołów ludowych dotarł na

wej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca”.

miejsce.

Gościem specjalnym był zespół „Dzikie Jabł
ka”, który w swojej muzyce łączy folk polski
i afrykański. Członków kapeli połączyła miłość do
Tam, na scenie nastąpiło uroczyste otwarcie Świę

muzyki i polskich korzeni oraz idea promowania

ta, którego dokonali Ryszard Miazek, dyrektor

tolerancji i wielokulturowości. Twórczość tego

Centralnej Biblioteki Rolniczej i Edward Arseniuk,

zespołu to niezbadane nigdy dotąd lądy muzyki

dyrektor IHAR PiB w Radzikowie. Głos zabrał

etnicznej. To wspólnie brzmiące dwa żywioły: sło

także poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław

wiańska melodyjna nuta i porywający rytm afry

Siekierski, a uroczysty list gratulacyjny od M ar

kańskich bębnów. To nie inspiracja Afryką czy

szałka Województwa Mazowieckiego Adama Stru

polskim folklorem, lecz ich żywe zespolenie.

zika, odczytała Pani Walentyna Rakiel-Czamecka.
Następnie, gościom honorowym oraz współorgani
zatorom uroczyście wręczono tradycyjne chleby
dożynkowe przygotowane

przez

warszawskich

piekarzy.

Naturalna swoboda, świetny kontakt z publiczno
ścią, znakomity warsztat muzyczny, oryginalne
Na przybyłych na Rynek Nowego Miasta

brzmienie egzotycznych instrumentów i charakte

mieszkańców Warszawy oraz turystów czekały

rystyczny biały śpiew to tylko niektóre z atutów
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zespołu, którego występ pozytywnie wpłynął na
publiczność zgromadzoną na Rynku Nowego Mia

Warszawskie Święto Chleba

kwiatków bibułkowych pod kierunkiem Małgorzaty
Pepłowskiej, twórczyni ludowej z Węgrowa.

sta.
Największą atrakcją XII Święta Chleba był,
jak zwykle, kiermasz wyrobów piekarskich.

Patronat honorowy nad Świętem Chleba objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam
Ponadto, można było skosztować tradycyjnych
potraw z ziemniaków, zapoznać się z ponad 100.
odmianami tych „królewskich bulw” i wziąć udział
w konkursie na najlepszą odmianę ziemniaka.

Struzik. Współorganizatorami imprezy byli zaś:
Cech Piekarzy w Warszawie, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin PIB, Zakład Nasiennictwa
i Ochrony Ziemniaka w Boninie, Stowarzyszenie
Polski Ziemniak, Praska Giełda Spożywcza, Pol
skie Młyny S.A., Państwowe Muzeum Etnograficz
ne, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych i Fun
dacja Moje Wojenne Dzieciństwo. Patronat me
dialny nad nim przyjęli: TVP Warszawa, TVR24,
miesięcznik „Nowa Wieś Europejska”, tygodnik
„Zielony Sztandar”, „Nowoczesna Uprawa” oraz
Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta
Chleb to podstawa naszej codziennej diety,
a tak mało o nim wiemy... A przecież kryje się za
nim trud i umiejętności wielu ludzi. Dołóżmy, więc

Nie zabrakło również tradycyjnych produktów
regionalnych: miodów, wędlin, serów, na czele ze
sławnymi serami korycińskimi, sękaczy czy oscyp

wspólnych starań, aby był doceniany w naszym
społeczeństwie, a na równi z nim Ci, którzy ten
chleb powszedni wytwarzają.

ków. Do swoich stoisk zapraszali twórcy ludowi.
Dzieci miały okazję wziąć udział w warsztatach:
lepienia figurek z ciasta chlebowego (stoisko Spół
dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej) czy wykonywania

{ - }

Zapowiedzi imprez kulturalnych
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(W poprzednich numerach zapowiadaliśmy najważniejsze wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce
w II i III kwartale tego roku. Pomimo że trzeci numer Kultury Wsi ukazuje się nieco później, postanowiliśmy
dla celów dokumentacyjnych zachować ten czasowy układ).

VI Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Samkami Tradycji”
Czudec, 6-20 października 2014
Organizator: Ośrodek Kultury

Głównym celem konkursu „Ścieżkami tradycji” organizowanego przez czudecki Ośrodek Kultury jest
podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji kulturowej Podkarpacia poprzez rozbudzanie zainteresowania re
gionalną twórczością artystyczną. Impreza pozwala również na odkrywanie nowych talentów artystycznych
wśród osób dorosłych i poszukiwanie dawnych wzorów i technik zdobnictwa. Konkurs jest adresowany do
artystów ludowych i obejmuje następujące dziedziny: plastyka obrzędowa, rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo
na szkle, kwiaty z bibuły, haft, koronkarstwo, zabawkarstwo, tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo.
Więcej informacji na stronie: www.okczudec.pl

Zapowiedzi imprez kulturalnych
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XXXI Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej
Tarnogród, 10-12 października 2014
Organizator: Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie,
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Burmistrz Tarnogrodu,
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne

To prezentacja przedstawień teatralnych pozwalająca poznać tradycje i obrzędy z różnych regionów na
szego kraju, takich jak: gody, zapusty, noc świętojańska, wicie wianków, chodzenie z gwiazdą, wesele,
chrzciny czy ostatni różaniec oraz prace wiejskie, jak: darcie pierza, prządki, kiszenie kapusty, wykopki
i inne. W ciągu roku w całej Polsce odbywają się Regionalne Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych.
Każdy przegląd nominuje zespoły do finałowego Sejmiku, który odbywa się w Tarnogrodzie. Wyjątkowość
prezentowanych spektakli polega na tym, że dawne obrzędy prezentowane są tak, jak faktycznie wyglądały,
więc wszystko to, co się dzieje na scenie jest po części odzwierciedleniem życia codziennego, a po części
wyrazem sztuki scenicznej. Idea samych spotkań dla twórców jest okazją do zdobywania nowych doświad
czeń i umiejętności, a dla wiejskiego ruchu teatralnego - szansą promocji. Na przestrzeni lat widać wyraźny
wzrost aktywności wśród młodszego pokolenia twórców. Zdarza się i tak, że na scenie konfrontowane są
dwie generacje, prezentujące odmienne światy. Uczestnicy dbają o jakość warsztatu teatralnego: o scena
riusz, wyrazistość akcji, prowadzenie roli, kontakt i dialog.
Więcej informacji na stronie: www.tok.lbl.pl
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XI Spotkanie Twórców Ludowych „Ocalić od zapomnienia”
Gniewczyna Łańcucka, Gm* Tryńcza, 16 października 2014
Organizator: Trynieckie Centrum Kultury

„Ocalić od zapomnienia” to wydarzenie, na którym artyści z gminy Tryńcza, specjalizujący się w zakre
sie rękodzieła ludowego mają możliwość zaprezentowania swoich wyrobów. To również znakomita okazja
do wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów na temat nabytych umiejętności i wszelkich innowacji
w tym zakresie. Na towarzyszącej spotkaniu wystawie wszyscy zainteresowani sztuką ludową mogą podzi
wiać efekty pracy lokalnych artystów. Można tu obejrzeć najrozmaitsze prace: kwiaty z krepiny, papierowe
dekoracje, haft, koronkarstwo, szydełkowanie, malarstwo, rzeźbę, a nawet odzież. Urozmaiceniem imprezy
są występy lokalnych zespołów artystycznych.
Więcej informacji na stronie: www.tryncza.eu.

XXX Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
Trzcina, Gm. Świlcza, 18 października 2014
Rzeszów 19 października 2014
Organizator: Trynieckie Centrum Kultury
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Już po raz 30. w Tynieckim Domu Kultury prezentowane będą tańce ludowe z poszczególnych regio
nów Polski. Podstawowym celem tego konkursu jest ukazywanie i przypomnienie uczestnikom tego wyda
rzenia piękna tradycyjnego tańca ludowego w jego oryginalnej formie, a także wydobycie, ukazywanie, do
kumentacja i upowszechnianie tradycji tanecznych, utalentowanych tancerzy, wyróżniających się zespołów
i grup tanecznych z całej Polski. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest imprezą nie
zwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego, która każdego roku skupia liczne grono uczestni
ków i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez taniec jest ciekawą formą odkry
wania polskiego folkloru.
Więcej informacji: www.wdk.podkarpackie.pl.

XXX. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego.
Trzciana Rzeszów, 18-19 października 2014
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest unikalną formą działalności kulturalnej
upowszechniania tradycyjnego folkloru tanecznego od 1984 r. Od trzydziestu lat Konkurs skupia uczestni
ków z całej Polski, którzy z zamiłowaniem i pasją przedstawiają folklor taneczny swojego regionu. Głów
nym celem Konkursu jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego tańca ludowego, jego upowszechnianie
i dokumentacja wideofoniczna. W Konkursie uczestniczą autentyczne grupy i pary taneczne nieskażone ręką
choreografa. Jury zwraca uwagę na jak najwierniejsze odwzorowanie elementów, poszczególnych tradycji
regionalnych. Bardzo istotny jest strój ludowy właściwy dla danego regionu, towarzyszenie kapeli na żywo
podczas występu z odpowiednim składem instrumentów, oraz autentyczność prezentowanych tańców, muzy
ki, śpiewu i gwary. Uczestnicy oceniani są w dwóch kategoriach, tj. grup tanecznych i par indywidualnych,
oraz trzech kategoriach konkursowych: tańce wykonywane powszechnie, tańce obrzędowe oraz tańce
zabawy. Najbardziej cenni dla formuły Konkursu są autentyczni nosiciele wiejskich tradycji tanecznych
z najstarszego pokolenia. Prezentowane i dokumentowane podczas Konkursu tradycyjne tańce ludowe
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z poszczególnych regionów Polski pozwalają ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie przez 26 lat zgromadził unikatowy audiowizualny zapis prezentacji
konkursowych z poszczególnych regionów Polski. Na jej podstawie powstało wiele prac naukowych. Ogól
nopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest bardzo istotny w kultywowaniu i popularyzacji kultu
ry ludowej. Konkurs ma swoje stałe grono uczestników i odbiorców tej jakże ważnej dla ochrony dziedzic
twa kulturowego imprezy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wdk.podkarpackie.pl

Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Cztery Pory Roku”
Nowa Dęba, 26 października 2014
Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury

Podczas tej imprezy teatry obrzędowe prezentują regionalne zwyczaje związane z życiem codziennym,
obchodami świąt i imprez rodzinnych. Zamysłem organizatorów jest zachęcenie jak największego grona
uczestników do zainteresowania się rodzimą kulturą ludową, i jednoczesne zaspokojenie ich potrzeb este
tycznych. To również istotny element kształtowania tożsamości regionalnej, której ważnym składnikiem jest
kultywowanie i ocalenie od zapomnienia dawnych zwyczajów i obrzędów ludowych.
Więcej informacji na: www.kultura.nowadeba.pl.
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XIX Przegląd Twórczości Ludowej
Krasnystaw, 29 października 2014
Organizator: Krasnostawski Dom Kultury

Przegląd ma charakter cykliczny i stanowi podsumowanie rocznej działalności artystycznej osób realizu
jących swoje pasje w różnorodnych obszarach sztuki ludowej (malarstwie na szkle, rzeźbie, garncarstwie,
hafciarstwie, koronkarstwie, plastyce obrzędowej, wycinankarstwie).
Częścią tego wydarzenia jest również Konkurs Poetycki im. Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka ży
cia przez świat". Głównym celem Przeglądu jest promocja twórczości ludowej, a także zachęcenie lokalnych
artystów do dalszej kontynuacji swojej pracy.
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IV Małopolski Przegląd Dziecięcych Zabaw Ludowych „O Zielonego Smoka”
Kraków, 29 października 2014
Organizator: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie

Przegląd jest adresowany do grup i zespołów przedszkolnych z terenu Małopolski. Jego celem jest ak
tywizacja najmłodszych do udziału w polskiej kulturze ludowej, poprzez naukę i wykonanie ludowej zabawy
dziecięcej lub krakowskiej piosenki ludowej z wykorzystaniem zabawowych elementów tanecznych. Polskie
dziecięce zabawy ludowe stanowią, bowiem nie tylko cenną spuściznę kulturowo-obyczajową, ale również
przygotowują dzieci do życia w grupie i poznawania rządzących nią praw. Oprócz tego sprawiają im dużo
radości i stwarzają możliwość kreatywnego spędzenia czasu.
Więcej informacji na stronie: www.okn.edu.pl

XIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi
Trzydnik Duży, listopad 2014
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

WYPARZEN/A

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Celem imprezy jest ocena poziomu amatorskiego ruchu artystycznego na terenie powiatu kraśnickiego,
ochrona folkloru i twórczości artystycznej wsi oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć artystycznych. Prze
gląd ma formę otwartego konkursu, w którym mogą wziąć udział zespoły teatralne łub kabarety, zespoły
śpiewacze, chóry i kapele ludowe. Tematyka prezentacji jest dowolna, jednak powinna się różnić od progra
mu realizowanego w poprzednich edycjach.
Więcej informacji na stronie: http://goktrzydnik.com.pl

40. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”
Limanowa, 6-9 listopada 2014
Organizator: Limanowski Dom Kultury

W 2014 r. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” będzie miał 40 lat. Pierwszym i głównym za
daniem tej imprezy od zawsze jest kultywowanie i propagowanie bogactwa kultury ludowej we wszystkich
grupach etnograficznych: Lachów limanowskich i szczyrzyckich, Zagórzan, Górali gorczańskich, łącko kamienickich powiatu limanowskiego.
Limanowska SŁAZA to:
•

Prezentacja najcenniejszych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, tańcach, gwarze oraz
obrzędach i zwyczajach ludowych. Zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

•

Dokumentacja najcenniejszych wartości kultury ludowej tego regionu.

•

Festiwal ten jest jednym z najstarszych festiwali folklorystycznych nieprzerwanie odbywających się
w Małopolsce.

•

To ważne wydarzenie kulturalne całego regionu. W ciągu 4 dni festiwalu przez scenę domu kultury
przewija się ponad 600 wykonawców występujących w zespołach regionalnych, kapelach, grupach
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śpiewaczych i obrzędowych oraz indywidualnie jako śpiewacy, gawędziarze, instrumentaliści. Arty
ści w wieku o kilku lat do kilkudziesięciu. W ciągu tych 4 dni odbywają się prezentacje najcenniej
szych autentycznych wartości kultury ludowej powiatu limanowskiego. Laureaci w poszczególnych
kategoriach określonych regulaminem otrzymują nagrody finansowe.
•

Skład Komisji oceniającej stanowią autorytety w dziedzinie etnografii, dialektologii, muzyki i chore
ografii.

•

Oprócz prezentacji festiwalowych odbywają się ogólnopolskie warsztaty artystyczne dla instruktorów
zespołów folklorystycznych.

•

Program konkursowy jest uatrakcyjniany przez Kiermasz Produktów Regionalnych, Rękodzieła
i Sztuki ludowej.

Limanowska SŁAZA to jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie, która przyciąga tłu
my entuzjastów kultury ludowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ldk.limanowa.pl

V Przygraniczny Konkurs Tkacki „Tradycja a współczesność - tkactwo ludowe
w Dolinie Bugu i Krzny”
Hruda, 8 listopada 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Biała Podlaska

Konkurs jest skierowany do osób zajmujących się tkactwem ludowym. Prace są oceniane w trzech kate
goriach:
I - kategoria Perebor dawny - tradycyjnie wykonany wzór zastosowany w strojach ludowych.
II - kategoria Perebor współczesny - tradycyjnie wykonany wzór wykorzystany współcześnie.
III - kategoria dowolna technika tkactwa ludowego pokazująca tradycyjne wzornictwo.
Więcej informacji na stronie: http://gokbp.pl
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Dziady. Gród w Gfeczu
Giecz, 8 listopada 2014
Organizator: Rezerwat Archeologiczny - Gród Piastowski w Gieczu

Dziady to impreza plenerowa przybliżająca słowiańskie wierzenia oraz rytuały związane z kultem
przodków. Inscenizacja pochówku ciałopalnego oraz obrzędu ku czci zmarłych, czyli tak zwanych Dziadów.
Dziady to wywodzący się z czasów przedchrześcijańskich ludowy zwyczaj praktykowany wśród Słowian
i Bałtów. Mianem „Dziadów” określano duchy zmarłych przodków,

a poświęcone im obrzędy odprawiano

w miejscach uznanych za magiczne. Takim miejscem często bywało miejscowe uroczysko, na którym w e
dług tradycji w dawnych czasach znajdowało się miejsce cmentarne. Dziady obchodzono dwa razy w roku:
wiosną i jesienią. W czasie obrzędu, któremu przewodził guślarz, przywoływano duch}'' zmarłych, palono dla
ich ogrzania ognie oraz składano pokarmy. Zasadniczym celem przeprowadzenia tego obrzędu było nawią
zanie kontaktu z duszami zmarłych i pozyskanie ich przychylności, a także zapewnienia im spokoju w za
światach.
Oprawę obrzędu będzie stanowiła słowiańska muzyka. A oprócz inscenizacji obrzędów związanych
z pogańskim świętem zmarłych, na uczestników czeka ognisko i wiele owianych tajemnicą niespodzianek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lednicamuzeum.pl
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XXIII Posiady Gawędziarskie oraz XXV Konkurs Gry
na Unikatowych Instrumentach Ludowych
Brzuśnik, Jeleśnia, Milówka, 8-9 listopada 2014
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Grojcowianie w Wieprzu.

Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych to tradycyjne spo
tkanie beskidzkich gawędziarzy i muzyków, którzy rywalizują ze sobą w kategoriach solistów, kapel i gawę
dziarzy. Przesłuchania konkursowe, w zależności od wieku uczestników odbywają w różnych ośrodkach
regionalnych.
Więcej informacji na stronie: www.rok.bielsko.pl

Spotkania na Kopańskim Moście
Myszyniec, 11 listopada 2014
Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego
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„Kopański Most" to określenie miejsca zasadzki, w którą zwabione z os taty wojska szwedzkie pod wo
dzą króla Karola XII w styczniu 1708 roku. Głównym elementem imprezy jest konkurs zespołów folklory
stycznych prezentujących ludową pieśń kurpiowską o tematyce patriotycznej i żołnierskiej. Jest on realizo
wany w trzech kategoriach wiekowych - dzieci do lat 15, młodzież 1 6 - 2 5 lat i dorośli powyżej 25 roku
życia. W konkursie mogą wziąć udział zespoły folklorystyczne działające przy szkołach i ośrodkach kultury
na terenie Puszczy Zielonej oraz twórcy ludowi z terenu Gminy Myszyniec. Celem imprezy jest popularyza
cja folkloru kurpiowskiego, rękodzielnictwa ludowego oraz krzewienie kultury kurpiowskiej wśród dzieci
i młodzieży. Integralną częścią tego wydarzenia jest Jarmark Swiętomarcinowy nawiązujący do dawnego
zwyczaju odpustowego handlu. Spotkania Na Kopańskim Moście w Myszyńcu mają charakter rodzinny
i cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Myszyńca, ale i goszczących w tych rejonach
turystów, którzy mają okazję poznać wspaniałą kurpiowską tradycję.
Więcej informacji na stronie: http://www.rckkmyszyniec.pl

Gęsina w Swołowie
Swołowo, 11 listopada 2014
Organizatorzy: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Gmina Słupsk

Festiwal w Swołowie to jedyna okazja, by skosztować pomorskiej gęsiny, gdyż to właśnie w okolicy
dnia św. Marcina (11 listopada) dawniej bito i spożywano gęsi na Pomorzu. Gęś pieczona, półgęski wędzo
ne, pierogi z gęsiną, żołądki gęsie, pasztety, galarety, gęsi smalec oraz kartoflanka i brukwianka na gęsinie
to tylko niektóre smakołyki, jakich będzie można spróbować na jednym spośród 20 stoisk z potrawami przy
gotowanymi przez restauratorów, koła gospodyń wiejskich i gospodarstwa agroturystyczne. Biesiada i targ
produktów wiejskich odbędą się w ogrodzie na terenie Zagród}'' Albrechta.
Kiermasz rękodzieła, opowieść „O gęsi i innych ciekawostkach kulinarnych na Pomorzu”, zabawy z gąską,
tradycyjne darcie pierza i pokazy tkackie w stodole tkackiej, oraz występy zespołów muzycznych - to naj
ważniejsze punkty imprezy, w Sw^ołowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum.swolowo.pl
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Imieniny ulicy św. Marcina w Poznaniu
Poznań, 11 listopada 2014
Organizator: Centrum Kultury TAMEK w Poznaniu

Od 1994 roku Zamek w Poznaniu - nawiązując do starej tradycji ulicznych zabaw i festynów, którym
patronowali rozmaici święci: opiekunowie miast, ulic i cechów - wyprawia ulicy Święty Marcin imieniny.
Momentem kulminacyjnym Imienin jest zawsze świętomarciński korowód. 11 listopada po sumie odpusto
wej odprawianej w kościele św. Marcina wyrusza barwny pochód z Patronem na czele. Święty w stroju
rzymskiego legionisty przemierza konno całą ulicę Święty Marcin, przyjeżdża na plac przed Zamkiem, gdzie
z rąk prezydenta otrzymuje klucz do bram miasta. Ten moment jest sygnałem do rozpoczęcia wspólnej za
bawy. Na imieninowych gości czekają w Zamku wystawy (często dotyczące historii i ulicy, i miasta), kon
certy, filmy, spektakle teatralne. Przed Zamkiem natomiast każdego roku ustawiona jest scena, którą we wła
danie biorą artyści, muzycy i aktorzy. Tutaj także przez całą imprezę trwa kiermasz artykułów regionalnych.
Kiedy zabawa sięga zenitu przed Zamkiem wybuchają fajerwerki.
Tradycyjnie w dniu św. Marcina w Poznaniu jada się rogale świętomarcińskie. Tradycja ta wywodzi się
z czasów pogańskich, gdy podczas jesiennego święta składano bogom ofiary z wołów lub w zastępstwie z ciasta zwijanego w wole rogi. Kościół przejął ten zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. Kształt ciasta
interpretowano jako nawiązanie do podkowy, którą miał zgubić koń świętego. W Poznaniu tradycja wypieku
rogali świętomarcińskich na 11 listopada istnieje od 1860 r.
Dziś na „Dni Świętomarcińskie” przybywają tysiące gości, co świadczy i o sympatii, jaką poznaniacy
darzą główną ulicę swojego miasta i tym, że impreza na trwałe wrosła w poznański kalendarz i wreszcie do
wodzą, że świętom arcińska tradycja jest w Poznaniu wciąż żywa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zamek.poznan.pl

WYPARZEN/A

Zapowiedzi imprez kulturalnych

XVI Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych
Hańsk, 16 listopada 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Starostwo Powiatowe we Włodawie

P rz e g lą d

Obrzędowych
Celem przeglądu jest przypomnienie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych, starych pieśni
i ginących zawodów oraz upowszechnienie ich przez prezentację. Zespoły obrzędowe mogą zaprezentować
zwyczaje: adwentowe (św. Andrzej, św. Łucja), wigilijne, bożonarodzeniowe (herody, jasełka, święte wie
czory, chodzenie z gwiazdą i szopką), zwyczaje noworoczne i karnawałowe, związane z obchodami Matki
Boskiej Gromnicznej, zapustami, Środą Popielcową i śródpościem, Wielkim Postem, Wielkanocą, Zielonymi
Świątkami, Bożym Ciałem, świętem Matki Boskiej Zielnej, a także zwyczaje jesienne, takie jak pierzak,
prządki, czy obróbka lnu, a także wybrane fragmenty obrzędów narodzinowych i weselnych. W ocenie wi
dowiska jury zwraca szczególną uwagę na posługiwanie się lokalną gwarą oraz prezentację autentycznych
pieśni. Rekwizyty i stroje muszą się wiązać z treścią widowiska i z czasem w jakim rozgrywa się akcja.
Więcej informacji na stronie: www.gokhansk.pl
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Folkowe Andrzejki we Wrzosie
Wrzos (woj. mazowieckie), II połowa listopada 2014
Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania „ Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Wrzosowisko

Niewielka miejscowość Wrzos w gminie Przytyk powoli staje się miejscem, w którym odżywa piękna
tradycja organizacji wiejskich zabaw ludowych. Folkowe Andrzejki - są wydarzeniem, które ma na celu
integrację mieszkańców, promocję folkloru, popularyzację kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego. Ideą
imprezy jest też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiej
skie zabawy ludowe, podczas których kapele grały huczne mazurki, oberki. Podczas imprezy prezentuje się
kilku wykonawców, kapele ludowe, których występy gromadzą licznie zebraną publiczność, która oglądając
występy artystyczne oraz uczestnicząc w zabawie tanecznej będzie mogła poczuć klimat i atmosferę zabawy
sprzed wielu lat.
Więcej informacji moszna znaleźć na stronie: www.wdolinieradomki.pl

Osadzanie Chochoła w Ryglówce
Kraków/Bronowice Małe, 22 listopada 2014
Organizator: Rydlówka” Regionalne Muzeum Młodej Polski Oddziału Krakowskiego PTTK
przy współudziale finansowym Urzędu Miasta Krakowa
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20 listopada 1900 r. w dworku Włodzimierza Tetmajera odbyło się słynne wesele Lucjana Rydla z Ja
dwigą Mikołaj czykówną, córką bronowickiego chłopa, które stało się osnową „Wesela” Stanisława Wy
spiańskiego - jednego z najważniejszych dramatów w historii polskiej literatury. Osiem lat później Jadwiga
i Lucjan Rydlowie zamieszkali w tym dworku. Dziś znajduje się tu Muzeum Młodej Polski, którym opiekują
się potomkowie Lucjana Rydla. Muzeum otwarto 21 listopada 1969 r., dokładnie w rocznicę oczepin Jadwigi
Mikołajczykówny. Odtąd co roku organizowana jest tutaj impreza pod nazwą „Osadzanie chochoła”. Przy
dźwiękach kapeli ludowej, dzieci ze szkół w Bronowicach osadzają chochoła na krzewie róży przed oknem
izby weselnej. Druga część uroczystości odbywa się we wnętrzu „Rydlówki”. Rozpoczynają krótka gawęda
na temat związany z Młodą Polską, a potem trwają występy artystów teatrów krakowskich. Przy blasku
świec kończy je poczęstunek kołaczem roznoszonym w przetakach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rydlowka.com

IX Spotkania Muzyk Podhalańskich „Dziadońcyne Granie”
Bukowina Tatrzańska, 22-23 listopada 2014
Organizator: Bukowińskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej

W Bukowińskim Domu Kultury już po raz dziewiąty odbędą się Spotkania Muzyk Podhalańskich
„Dziedońcyne Granie”, których celem jest propagowanie muzyki podhalańskiej w jej tradycyjnej formie
i zachowanie charakterystycznego stylu muzyki góralskiej. Jest również okazją do wymiany doświadczeń
między muzykantami. Nagrodą główną jest „Dziadońcyn smycek”. W konkursie mogą wziąć udział jedynie
muzyki podhalańskie w trzyosobowym składzie (prym, sekund i bas). Na „Dziadońcyne Granie” przyjeżdża
ją do Bukowiny Tatrzańskiej najlepsi muzykanci oraz miłośnicy kultury ludowej.
Impreza, jak co roku rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Bukowinie Tatrzańskiej, ofia
rowaną za zmarłych muzykantów. Po Mszy nastąpi przejście na cmentarz, uczczenie zmarłych muzykantów
góralskimi nutami oraz złożenie kwiatów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.domludowy.pl
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XXI Prezentacje Białoruskich Zespołów Obrzędowych
Hajnówka, 23 listopada 2014 (prezentacja finałowa)
Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Hajnowski Dom Kułtury

Celem imprezy jest przypomnienie, popularyzacja i utrwalenie białoruskich tradycji i obrzędów ludo
wych, takich jak odwiedki, chrzciny, korowaj, swaty, wesele, wieczorki, żniwa czy obrzędy związane z po
rami roku, a także rozwijanie różnych form twórczości scenicznej. Prezentacje zespołów mają miejsce
w trzech różnych miejscach - 9 listopada 2014 w ZG BTSK w Białymstoku, 16 listopada 2014 w Dubiczach
Cerkiewnych i Bielsku Podlaskim oraz 21 listopada 2014 w ZG BTSK w Białymstoku. Występy finalistów
odbędą się 23 listopada 2014 w Hajnowskim Domu Kultury.
Więcej informacji na stronie: www.hajnowka.pl

Idę święta - smaki i zapachy dzieciństwa
Ochla, 23 listopada 2014
Organizator: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
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W przytulnych wnętrzach muzealnych zagród zaproszone gospodynie prezentują tradycyjne potrawy
wigilijne wykonane zgodnie ze starymi rodzinnymi recepturami. W innych zabudowaniach prowadzone są
warsztaty tworzenia rozmaitych ozdób i podarków świątecznych. Urozmaiceniem imprezy jest jarmark ręko
dzieła ludowego oraz spektakl jasełkowy.
Więcej informacji na stronie: www.muzeumochla.pl

Katarzynki i Andrzejki w skansenie
Osowicze, 24 listopada 2014
Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz

Impreza edukacyjna mająca na celu poznanie wielowiekowych tradycji związanych z Andrzejkami
i często zapomnianymi już Katarzynkami. Uczestnicy spotkania mają możliwość poznania historii wieczo
rów wróżb miłosnych oraz ich patronów, a także zdobycia informacji na temat dawnych wróżb i ich znacze
nia. Sami również mogą wziąć udział w przepowiadaniu przyszłości.
Więcej informacji na stronie: www.muzeum.bialystok.pl
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Odpust św. Barbary w Kaszubskim Parku Etnograficznym
Wdzydze Kiszewskie, 4 grudnia 2014
Organizator: Muzeum-Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich

4 grudnia w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich odbędzie się odpust św.
Barbary. Rozpocznie go uroczysta Msza św. odprawiona w zabytkowym kościele ze Swomegaci, któremu ta
święta patronuje. Następnie jak co roku odbędzie się tradycyjny kiermasz z rękodziełem.
Św. Barbarę szczególnie czczą górnicy, hutnicy, żołnierze i marynarze. Jest też patronką dobrej śmierci
i trudnej pracy. Chroni także w czasie burz i pożarów. Kult św. Barbary jest bardzo rozwinięty także na K a
szubach. Jak pisze ks. Bernard Sychta w Słowniku gwar kaszubskich „Specjalnej czci doznaje ona u ryba
ków, którzy proszą ją o dobry połów i uciekają się do niej o pomoc w razie grożącego niebezpieczeństwa na
morzu. (...) Według podań kaszubskich: „św. Barbara opiekuje się także rycerzami, którzy śpią w górze
zwanej Garecznicą”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum-wdzydze.gda.pl
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Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
Kraków, 4 grudnia 2014
Organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Fenomen szopki krakowskiej zrodził się w Krakowie - mieście z bogatą tradycją, pełnym zabytków.
Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa. Szop
ka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Forma jej ukształtowała się w XIX-wiecznym
Krakowie, w środowisku murarzy i robotników budowlanych, poszukujących zarobków w okresie jesiennozimowym. Budowanie przenośnego teatrzyku lalkowego, ze Świętą Rodziną na pierwszym piętrze, w formie
wieżowego budyneczku z elementami przypominającymi architekturę starego Krakowa, było bardzo popu
larne aż do I wojny światowej. Następnie zwyczaj nieco popadł w zapomnienie, aż do roku 1937, kiedy to
miłośnicy tradycji krakowskich zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich. Od tego czasu, z krótką prze
rwą w czasie okupacji, ta piękna tradycja przetrwała do dzisiaj i wspaniale się rozwija.
Konkurs odbywa się w wyznaczony grudniowy dzień (począwszy od lat 60. jest to pierwszy czwartek
grudnia). Tego dnia od godziny 9.00 rano przy pomniku Adama Mickiewicza gromadzą się szopkarze ze
swoimi pracami, zajmują miejsca na stopniach wokół pomnika i prezentują swoje dzieła publiczności.
W samo południe szopkarze formują pochód, na czele, którego podąża krakowiak z gwiazdą i przenoszą
swoje dzieła do siedziby muzeum - Pałacu Krzysztofory, gdzie wkrótce potem rozpoczynają się obrady juro
rów. Po trzech dniach, w niedzielę o godzinie 12.00 na uroczystej gali dyrektor muzeum ogłasza wyniki
konkursu i otwiera pokonkursową wystawę, na której prezentowane są wszystkie zakwalifikowane
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do konkursu szopki. Wystawa trwa zwykle do połowy lutego następnego roku. Jury konkursu ocenia szopki
z każdej kategorii w oparciu o następujące kryteria: nawiązywanie do tradycji; dekoracyjność; kolorystyka;
architektura; nowatorstwo; elementy ruchome; ogólne wrażenie estetyczne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.szopki.eu

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich
Ciechanowiec, 7 grudnia 2014
Organizator: Muzeum im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Historia konkursu sięga 1974 roku, kiedy to po raz pierwszy w Muzeum im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu zorganizowano konkurs gry na ligawce podlaskiej. Corocznie bierze w nim udział ponad
100 uczestników z Podlasia, Mazowsza, Kurpi, Podhala, Beskidu Śląskiego, Żywiecczyzny, Kaszub i Wiel
kopolski. Od kilku lat w konkursie uczestniczą też Litwini, Niemcy, Irlandczycy, Ukraińcy, a ostatnio nawet
Australijczycy. Jego celem jest podtrzymywanie tradycji gry na instrumentach pasterskich. Honorowy patro
nat nad konkursem sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski, Marszałek
Województwa Podlaskiego.
Więcej informacji na stronie: www.muzeumrolnictwa.pl
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XVI Festiwal Pomuchla
Łeba, 7 grudnia 2014
Organizator: Biblioteka Miejska w Łebie, Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny,
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicz w Łebie, Gmina Miejska Łeba,
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „ŁEBA ”

W'

Festiwal Pomuchla odbywa się zawsze w niedzielę najbliższą odpustowi św. Mikołaja. Kult dorsza (po
kaszubsku nazywanego pomuchlem) w Łebie wiąże się z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja, w którym
od XII wieku centralne miejsce zajmowała srebrna figura ryby - podkreślająca związki miejscowej ludności
z morzem. Srebrnym pomuchlem witano dostojników i żeglarzy. Wykorzystywano go także podczas uroczy
stości pogrzebowych i ślubnych, ale przede wszystkim podczas obchodów odpustu patrona kościoła. Nieste
ty po sztormowej zagładzie Starej Łeby w końcu XVI wieku, która zbiegła się z reformacją, wyposażenie
zniszczonego kościoła wraz ze srebrnym dorszem zostało sprzedane. W Nowej Łebie srebrny dorsz pojawił
się na rybackim sztandarze. Po roku 1945 kościół pod wezwaniem św. Mikołaja został przemianowany na
kościół Wniebowzięcia NMP. Jednak mieszkańcy, pamiętając o dawnych tradycjach odpust swojego patrona
świętowali 6 grudnia.

W czerwcu 1999 roku poprzez symboliczny dar srebrnego pomuchla ofiarowany

przez łebskich rybaków dla Papieża Jana Pawła II, przywołana została tradycja kultu dorsza. Od tego czasu
organizowany jest coroczny Festiwal Pomuchla, który przyciąga nie tylko mieszkańców Łeby, ale i przeby
wających w tym czasie na Pomorzu turystów.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpomuchla.pl
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XXXIII Spotkania Cymbalistów
Rzeszów, 7*8 grudnia 2014
Organizator: Wojewódzki Dom Kultury

Rozproszeni po kraju, nieliczni już wirtuozi gry na cymbałach, nie zawsze mieli możliwość do wspólne
go muzykowania i prezentacji swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Dostrzegając potrzebę dzia
łań integracyjnych Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie podjął się organizacji Spotkań Cymbalistów,
jedynej w kraju imprezy, adresowanej do twórców tego unikalnego instrumentu oraz muzyków grających na
cymbałach. Celem Spotkań jest zachowanie od zapomnienia sztuki gry na tym tradycyjnym, charaktery
stycznym dla naszego regionu, aczkolwiek zanikającym instrumencie. Istotnym elementem Spotkań Cymba
listów jest też możliwość wymiany doświadczeń na temat budowy, strojenia i technik gry na cymbałach.
Rozpiętość wieku od 8-85 lat świadczy o znaczeniu imprezy w popularyzacji gry na tym oryginalnym in
strumencie.
Więcej informacji na: www.wdk.podkarpackie.pl

Pomorski Stół Bożonarodzeniowy i Staropolski Przegląd Grup Kolędniczych
Stare Pole, 10 grudnia 2014
Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział z siedzibą w Starym Polu
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W związku z kontynuacją tradycji dziedzictwa kulturowego regionu, w dniu 10 grudnia 2014 r., w Od
dziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, odbędzie się przegląd ,Pomorski Stół
Bożonarodzeniowy”, w którym wezmą udział koła gospodyń wiejskich i lokalne stowarzyszenia z woje
wództwa pomorskiego. Przegląd ma za zadanie wzmocnienie lokalnych więzi, kultywowanie tradycji bożo
narodzeniowych polskiej wsi, a także promocję działań związanych z rozwijaniem wrażliwości estetycznej
inspirowanej kulturą i tradycją. W ramach tegorocznego pom orskiego Stołu Bożonarodzeniowego” odbę
dzie się również „Staropolski Przegląd Grup Kolędniczych", w którym wezmą udział amatorskie zespoły
ludowe z województwa pomorskiego, grupy śpiewacze i soliści.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.podr.pl

XX Wystawa „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia"
Sanok, 10-17 grudnia 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku

Aura związana ze Świętami Bożego Narodzenia to poezja dla oczu i prawdziwa uczta dla smaku, co
każdego roku pokazuje organizowana przez Wójta Gminy Sanok oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku,
wystawa „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Podczas imprezy prezentowane są piękne bożonarodzeniowe
szopki oraz świąteczne ozdoby. Uczestnicy mogą również rozkoszować się smakiem tradycyjnych bożona
rodzeniowych potraw.
Więcej informacji na stronie: www.gminasanok.pl
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XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe"
Lublin, 11-14 grudnia 2014
Organizator: Orkiestra św. Mikołaja, Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"

Najstarszy i jeden z największych w Polsce festiwali prezentujących muzykę inspirowaną folklorem. Je
go pierwsza edycja miała miejsce w 1991 roku. Celem imprezy jest popularyzacja kultury tradycyjnej we
wszystkich jej przejawach, głównie poprzez prezentację twórczych przekształceń muzycznego folkloru. Za
pośrednictwem współczesnych środków wyrazu artyści działający w tym nurcie tworzą swobodne i odbiega
jące od schematów interpretacje ludowych źródeł. Rezultatem tych działań jest oryginalna i nowoczesna
muzyka, która zachowuje jednocześnie tradycyjne wartości folkloru. Dzięki ciekawej i różnorodnej propozy
cji repertuarowej oraz towarzyszącej festiwalowi atmosferze "folkowego święta", "Mikołajki" zdobyły sobie
opinię ważnego wydarzenia kulturalnego oraz jednego z najbardziej interesujących i prestiżowych przeglą
dów tego rodzaju muzyki w Polsce.
Więcej informacji na stronie: www.mikolajki.folk.pl

XIII. Wigilia Wsi Polskiej
Kołobrzeg, 13 grudnia 2014
Organizatorzy: Oddział Doradztwa Rolniczego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
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Wigilia Wsi Polskiej organizowana w Kołobrzegu już po raz trzynasty to znakomita okazja do poznania
twórczości i tradycji ludowej ziemi kołobrzeskiej związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Spotkanie jest
otwarte, skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu kołobrzeskiego.
W programie imprezy znajdzie się:
•

Prezentacja prac konkursowych w kategoriach: potrawa wigilijna, ciasto świąteczne, szopka bożona
rodzeniowa i stroik świąteczny.

•

Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i świetlic
wiejskich z powiatu.

•

Kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołów śpiewaczych z powiatu kołobrzeskiego.

•

Degustacja ciast i potraw ( prace konkursowe) na zakończenie imprezy.

W spotkaniu będą uczestniczyć nieprofesjonalni artyści ludowi ziemi kołobrzeskiej prezentując swoje prace.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zoodr.pl

Powiatowy Konkurs na Choinkę Bożonarodzeniową
Mońki, 13 grudnia 2014
Organizator: Moniecki Ośrodek Kultury

Powiatowy konkurs na Choinkę Bożonarodzeniową jest formą zwrócenia uwagi na bogatą tradycję lu
dową plastyki obrzędowej związaną ze Świętami Bożego Narodzenia, a zwłaszcza na ozdoby choinkowe
wykonane zgodnie z miejscową tradycją z naturalnych materiałów. Konkurs aktywizuje środowiska twórców
ludowych z terenu powiatu monieckiego oraz daję szansę na wychowanie kontynuatorów tej tradycji poprzez
zachęcanie do udziału w konkursie przedstawicieli młodego pokolenia. Podejmując decyzję o przyznaniu
nagród i wyróżnień jury bierze pod uwagę: zastosowanie naturalnych tworzyw, kontynuację wzorów, wpro
wadzanie nowego wzornictwa z bibuły, słomy, papieru, ziaren, wydmuszek i innych naturalnych surowców.
Więcej informacji na stronie: www.kulturamonki.pl
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Śląsko Wilijo
Chorzów - Park Etnograficzny, 14 grudnia 2014
Organizator: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Śląsko Wilijo to prezentacja tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia na Śląsku, w Zagłębiu
i na Żywiecczyźnie: warsztaty tradycyjnych ozdób choinkowych, wystawy choinek i stroików, świąteczne
ozdabianie chałup i kościoła. Impreza dająca możliwość poznania smaku tradycyjnych potraw świątecznych
pochodzących z różnych rejonów Górnego Śląska. Śląsko Wilijo to także: jarmark prezentujący wyroby rę
kodzielników, występy kolędników, opowieści o obrzędach i tradycjach bożonarodzeniowych, spektakle
plenerowe oraz żywa szopka.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumgpe-chorzow.pl

Jarmark Jamneński
Koszalin, 14 grudnia 2014
Organizator: Muzeum Okręgowe w Koszalinie
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Jarmark Jamneński to impreza plenerowa organizowana przez Dział Etnograficzny Muzeum w Koszali
nie. Jest nie tylko nową formą prezentacji kultury, sztuki ludowej i rękodzieła, ale również atrakcyjną formą
popularyzacji i upowszechniania folkloru.
Jarmarki w Koszalinie mocno i na stałe wpisały się już w kalendarz imprez muzealnych, są wyczekiwane,
cieszą się coraz większym zainteresowaniem i powodzeniem, o czym świadczy uczestnictwo artystów z w o
jewództw ościennych: pomorskiego i wielkopolskiego, a wśród odwiedzających są nie tylko mieszkańcy
Koszalina. Organizatorów, fakt ten cieszy z wielu powodów - stale wzbogaca się oferta jarmarku, prezento
wanych jest coraz więcej dziedzin sztuki o ludowych tradycjach, można poznać nowych ludzi, nowe historie,
nowe techniki.
Każdego roku organizowane są cztery takie imprezy: trzy w sezonie letnim (czerwiec, lipiec i sierpień)
oraz w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Każda z imprez okraszona jest występami zespołów
folklorystycznych, jedynie czerwcowa odbywa się w odmiennym klimacie. Każdorazowo towarzyszy jej
Międzynarodowy Festiwal Kataryniarzy oraz cyrkowcy i aktorzy telewizyjnego programu dla dzieci „Jedy
neczka”, którzy zabawiają najmłodszych gości. Stałymi uczestnikami jarmarków są koszalińscy kolekcjone
rzy, których zbiory cieszą wciąż rosnącym zainteresowaniem. Na każdej imprezie można wybić pamiątkową
koszalińską monetę oraz wykonać zdjęcie w „monidle”.
Dzięki swej lokalizacji - muzealny dziedziniec w sercu miasta - zapewne uda się zbudować niepowta
rzalny klimat kameralnej imprezy o charakterze i specyfice festiwalu twórczości ludowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum.koszalin.pl

XIV Bożonarodzeniowy Jarmark Sztuki Ludowej
Przemyśl, 14 grudnia 2014
Organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Głównym celem Jarmarku jest promowanie sztuki ludowej regionu. Na kiermaszu swoje rękodzieła
związane z tym świątecznym okresem wystawiają lokalni twórcy. Urozmaiceniem imprezy jest występ za
proszonej grupy folklorystycznej, która prezentuje kolędy i pastorałki, a także degustacja potraw wigilijnych.
Więcej informacji na stronie: www.ck.przemysl.pl
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VI Festiwal Mowy Lasowiackiej
Cmolas, 14 grudnia 2014
Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury

Tematem konkursu jest twórczość zaprezentowana gwarą lasowiacką typową dla mieszkańców terenów
leżących, między innymi w granicach dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego. Celem imprezy jest nawiąza
nie do tradycji, przypomnienie i popularyzacja dawnej mowy Lasowiaków. Konkurs jest realizowany w róż
nych kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik (bądź grupa uczestników) musi przygotować 15 minutowy
występ na dowolny temat. O tym, że Festiwal na trwałe zapisał się w świadomości mieszkańców, świadczą
tłumy publiczności oraz wzrastająca liczba zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie: www.sok.cmolas.org.

Gwiazdka w skansenie
Osowicze, 15 grudnia 2014
Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz
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Impreza edukacyjna organizowana we wnętrzach zabytkowych budynków Białostockiego Muzeum Wsi,
które na tę okazję jest zawsze udekorowane zgodnie z bożonarodzeniową tradycją. Zaproszeni twórcy ludowi
demonstrują techniki wykonywania ozdób ze słom}' i kolorowego papieru. Dzieci i młodzież mają możli
wość samodzielnego wykonania ozdób choinkowych. Poznają też technikę tłoczenia pocztówek świątecz
nych w prasie drzeworytniczej.
Więcej informacji na stronie: www.muzeum.bialystok.pl

XXIII Wigilia Chłopska
Suwałki, 20 grudnia 2014
Organizator: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wigilia Chłopska jest imprezą ukazującą zwyczaje i obrzędy związane z nadejściem świąt Bożego Na
rodzenia. Jej uczestnikami są zespoły ludowe z terenu powiatu oraz powiatów sąsiadujących z Suwałkami augustowskiego i sejneńskiego jak również zaproszeni goście - posłowie z Suwalszczyzny, władze samo
rządowe miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz zespoły ludowe z zagranicy i województwa waimińsko
- mazurskiego.
Spotkanie wigilijne zespołów folklorystycznych polega na wspólnym świętowaniu zbliżającego się Bo
żego Narodzenia przy tradycyjnym stole wigilijnym, dzieleniu się opłatkiem, degustacji tradycyjnych potraw
wigilijnych oraz śpiewaniu popularnych kolęd i pastorałek, jak również dawnych, zapomnianych kolęd. Od
grywane są też dawne obrzędy pochodu z gwiazdą, szopką, Herody.
Więcej informacji na stronie: http://powiatsuwalski.home.pl/powiat/index.php
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Festiwal Bożego Narodzenia
Lublin, druga połowa grudnia 2014 / pierwsza połowa stycznia 2015
Organizator: Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie

Impreza nawiązuje do tradycji świątecznej szopki. W okresie Festiwalu jest ona żywym miejscem tęt
niącym muzyką wspólnego kolędowania. Każdego roku organizatorzy dbają o nową, oryginalną oprawę tego
wydarzenia. W tym szczególnym okresie miasto zostaje udekorowane kolorową, świąteczną iluminacją oraz
choinkami, dzięki czemu świąteczna atmosfera jest wyczuwalna niemal na każdym kroku, a szczególnie
w okolicach Starego Miasta. Tradycyjnie uroczyste otwarcie Festiwalu następuje podczas organizowanej
przez Ojców Dominikanów Wigilii Starego Miasta. Przed Bazyliką Ojców Dominikanów w szopce odbywa
ją się zabawy i konkursy dla dzieci oraz świąteczne koncerty popularnych wykonawców.
Więcej informacji na stronie: www.lublin.dominikanie.pl

XXI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika
8-21 grudnia 2014 - 1 etap Festiwalu
15-17 stycznia 2015 - przesłuchania finałowe w Będzinie
Będzin, 18 stycznia 2015 - Koncert Galowy
Organizator: Fundacja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Będzinie.
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Organizowany od 1994 roku Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika na trwałe wpisał
się w kulturalną mapę Polski. Każdego roku przyciąga on nie tylko liczne grono wykonawców, ale i miłośni
ków muzyki zainteresowanych wysłuchaniem najlepszych wykonań polskich kolęd i pastorałek - tak trady
cyjnych, jak i ożywionych nową aranżacją czy też powstałych specjalnie na potrzeby tego wyjątkowego
przedsięwzięcia. Organizatorami Festiwalu są Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Będzinie. Każdego roku, w grudniu w 35. miastach w Polsce, jak
również w miejscowościach na Ukrainie i Białorusi przeprowadzane są eliminacje rejonowe, w których mo
gą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i chóry. W Będzinie odbywają się
trzydniowe przesłuchania finałowe, podczas których uczestnicy walczą o zaszczytne tytuły i atrakcyjne na
grody. Najciekawsze aranżacje można podziwiać podczas wieńczącego każdą edycję Koncertu Galowego.
Celem festiwalu jest propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych oraz kulturowych.
Więcej informacji na stronie: http://mfkip.pl/

Archaiczne Beskidzkie Kolędowanie „Przyszli my tu po kolędzie"
Wista, 27 grudnia 2014 (cz.1), 03.01.2015 (cz.2)
Organizator: Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego

Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu „Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego
dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim". W pierwszym dniu imprezy
przewidziano m.in.: organizację żywej lekcji tradycji w dawnej szkole w beskidzkiej wsi - „Jak żech chodził
do szkoły, uczyli mnie rechtory”, pokaz i naukę dawnych sposobów pisania w szkole, prelekcję - „Archaicz
ne kolędowanie dzieci”, warsztaty - nauka i sposoby wykonywania rekwizytów kolędniczych, prezentację
i degustację tradycyjnych potraw góralskich oraz występy lokalnych zespołów kolędniczych. Natomiast
w styczniu uczestnicy tego wydarzenia będą mieli okazję obejrzeć widowisko Ostatki, przygotowane przez
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zespół Oldrzychowice z Oldrzychowic, posmakować tradycyjnych potraw ostatkowych, takich jak świńsko
głowa czy bioło polywka na wędzonce z ziymniokami, wysłuchać muzyki w wykonaniu kapel Oldrzychowi
ce, Istebna, Górale i Polynica oraz wziąć udział w trwającej do białego rana zabawie ostatkowej.
Więcej informacji na stronie: http://www.muzeumwisla.muzeumcieszyn.pl/

XXXIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”,
zasięg - powiaty tarnowskie
Lipnica Murowana, 10-11 stycznia 2015
Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
i Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Cele przeglądu to:
•

Kultywowanie i upowszechnianie ludowej tradycji kolędowania.

•

Prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych wsi polskiej, jako ważnego elementu trady
cyjnej kultury narodowej.

•

Wyłonienie najlepszych grup kolędniczych regionu tarnowskiego i kwalifikacja na Ogólnopolskie
Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKO WE KOLĘDOWANIE
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w Podegrodziu oraz na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych GÓRALSKI KARNAWAŁ
w Bukowinie Tatrzańskiej.
•

Urozmaicenie oferty kulturalnej okresu karnawałowego.

Przegląd obejmuje swym zasięgiem 5 powiatów: dąbrowski, bocheński, brzeski oraz tarnowski grodzki
i ziemski. Ma charakter konkursu, w którym biorą udział grupy kolędnicze wytypowane na przeglądach po
wiatowych. Przegląd przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: grupy dziecięce ( 7 - 1 3 lat);
grupy młodzieżowe (14 - 17 lat); grupy dorosłe (od 18 lat). Grupy powinny prezentować widowiska zako
rzenione w głębokiej tradycji regionu: Z turoniem, Z kobyłką, Herody, Z gwiazdą, Trzej królowie, Z szopką,
Draby, Szczodroki, Nowolecięta. Kolęda HERODY musi przedstawiać pierwotną, najstarszą jego formę,
odnoszącą się do wydarzeń ewangelicznych.
Przedstawiony program oraz ewentualnie towarzysząca muzyka lub poszczególne instrumenty winny od
zwierciedlać tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa. Szczególnie pożądana jest
- w zależności od widowiska - prezentacja tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz kolędy winszującej
(noworocznej).
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mcsokol.pl,

XVIII Pastuszkowe kolędowanie - Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych
Podegrodzie, 31 styczeń - 1 luty 2015
Organizator: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Gminny Ośrodek Kultury
w Podegrodziu
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Już po raz osiemnasty na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu wystąpią uczestnicy PASTUSZKOWEGO KOLĘDOWANIA - Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Ko
lędniczych. Jak co roku, zaprezentuje się kilkuset młodych artystów (zgodnie z tradycją są to tylko chłopcy).
Pastuszkowe kolędowanie na trwałe już wpisało się w kalendarz najważniejszych dorocznych imprez folklo
rystycznych, mających na celu kultywowanie i upowszechnianie ludowych tradycji kolędniczych. Impreza
ożywia bliskie nam Polakom wspomnienia, związane z przeżywaniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, tak
bogatym w różne okolicznościowe zwyczaje i towarzyszące im tradycyjne, symboliczne zachowania, wróż
by, rekwizyty i stroje, gesty, słowa, śpiew kolęd i pastorałek, a wszystko to wplecione w opowieści starych
ludzi o dawnych czasach, o dziwach i cudach wigilijnej nocy.
Podczas konkursu można zobaczyć tradycyjne fonny kolędowania (m.in. grupy z gwiazdą, z szopką,
z rajem, szczodroki, pastuszki, herody). Grupy występujące w konkursie przedstawią bardzo urozmaicony
repertuar, składający się z różnych gatunkowo odmian zachowań okolicznościowych, wyrosłych jednak na
wspólnych ogólnopolskich tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mcsokol.pl,www.gok-podegrodzie.net

43 Góralski Karnawał - Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, Konkurs Tańca
Zbójnickiego, Popis Par Tanecznych, Kumoterski
Bukowina Tatrzańska, 4-8 Luty 2015
Organizator: Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”

WYPARZEN/A

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Założeniem programowym „Góralskiego Karnawału” jest:
•

Kultywowanie lokalnej tradycji w dziedzinie zwyczajów karnawałowych, kolędniczych, tańców re 
gionalnych i innych form karnawałowej obyczajowości istniejących na terenie Polski.

•

Utrzymanie kulturowych kontaktów pomiędzy autentycznymi środowiskami folklorystycznymi
w kraju.

•

Przekazywanie piękna karnawałowych obyczajów różnych regionów Polski jako ważnego elementu
tradycji kultury ludowej.

Atmosfera radosnego kolędowania i ludowej zabawy od lat ściąga do Bukowiny kolędników i rzesze tu
rystów z całego kraju. Jest tu taniec zbójnicki z całą jego dynamiką, przegląd par tanecznych gdzie obok
drobnyk, krzesanyk, ozwodnyk jest polka z kropką, polka obyrtka, polka po kole, śtajerki i wiele innych.
Radość, zamiłowanie do tańca, kolorowe stroje, zbójnickie wyskoki, to zaledwie namiastka tego, co warto
zobaczyć.
Ostatni dzień „Góralskiego Karnawału” to imprezy plenerowe: zawody strzeleckie, no i oczywiście za
wody kumoterek. Wspaniałe widowisko! Piękne konie, ozdobne góralskie sanie tylko dla dwóch osób (kumoterki), w których kumoter z kum os kom muszą przejechać jedno okrążenie toru (ok. 1000 m).
Z imprez towarzyszących „Góralskiemu Karnawałowi” warto wymienić występy polskich i zagranicz
nych zespołów regionalnych, wystawę prac twórców ludowych, no i oczywiście spektakle teatralne w wyko
naniu bukowiańskich aktorów-amatorów.
Niewątpliwie przez te kilka dni Bukowina staje się stolicą polskiego karnawału. Śpiew, muzyka, taniec,
barwne korowody kolędników stanowią żywy dowód, że tradycja kolędowania nie zniknęła z krajobrazu
polskich wsi i miasteczek. I oby tak zostało!
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.domludowy.pl
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OSKAR KOLBERG
Lato na wsi 2014 - finał
Warszawa, 17 listopada 2014
Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury

Podstawą projektu są bezpłatne warsztaty plastyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruk
torów w pięciu małych miasteczkach i wsiach województwa mazowieckiego. Ich celem było ożywienie ak
tywności kulturalnej lokalnych społeczności na płaszczyźnie kultury tradycyjnej. Uczestnicy wzięli udział
w pogadankach o Oskarze Kolbergu, oraz w wykładach i warsztatach dotyczących historii, symboliki
i sposobu powstawania tradycyjnych wycinanek ludowych. Dzięki praktycznej realizacji zdobytych wcze
śniej wiadomości teoretycznych powstały oryginalne prace o różnym zastosowaniu.
Więcej informacji na stronie: www.kolberg2014.org.pl

Tom 45 Kolberg inspiracje
Nowy Sącz, 5 grudnia 2014 (Galeria Marii Ritter)
Szlachtowa, 12 grudnia 2014 (Muzeum Pienińskie)
Organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
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45.

KOLBERG

INSPIRACJE"

to zadanie

o

charakterze

dokumentacyjno-

popularyzatorskim realizowane w ramach programu KOLBERG 2014 - PROMESA, dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego głównym celem jest przypomnienie sylwetki
Oskara Kolberga oraz popularyzacja jego dorobku, szczególnie materiałów historycznych dotyczących Są
decczyzny, a także popularyzacja kultury ludowej. Tytułowy TOM 45 dzieła Oskara Kolberga Lud. Jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce stanowił
dla organizatorów inspirację do

badań terenowych i utrwalania współczesnego folkloru, obrzędowości

i obyczajowości sądeckiej wsi. Był również cennym materiałem do tradycyjnych i nowych aranżacji mu
zycznych i teatralnych, czerpiących z kultury wiejskiej. Efektem prowadzonych działań jest opracowanie
i wydanie zbioru podań, legend i gawęd z różnych regionów Sądecczyzny oraz film dokumentalnoedukacyjny opowiadający o tradycyjnej kulturze ludowej na Sądecczyźnie w kontekście ekspozycji Sądec
kiego Parku Etnograficznego oraz materiałów zebranych przez Oskara Kolberga.
Więcej informacji na stronie: www.kolberg20J4.org.pl

Jan Machynia

JASTRZĄB JUŻ NIE ZATAŃCZY - W SPOMNIENIE O JULIANIE KAWALCU

W październiku pożegnaliśmy Juliana Kawal

W ostatnich latach gasnący wzrok nie pozw a

ca - jednego z twórców tzw. nurtu chłopskiego

lał mu już na kontynuowanie aktywności twórczej.

w literaturze polskiej. Zabrakło kilku dni do co

Ta przypadłość wyeliminowała go też z czynnego

rocznego rytuału, kiedy to w dniu urodzin pisarza

życia literackiego. Jednak - w miarę sił - starał się

odwiedzali go koledzy z Krakowskiego Oddziału

śledzić wydarzenia literackie w kraju (od czegóż

Związku Literatów Polskich z życzeniami i prezen

w końcu, do diabła, jest „misyjne” radio S.A.?).

tami, w tym jednym najcenniejszym, wręczanym

Choć z innym pisarzem nurtu chłopskiego —Maria

potajemnie, a składającym się z ulubionej przez

nem Pilotem łączyła go „tylko”, czy też „aż” „lam

pisarza butelki wiśnióweczki. To dzięki temu trun

pa naftowa”, to autentycznie cieszył się z przyzna

kowi, jak mawiał, cieszył się długim życiem

nia nagrody Nike młodszemu koledze za powieść

i względnie dobrym zdrowiem.
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„Pióropusz”. Żałował, że nie był w stanie samo

chłopskiego trudu i mojej miłości do Matki Ziemi.

dzielnie tej książki przeczytać.

Nigdy

nie

zapomnę,

ja k

na

wiosnę

ojciec

Urodził się w, obfitującej w liczne talenty,

powiedział do mnie, mojego brata i siostry: Dzieci,

urokliwej Ziemi Sandomierskiej. Jego ojcowiznę,

chodźcie, zobaczymy, czy zboże wschodzi. A potem

zaledwie pięć kilometrów w linii prostej, przeciętej

na polu był okrzyk radości: O, zieleni się, zieleni!

Wisłą, dzieliło od domu rodzinnego, młodszego

Zerowałjeden listek, pokazywał nam i powtarzał: To

o 16 lat, Wiesława Myśliwskiego. Pochodził

jest nasz chleb, to jest życie ”. Z tych wartości, bu

z biednej, małorolnej rodziny. Dzięki ogromnemu

dowanych od najwcześniejszych lat życia, wypływa

wysiłkowi rodziców ukończył najpierw gimnazjum

powinność pisarza, którą wypełniał w kolejnych

humanistyczne w Sandomierzu, a następnie poloni

powieściach: „W słońcu”, „Wezwanie”’ „Szukam

stykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

domu’” „Przepłyniesz rzekę”’ „Oset”, „Ukraść

Wyrokując na podstawie wspólnego losu wielu

brata”’ „W gąszczu bram” czy „Tańczącym ja

chłopskich córek i synów, którzy swą przystań od

strzębiu”.

naleźli w mieście twierdzę, że pamięć o tych wy

Ta powieść jest uważana za szczytowe osią

rzeczeniach to dług sumienia, który pisarz spłacał

gnięcie twórcze Juliana Kawalca. Jej bohater -

całą swoją twórczością. To świadczy o jego wiel

Toporny, stopniowo wyzbywa się swoich wiejskich

kości nie tylko jako pisarza, ale i jako człowieka.

wartości na rzecz wielkomiejskiego blichtru. Naj

Debiutował w roku 1957 tomem opowiadań

pierw każe żonie spalić swoje wiejskie ubranie,

„Ścieżki wśród ulic”. Pierwszą swoją powieść

a następnie opuszcza ją i synka na rzecz pięknej

„Ziemi przypisany” opublikował w roku 1962. Już

dziewczyny z dużego miasta, mimo przestróg, żeby

te wstępne utwory zawierały credo literackie Ka

„nie wybierać drogi poprzez łzy swoich bliskich,

walca. Tak mówił o tym w jednym z wywiadów:,,

jako drogi najłatwiejszego i najtańszego sposobu

Jeśli pisarz pochodzi ze wsi, to temat wybiera go

do osiągnięcia tego, co się zwykle nazywa szczę

sam. Taki pisarz jest nim napadnięty, przytłoczony.

ściem: i że nie można skracać sobie drogi do tego

Jego książka, zanim usiadł przy biurku., pisana była

szczęścia, bo takie skracanie też szkodzi sumieniu”.

chłopskim potem, harówką od świtu do nocy, wę

Jastrzębia, trzepocącego się w chaotycznym

drówką w obce kraje za chlebem bądź w kraj wła

tańcu ku mim ikrze miejskiej kariery, nie po

sny, wędrówką ze wsi do miasta, dramatycznym

wstrzymały nawet i takie szczere perswazje: „Za

awansem”. Dalej mówi Kawalec, że powinnością

chowaj rozsądek i patrz spokojnie na zwykły świat,

twórcy jest zachowanie dziedzictwa przodków

który cię otacza. Przypomnij sobie, ja k twój ojciec

wraz z chłopskim etosem pracy i takich wartości,

siał zboże i ja k szedł przez pole w czasie tego sie

„jak miłość do ziemi, która rodzi chleb, szacunek

wu; ja k stawiał kroki i ja k się wtedy uspokajał ten

dla starych, zniszczonych rąk, oszczędność, tro

gwałtowny człowiek o szerokiej, nie ogolonej twa

skliwość, pracowitość, odwaga w wydobywaniu z

rzy. Przypomnij sobie te chwile siewu, a może to

powłoki słów pięknych nagich faktów, ocena czło

przypomnienie będzie dla ciebie dobrą radą i na

wieka po wynikach roboty i ciężarze p o tu ”. Do tego

pełni cię spokojem i otuchą ”.

dochodzi szacunek do chleba, traktowanego jak

Jastrząb - Toporny nie posłuchał. Cena, jaką

sacrum: „Ten chleb był dla mnie zawsze symbolem

zapłacił za przyspieszony, sprzeczny z wartościami,
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w jakich wzrastał, awans społeczny, była utrata

„Przegląd”: f u ż dzisiaj prawie wszyscy na wsi

najpierw całego dorobku, a następnie życia.

mają telefony komórkowe, samochody i Internet.

Nie znaczy to, że Julian Kawalec był świętym

(,..)Trudno, cywilizacji nie powstrzymamy i do

strażnikiem odchodzącego świata jego dzieciństwa

wszystkiego

musimy się przyzwyczaić.

i młodości. Zdawał sobie sprawę, może nawet

„Ranczo” z

z przesadnym optymizmem, z nieuchronności cy

i Wrzawy. Tematyka wiejska nie zaniknie. Każdy

wilizacyjnego postępu. Był zresztą dziennikarzem

średnio zdolny pisarz potrafi napisać powieść

(prasa wiejska, Polskie Radio), więc procesy prze

z akcją rozgrywającą się na wsi. Tej literaturze

mian naocznie obserwował, jeżdżąc po Polsce,

zabraknie tylko autentyczności. ”

Wilkowyjami,

Będzie

zamiast Siedlikowa

rozmawiając z ludźmi i pisząc reportaże. Uważał

Ale w innym, mniej wyeksponowanym miej

jednak, że „dojrzewanie” do miejskości nie może

scu tego samego wywiadu Kawalec stwierdził,

być zdarzeniem nagłym, za cenę utraty tożsamości

znów przywołując pamięć ojca: „<Ojciec bardziej

ukształtowanej w środowisku wiejskim. Nie może

się cieszył dojrzewającym zbożem lub snopkami

być drogą na skróty. Rozmówca Topornego mówi:

przywiezionymi do stodoły, niż zyskami z jego

„Niech ci wystarczy to, że twoi synowie dogonią

sprzedaży. Pokazywanie tego chłopskiego trudu

i przegonią synów umierającego miasta miesz

dzisiejszej młodzieży jest konieczne ze względów

czan”. Niestety, nie wystarczyło, bo Toporny nie

wychowawczych. ”

chciał czekać. Wolał uprzedzić synów, a tym sa

Potraktujmy tę wypowiedz jako rodzaj testa

mym wyprzedzić epokę. Realnym postaciom histo

mentu skierowanego ku nam, jeszcze żyjącym

rycznym zdarzały się również podobne pomyłki.

i tym, którzy przyjdą po nas. Jastrząb już nie zatań

Do tego wątku wrócił Kawalec w ostatniej

czy, ale może wysokim lotem wzbić się w powie

znanej mi wypowiedzi prasowej (mniemam, że

trze ku Dobru, Prawdzie i Pięknu zaklętym w war

w ogóle ostatniej) w rozmowie z Leszkiem Konar

tościach wsi polskiej, którym wiernie posługiwał

skim opublikowanej trzy lata temu w tygodniku

Julian Kawalec.

REDAKCJA KWARTALNIKA KULTURA WSI WSPÓLNIE
Z CENTRALNĄ BIBLIOTEKĄ ROLNICZĄ W WARSZAWIE

OGŁASZAJĄ OTWARTY KONKURS NA PAMIĘTNIK
pod hasłem

„WIEŚ, W KTÓREJ ŻYJĘ”.
CELEM KONKURSU JEST UKAZANIE CAŁOKSZTAŁTU PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH
NA POLSKIEJ WSI W OSTATNIM 25-LECIU.

W ARUNKI KONKURSU
1. Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie
(także we fragmentach) nie publikowany.
2. Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna.
3. Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej
zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą
znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon
kontaktowy.
4. Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD) należy
przesyłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć
bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku.
5. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które
uhonorowane zostaną następującymi nagrodami: I miejsce - 5000 zł, II miejsce - 3000 zł, III miejsce2000zł. Ponadto pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.
6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2015 roku.
7. Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane

w Kulturze Wsi, w całości łub fragmentach.
8. Przesłane prace nie zostaną zwrócone.
9. Prace konkursowe należy przesyłać na adresy:
Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa

