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OD REDAKCJI

Ryszard M iazek

Wydanie pierwszego numeru Kultury Wsi zbiegło
się z inauguracją Roku Kolberga. Obecny, czwarty
z kolei numer, rozpoczynamy rozmową z wicemini
strem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem
Żuchowskim podsumowującą jego przebieg. Trzeba
podkreślić, że odpowiednio wysoką rangę obcho
dom nadal sam Sejm, w którym również odbyła się
uroczystość zamykająca obchody. O Kolbergu było
więc głośno, a w ślad za tym zyskiwała na obecno
ści w przestrzeni publicznej cała tematyka związana
z kulturą wsi.
Do zwyczaju obierania patronów roku odwołują
się ostatnio nie tylko władze centralne, ale także re
gionalne. Władze samorządowe Mazowsza obrały
patronem 2015 roku Władysława Reymonta, a władze
województwa podlaskiego - Adama Chętnika, wybit
nego etnografa i regionalistę, związanego z Kurpiami.
Obydwu tym postaciom poświęcamy sporo uwagi
w bieżącym numerze. Centralna Biblioteka Rolni
cza włącza się bowiem, we właściwy dla siebie spo
sób, w upamiętnianie wybitnych postaci związanych
z wiejską kulturą, nie tylko w jej wymiarze środowi
skowym, ale także narodowym.
W szczególny sposób treści czwartego numeru
otwierają nas na problematykę historyczną. Rolą kul
tury jest przecież łączenie różnych etapów naszych
dziejów i kształtowanie świadomości historycznej,
jako fundamentu trwałych wartości. W przypadku
historii wsi i jej kultury sprawa nie jest ani prosta,
ani łatwa. Nasza znajomość historii, wyniesiona ze
szkoły, dotyczy głównie najważniejszych faktów
i zjawisk z historii powszechnej i narodowej. Nie ma
w edukacji szkolnej ani czasu, ani miejsca na zgłę
bianie historii na poziomie lokalnym: wsi, gminy,
parafii, a nawet regionu. Ucząc się historii Polski nie
poznamy dokładnie ani historii Mazowsza, ani Ślą
ska czy Pomorza. Dlatego tak ważne znaczenie ma
działalność różnego rodzaju stowarzyszeń i organi
zacji o charakterze kulturalno-oświatowym i regio
nalnym. Dzięki nim powstają monografie konkret
nych miejscowości, upamiętnia się pamięć lokal
nych bohaterów, chroni przed zniszczeniem cenne
obiekty kultury. Wieś polska, po raz pierwszy, jest

zdolna udźwignąć intelektualnie samodzielne zaję
cie się swoją historią. W gminie Karniewo, o której
pisaliśmy w poprzednim numerze powstała grupa
inicjatywna mająca na celu utworzenie lokalnego
muzeum, izby pamięci lub skansenu. Konkretne de
cyzje jeszcze nie zapadły, ale najważniejsze, że nie
brakuje ludzi gotowych zaangażować się w realiza
cję tego projektu. Korzystając z zaproszenia władz
gminy braliśmy udział w dyskusji na ten temat, zor
ganizowanej w miejscowej szkole przy okazji wie
czoru andrzejkowego, przygotowanego przez miej
scowe zespoły ludowe.
Ogromny wzrost zainteresowania społeczności
lokalnych swoją historią nie jest zjawiskiem wyłącz
nie polskim. Obserwujemy je także w innych krajach
0 podobnej historii, które za sprawą upowszechnienia
edukacji podnoszą poziom swojej kultury i demokratyzująją. Można spotkać się z opinią, że historię świa
ta pisać będziemy i poznawać na nowo z uwzględnie
niem dziejów wszystkich warstw społecznych. Nigdy
na wsi polskiej nie mieszkało tak wiele osób z wyż
szym wykształceniem. Nigdy tak duża część młodzie
ży wiejskiej nie studiowała na wyższych uczelniach.
Na wsi mieszka też wiele osób niezwiązanych z rol
nictwem, a pragnących włączyć się w życie kulturalne
lub nawet przewodzić mu. Charakterystycznym tego
przykładem jest wieś Węgajty pod Olsztynem, o któ
rej pisze Teresa Kołakowska.
Niezastąpioną rolę w społecznym aktywizowaniu
lokalnych środowisk spełniają na wsi szkoły i czynią
to naprawdę na wysokim poziomie, w niczym nie
ustępując środowiskom miejskim. Myślałem o tym
uczestnicząc w uroczystościach poświęconych pamię
ci Marii Rodziewiczówny w Żelaznej k. Skierniewic.
Jakże wiele zmieniło się także pod względem mate
rialnej bazy tych szkół, zwłaszcza w ostatnich latach.
1chociaż problemów nigdzie nie brakuje, to trudno nie
dostrzec trwałego postępu cywilizacyjnego jaki doko
nuje się na naszych oczach. Oby postęp ten był równie
widoczny w płaszczyźnie życia duchowego, aby pro
centował dokonaniami społecznymi na miarę nowych
potrzeb i wyzwań. Niech te życzenia towarzyszą lu
dziom kultury przez cały nowy rok.
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Eliza Czapska

O Roku Kolberga i wiejskiej kulturze
Rozmowa z Piotrem Żuchowskim - Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

- Zakończył się Rok Oskara Kolberga, któ
ry ożywił obszar kultury ludowej i wpisał go
w dziedzictwo narodowe.
- Rok Oskara Kolberga był ogromnym przedsię
wzięciem, którego celem było zrealizowanie jak naj
większej liczby przedsięwzięć artystycznych, nauko
wych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popu
laryzatorskich związanych z postacią i twórczością
Oskara Kolberga oraz kulturą i sztuką tradycyjną.
fot. archiwum M KiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przeznaczyło 3,3 min zł na realizację 74 projektów.
Brało w nich udział wiele organizacji pozarządo tzn. każdy ubiór coś znaczył, był znakiem rozpo
wych, instytucji. Chciałbym wymienić tutaj Insty znawczym pochodzenia, statusu, obrządku, rado
tut Muzyki i Tańca, Instytut im. Oskara Kolberga, ści, smutku. To był szeroko pojęty język niewer
Forum Muzyki Tradycyjnej, Polskie Towarzystwo balny, za pomocą którego przez wieki społeczność
Ludoznawcze, Muzeum Wsi Radomskiej, Polskie wiejska się porozumiewała. Prapoczątkiem kultury
Radio, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Insty jest ekspresja, potrzeba wyrażenia poprzez znaki.
tut Sztuki PAN, Związek Kompozytorów Polskich, Kolberg był i jest źródłem dla wielu, którzy szukali
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Narodowy inspiracji w kulturze ludowej szeroko pojętej. Rok
Instytut Audiowizualny. Odbyło się wiele konferen Kolbergowski w wielu obszarach miał pokazać
cji - ważna konferencja w Radziejowicach, podczas w formie kampanii społecznej, że mówiąc o kultu
której sformułowano wnioski dotyczące przyszłej rze polskiej wsi, mówimy o kulturze polskiej.
działalności w obszarze kultury ludowej.
- Na początku roku 2014 przeprowadzono
sondaż dotyczący znajomości postaci Kolberga.
- A Oskar Kolberg pracował sam jeden...
Była ona znikoma...
- Gdy patrzymy na dzieło Oskara Kolberga,
- Świadomość tego nazwiska była właściwie żad
ogromne wrażenie robi jego rozmiar. Zebranie w 33
tomach całego zwyczaju plastycznego, muzyczne na. Powtórzenie sondażu w chwili obecnej byłoby ja
go Polski, obrzędów, obyczajów - imponuje. Swo- kimś miernikiem działań w ramach Roku Kolberga.
jąpracąobjął cały obszar dawnej Rzeczypospolitej. Przez jeden rok nie da się jednak zmienić zbyt wiele.
Jego praca pokazuje ogromną różnorodność regio Rok skierowany był przede wszystkim do osób, które
nów Polski. I jest to dowód na to, że polskie prze chciały podjąć rozmowę na ten temat, które już były
strzenie etnograficzne, kulturowe związane z okre zaangażowane w działania na tym obszarze. Dla tych
ślonym regionem, miały cechy kultury ludowej, środowisk było to ogromne ożywienie i konsolidacja.
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O Roku Kolberga i wiejskiej kulturze

Wyśmienicie, że ta tematyka została podniesiona. Za
uważamy zmiany na lepsze, ale kultura ludowa jest
jednak wciąż postrzegana jako „obciach”. I mówiąc
dalej tym językiem, trzeba stwierdzić, że kultywowa
nie tradycji polskiej nie jest trendy.

stała się obciachem. Przed laty była organizowana
nawet konferencja w Elblągu na ten temat. Nie ceni
się wartości pielęgnowanych przez wieki na wsi.

- Dlaczego, jak Pan mówi, kultywowanie tra
dycji polskiej nie jest trendy?

- Osoby, które pochodzą ze wsi, szybko chcą
0 tym zapomnieć i są do niej często wrogo wręcz
usposobione. Obserwuję te zjawiska od lat, istnieje
wciąż opozycja wieś - miasto z tendencją do de
precjonowania wsi. Żyjemy w cywilizacji antyrural istycznej. Za czasów PRL związane to było
z głoszoną ideą postępu, do której tradycyjna wieś
nie przystawała. Starano się pokazywać ją jako
miejsce, gdzie konserwatyzm ma się dobrze, a za
chowawczość stanowi podstawę działań. W języku
nawet znajdziemy wiele słów służących do pejora
tywnych określeń, jakie pochodzą z obszaru kultur
wsi takich jak: burak, słoma z butów wyłazi itd.

- Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo w większo
ści polska tożsamość to tożsamość polskiej wsi. Ale
przyczyn tego należy szukać w wielu zjawiskach,
które kształtowały się przez wieki. Po pierwsze,
w konfrontacji polskiego dworu, również miesz
czaństwa, z wsią chłopską, co utrudniało lub nawet
wręcz uniemożliwiało jej społeczną emancypację.
To mechanizmy polityczne. Można tu znajdować
uzasadnienie w relacji dwór - chłop pańszczyźnia
ny, co wyraziła dosadnie M. Dąbrowska w Roz
drożu, będącym jej studium na temat zagadnień
wiejskich, swoistą monografią stosunków spo
łecznych na polskiej wsi. Przed II wojną światową
Dąbrowska pracowała w Ministerstwie Rolnictwa
i ta tematyka nie była jej obca. Po publikacji zo
stała zaatakowana przez sanację. Odpowiedziała
na tę krytykę kolejną publikacją, Rozdroże. Moja
odpowiedź. Charakterystyczne dla naszej kultury
jest i to, że ten rys twórczości wybitnej pisarki jest
często pomijany w jej biografiach. Po transforma
cji 1989 r. na wielu polach wrócono mentalnie do
20-lecia międzywojennego; można podać tu przy
kład kultu marszałka Piłsudskiego, który firmował
swym autorytetem antyludową politykę - celebro
wania Święta Niepodległości, rocznicy ustanowie
nia Konstytucji 3 maja. Powrócono do mitów, któ
re nawet nie do końca były zdefiniowane.
Gdzie wówczas formacyjnie była umieszczona
kultura wsi? Ruch ludowy był rozbity, miały miejsce
aresztowania brzeskie. Formacja sanacyjna odnosiła
się z niechęcią do chłopów. Emancypacja chłopów
była hamowana. Po 1989 roku w atmosferze poli
tycznej możemy odnaleźć wiele tradycyjnej antywiejskości, co ma odbicie także w kulturze. Dopiero
po wejściu Polski do Unii Europejskiej ten klimat za
czął się zmieniać, ale to zbyt krótki okres, aby zaszły
trwałe zmiany w postawach ludzi. Nepotyzm to na
przykład zarzut, jaki się słyszy wobec partii ludowej,
a wobec innych partii nie. Z kolei kultura ludowa
6

- Wiejskość kojarzy się nam nie najlepiej?

- A jak Pan ocenia działalność Cepelii, która
motywy ludowe uczyniła wręcz częścią przemysłu?
- W stosunku do Cepelii panują skrajne opinie.
Jedni mówią, że zniszczyła twórczość ludową, po
nieważ to, co powinno być tworzone w warunkach
naturalnych, w kręgach autentycznie zbudowanych
przeniosła do sztucznie zbudowanych warsztatów.
Krytycy Cepelii twierdzą, że stanowi ona wielki
konglomerat, gdzie ma powstawać produkt prze
znaczony do sprzedaży. Nie sądzę, że w sposób
tak jednoznaczny można to ocenić. Powstawaniu
Cepelii towarzyszyło również utworzenie szkół,
gdzie uczono technik rękodzieła. Kultywowano za
tem tradycję ludową i zapobiegano jej wymarciu.
Przenoszenie wzorów ludowych do współczesnego
„designu” jest sporadyczne, nie obserwujemy tu
istotnej, powszechnej tendencji. W Roku Kolberga
to zjawisko się jednak nasiliło, zapanowała nawet
pewna moda na motywy ludowe w projektowaniu.
- Rok Kolberga pokazał, że działa wielu
twórców, animatorów kultury ludowej, ale nie
funkcjonują oni w świadomości ogólnej.
- Twórczość ludowa ze swojej natury powstaje
1 funkcjonuje poza instytucją. Trudno ustalić mo
ment, kiedy - jak pisał Mickiewicz - jest ona arką
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przymierza między młodymi i starymi laty. Zasady
jej tworzenia nie są przekazywane w skodyfikowany
sposób. Dzieje się to na zasadzie przekazu ustnego,
bezpośredniego nauczania starszych przez młod
szych. Trudno jest uporządkować twórczość ludową
na poziomie ministerstwa, nawet województwa.
Mówimy o twórczości ludowej, ale nie mówimy
0 twórcach ludowych, nie znamy ich nazwisk. Są
oni anonimowi a mamy naprawdę bogaty skarbiec
autentycznych twórców ludowych. Słychać głosy,
że niektórzy samorządowcy przymierzają się do
wsparcia finansowego twórców ludowych. Nie mają
jednak rozpoznania terenu w tej dziedzinie. Istnieją
jednak przykłady gmin, gdzie ta identyfikacja jest
bardzo silna, np. Kadzidło stanowi przykład gminy,
która żyje twórczością ludową. Kiedy jest przyzwo
lenie społeczne, gmina przeznacza na nią środki,
twórczość ludowa kwitnie. Nagrody Kolbergowskie
dowartościowują twórców ludowych. Choć istnieje
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, to organizacja
ich na zasadzie np. jak funkcjonuje Związek Kom
pozytorów Polskich nie wydaje się możliwa. Każdy
z nich jest społecznikiem, tworzy niezawodowo.
Obecnie najważniejsze jest, by dawać wsparcie
największym indywidualnościom spośród twór
ców ludowych i pokazywać ich światu. Taki był cel
ustanowienia przez Ministerstwo Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego nagrody im. Oskara Kolberga
1 ustanowienia przez Sejm Roku Kolbergowskiego. To jednak problem głębszy - powinna nastąpić
zmiana profilu nauczania, edukacji w tym zakresie.
- Kto miałby tutaj być za to odpowiedzialny?
Szkoła, rodzice?
- To jest pytanie o to, jak powinien wyglądać
system szkolnictwa artystycznego w Polsce. Czy
ma funkcjonować w sposób dotychczasowy, według
którego kontakt z kulturą mają głównie ci, którzy
ukierunkowali się artystycznie i uczęszczają do szkół
artystycznych. Czy też powinny być budowane od
powiednie programy w szkolnictwie powszechnym,
które by proponowały angażowanie się uczniów
w kulturę na każdym poziomie poprzez uczestnic
two w lekcjach teatralnych itd. Problem stanowi
tu nie wskazanie sposobu przeprowadzenia takich
zajęć, ale problemem jest to, by właściwie przy
gotowany nauczyciel prowadził zajęcia z plastyki,

O Roku Kolberga i wiejskiej kulturze

muzyki. W Warszawie, w innych dużych miastach,
znajdzie się odpowiedniego nauczyciela z łatwo
ścią, ale mniejsze miejscowości, wsie będą pod tym
względem upośledzone, po prostu mamy braki kom
petentnej w zakresie kultury kadry nauczycielskiej.
- Instytucje państwowe to jeden sektor,
a działalnością kulturalną w dużym stopniu zaj
mują się też w Polsce organizacje pozarządowe,
co pokazał Rok Kolberga.
- Pochwalić tutaj należy na przykład projekt Mały
Kolberg, który był skierowany do osób pracujących
z małymi dziećmi w przedszkolach, bibliotekach,
ośrodkach kultury, muzeach, które włączały w pracę
z dziećmi tradycyjne zabawy, wyliczanki, piosenki,
opowieści. Utrwalone zabawy w formie zapisu video są umieszczone na stronie akademiakolberga.pl.
To jeszcze jeden aspekt działań tego Roku - szeroka
dostępność w Internecie. Aktywność stowarzyszeń,
fundacji w Polsce jest imponująca i to również ten
dencja europejska. Tutaj możemy sobie odpowie
dzieć na pytanie czym jest państwo. Nie stanowią go
wyłącznie struktury oficjalne. Aktywność obywateli
również tworzy pojęcie państwa, a przejawia się ona
właśnie w zaangażowaniu w różne wspólne działa
nia. W strefie kultury ta aktywność jest niezwykle
ważna i cenna. Rok Kolberga pokazał tu niesamo
witą aktywność stowarzyszeń, fundacji związanych
z obszarem kultury ludowej.
- Twórcy postulują powołanie Instytutu Kul
tury Ludowej.
- Odpowiedź, w jakiej formie miałby powstać
Instytut jest szczególnie ważna w momencie, kiedy
definiujemy nasze dziedzictwo niematerialne. Jeżeli
lista polskiego dziedzictwa niematerialnego będzie
się zapełniała, to bardziej zasadne byłoby powsta
nie Instytutu, który zajmie się całym obszarem tego
dziedzictwa, nie tylko kulturą ludową. Kultura ludo
wa jest jednym z jego elementów. Zwyczaje, instru
menty w sensie ich użyteczności, dziedzictwo, które
żyje, jest kultywowane - to jego składowe.
Co jest najważniejszą cechą zabytku? Jego au
tentyczność. Najważniejszą cechą tradycji jest wła
śnie jej autentyczność i stworzenie listy naszego
dziedzictwa niematerialnego ochroni ją.
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Twórczość ludowa nie była twórczością pi
śmienną. Musiał pojawić się ktoś taki jak Oskar
Kolberg - osoba z zewnątrz, która zinwentaryzo
wała, skatalogowała wszystko.
- Kolberg pomógł nam w poznaniu naszej
kultury?
- Organizatorom Roku Kolberga zależało także
na tym, aby Rok Kolberga nie skupiał się wyłącz

O Roku Kolberga i wiejskiej kulturze

nie na kulturze ludowej, ale aby był to okres po
znawania szeroko rozumianej tradycji w codzien
nej jej obecności, także w środowiskach miejskich.
Bowiem bez poznania źródeł naszych obrzędów,
zachowań i gestów nie zrozumiemy w pełni współ
czesnego świata. Kolberg i jego dziedzictwo jest fa
scynującym zjawiskiem. Głęboko wierzę, że nadej
dzie moment, kiedy będziemy pokazywać ogromne
bogactwo naszej kultury ludowej. Bez tego bogac
twa nie będziemy mogli siebie zdefiniować.

LUDZIE

Eliza Czapska

Kultura ludu jest w nas
Rozmowa z Ernestem Bryllem

- W Pana dorobku literackim istnieją teksty
inspirowane kulturą ludową, ważne są dla Pana
związki z tradycją. Ich źródło można znaleźć
w Pana dzieciństwie spędzonym również na wsi,
w Komorowie Starym na Mazowszu?
- Obrazy z przeszłości, z domu na wsi są dla mnie
bardzo ważne. Tamten czas wciąż jest we mnie. Kra
jobrazy, zapachy, dźwięki. Kiedy zainteresowałem
się na nowo pieśniami ludowymi było to jak meblo
wanie domu, który niby miałem, ale trzeba go było
stworzyć od nowa. Odkryłem olśniony, że teksty, któ
re zazwyczaj towarzyszyły muzyce, same w sobie są
fantastyczną poezją. Poezją tak dobrą, że w zasadzie
wyprzedzają różne awangardowe nurty poetyckie.
Podzieliłem się tą refleksją z Wojciechem Siemio
fot. Eliza Czapska
nem. W ten sposób powstało przedstawienie stwo
rzone przez Wojciecha pt. „Wieża malowana”. Te liśmy wiedzę o tym, skąd są. Na zajęciach zyskiwali
teksty oderwane na chwilę od muzyki zyskały nową teoretyczną obudowę spraw, które znali z praktyki.
wartość. Odkryto w nich takie słowa np. jak „nadpa- W sferze kultury np. dowiadywali się, że dana pieśń
miętała. „W pieśniach ludowych znajdujemy wiele pochodzi z tego okresu i ma różne odmiany, jest na
znanych powiedzeń, różnych sposobów budowania przykład oparta na jakimś wydarzeniu historycznym.
sytuacji lirycznej - np. we wspaniałej pieśni o tym jak Uczyli się pochodzenia legend. To wszystko budo
„Jasio odjechał Kasię, a ona woła za nim, on już za wało ich wiedzę o swojej okolicy, o kraju. Uczyli się,
Wisłą, a ona za nim myślą”. To najlepsza metafora, jak opowiadać według najlepszych wzorów: naj
jak w świetnej poezji. Pieśni ludowe, legendy są nie pierw wychodzi się od opowieści o swojej okolicy
wyczerpaną skarbnicą form i treści literackich.
i idzie się dalej. Kiedy po latach wybrałem się z pa
nem Ryszardem Miazkiem na spotkanie absolwen
- Pieśni ludowe, legendy były przed laty oma tów Uniwersytetów Ludowych, wciąż pamiętałem
wiane przez Pana na zajęciach Uniwersytetów wrażenie, jakie robili na mnie kiedyś - czystości, za
Ludowych.
angażowania w sprawę. W czasach PRL-u Uniwer
sytety Ludowe odgrywały dość ważną rolę.
- W przeszłości duża liczba młodych osób miesz
kających na wsi miała problemy z mówieniem, oby
- A czym był okres PRL-u dla kultury ludowej?
ciem itd. Uniwersytet Ludowy dawał im wiedzę
i tworzył nowy nurt ludzi o wysokich walorach.
- Był to okres, kiedy bardzo szukaliśmy siebie
Uczyliśmy ich mówić, argumentować, przekazywa- w kulturze ludowej, bo gdzie indziej były kłopoty
9
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z tożsamością polską, historyczną. Panowała ten
dencja, by w stare dzbany nalewać nowe treści. Co
owocowało np. tworzeniem takich rzeźb jak Lenin
na koniu i innych kuriozów. Słynny twórca ludowy
- Ociepka - tworzył np. obrazy kopalni jako miejsc
bajkowych pełnych paproci, krasnali. Przy ogromnym
szacunku dla Cepelii, która uratowała wiele z kultury
ludowej, to trzeba stwierdzić mówiąc obrazowo: tro
chę przynudzono nas kulturą ludową. Poza tym, po
przełomie transformacyjnym otworzyło się nam okno
na Zachód i zachłysnęliśmy się różnymi gadżetami,
przemysłem produkującym plastikowe przedmioty
i zapomniano wówczas o kulturze ludowej.
A dziś o dziwo wszystko to wraca. Trochę jestem
zdumiony tym zjawiskiem.

Kultura ludu jest w nas

dokładnie co to są wyrywasy, obertasy. Tańczą po
wiele godzin, jakby w amoku, tym samym przeży
wają coś bardzo silnie. Najlepsi muzycy ludowi,
którzy grają dokładnie tak jak kiedyś, przyjeżdżają
również na te spotkania. Mieszkańców miast inte
resują różnego rodzaju sposoby grania, śpiewania,
tańczenia, bo to dla nich coś nowego. I co więcej,
gdy przyjeżdżają do nich w odwiedziny różne oso
by z zagranicy, to chcą też uczestniczyć w tych za
bawach. Mówią, że tam widzą odmienny rytm tego
kraju. Tak jak np. blues jest rytmem poważnej części
mieszkańców Ameryki. Ludzi to szalenie interesuje.
- Czy aspekt obrzędowy, tak silnie związany
z kulturą ludową, też decyduje o tym zaintereso
waniu?

- Zainteresowanie kulturą ludową powraca?
- Z pewnością. Znam przypadki, kiedy przyby
- Moja córka na przykład - obywatelka świata re sze z zewnątrz odradzają na wsi np. zwyczaj zapu
alizująca filmy animowane w różnych jego częściach, stów. Po tańcach jadą do danej wsi i inicjują Kusamówiąca kilkoma językami uważa wszystko, co wiąże ki - zwyczaj zapustów kończący okres karnawału
się z kulturą ludową za arcyciekawe. Nie narzucam jej przed Wielkim Postem. Samo poczucie pewnego ryt
tych zainteresowań, sama zaczęła działać w tym ob mu, zmian, świadomość, że się tańczy po raz ostatni
szarze. Gra na lirze korbowej, którą wykonał dla niej przed postem budzi w nich inne odczucie świata. To
muzyk z rzeszowskiego. Córka jeździ tam specjalnie, silne przeżycie, którego nie znajdują gdzie indziej.
by doskonalić grę na lirze. Bierze udział w różnych W kulturze ludowej ważne jest tzw. poczucie swojwarsztatach, festiwalach. Jeździ na „Kurpiogranie”, skości. Ci, którzy słuchają muzyki ludowej, często
gdzie młodzież spotyka się, żeby pomuzykować, po nie wiedzą, dlaczego ona im się podoba. Ale to daje
tańczyć. W radomskim nad Pilicą uczą się warsztatu o sobie znać więź, która istnieje między ludźmi.
od ostatnich autentycznych grajków, poznają stare
Patrzę na to z radością, ale dostrzegam też pe
instrumenty. Śpiewają tam różne pieśni. To wszystko wien problem. Dla tych osób to jest jakaś część
jest dla niej ogromnie ważne. Córka prowadzi nawet kultury, nie dostrzegają jednak odmienności kultu
błoga, na którym przedstawia idiomatyczne tłuma ry ludowej. Etnografia jest dla nich ważna, ale tylko
czenia pieśni ludowych na angielski, opisuje polskie jako wiedza, która im wszystko systematyzuje. Do
zwyczaje, potrawy. Znajduje odbiór i zainteresowania zjawiska muzyki ludowej odnoszą się jak wielbicie
wśród znajomych z całego świata. A w mojej dziel le muzyki jazzowej do starego murzyńskiego jazzu.
nicy, która zdawałoby się jest jak najdalsza od ludo Z drugiej strony, kurczowe trzymanie się kanonów
wości - Mokotowie również mieszkają osoby, które może prowadzić do przesady. Kiedy napisałem „Na
jeżdżą regularnie na tzw. tańczenie oberków.
szkle malowane” oparte na kulturze ludowej, ono
nie udawało, że sięga bezpośrednio do wzorców. Ale
- Co mieszkańców miast pociąga w muzyce niektórzy etnografowie mieli do mnie pretensje, bo
ludowej?
góralszczyzna to było dla nich tylko „to” i „to”.
- Znajdują w tej muzyce pewnego rodzaju trans;
taki jaki możemy znaleźć np. w bluesie. Wszyscy
spotykają się np. w zimie w stodole, zaczynają tań
czyć w kożuchach, potem jest już tak gorąco, że tań
czą w koszulach, tańczą kujawiaki, oberki. Wiedzą
10

- Można mówić o pewnym puryzmie w okre
ślaniu co jest kulturą ludową a co nie?
- Tak, i podam tu inny przykład. Kupiłem kiedyś
od twórcy ludowego wykutego w kuźni lisa. I wielu
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Teodor Axentowicz „Kołomyjka”

znawców kultury ludowej widząc tę figurkę mówiło
- to nie jest figurka ludowa, bo nie wykuwano kie
dyś lisów. A ja kupiłem tę figurkę od autentycznego
twórcy, który akurat miał ochotę wykuć lisa. Widać
więc tu problem: dlaczego ktoś, kto wykuł lisa 100
lat wcześniej włączał się do tego nurtu, a dzisiaj nie?
Przestrzegam więc przed zbytnią kategoryzacją, mó
wieniem, że na przykład jedynie taki a taki śpiew jest
ludowy i nie można w nim nic zmienić. A motyw zbu
dowany na tej pieśni nie może już być zaliczony do
muzyki ludowej. Są twórcy, jak na przykład słynny
Adam Strug, który jest gum dla osób interesujących
się muzyką ludową, którzy tworzą nowe pieśni zako
rzenione w tradycji, w jego przypadku kurpiowskiej.
- Dobrze zna Pan Irlandię, kraj, który jest
przykładem regionu Europy, gdzie muzyka ludu
przenika do mainstreamu.
- Dla Irlandczyka jest naturalne, że kultura pie
śni istnieje obok wszystkiego. Nie ma tam poczucia

odróżnienia, że to jest muzyka ludowa, a to inna ir
landzka. Świat to kupuje, zna; nastroje, krajobrazy
Irlandii wykorzystywane są w filmie. Od pierwszej
frazy słychać, że to muzyka irlandzka. Dlatego tak
szalenie ważna jest opowieść o Irlandii, bo oni tak
ja my byli poobijani. Ratowali się w ciężkich cza
sach kulturą i co więcej świat teraz wie, co to jest
irlandzka muzyka, irlandzki typ dramatu. Trzeba jed
nak pamiętać, że Irlandczycy odrodzili irlandzkość
w języku zaborcy. Wszystko tłumaczą w języku an
gielskim. My nie mamy szansy przenikać ze swoją
kulturą tak, jak robią to imperia, wielkie kraje, jak
np. Rosja, Niemcy, Anglia. Ważne jednak, żebyśmy
sami dla siebie wiedzieli, jak bogatą mamy kulturę,
żebyśmy mieli ją w sobie.
- Co to znaczy mieć w sobie kulturę ludową?
- Żadnych sukman nie będziemy wkładali, żeby
udawać chłopów sprzed lat. Choć gdy byłem ambasa
dorem w Irlandii, to żałowałem, że nie mam pięknego
11
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stroju sądeckiego, a dla żony na przykład stroju cie
Gdy patrzę dziś jak młodzi podchodzą do tego
szyńskiego. Lubię, gdy za granicą Szkoci występują zjawiska, nie chcą demonstrować swojej wiejskości
w swoich strojach. Ważne jest to, by nie było podziału w opozycji do miejskości, nie chcą udawać artystów
na kulturę ludową i inną kulturę polską, żebyśmy wie prymitywnych, ale pełną garścią czerpią z tego, to
dzieli, skąd jesteśmy. W dużej mierze na odrębność, mnie buduje.
piękno, istotę polskiej kultury złożyło się to, co wy
Chciałbym, żebyśmy mieli to w sobie, nawet nie
twarzano w najbardziej prostych, biednych warun czuli się szczególnie dumni z naszej kultury ludowej.
kach. Do Polski przychodziły wieści zewsząd i były Bo gdy się nieraz nadymamy z poczucia dumy, to tak
adaptowane do naszego tonu, szczególnej tonacji jakbyśmy nie do końca w coś wierzyli. A gdy coś jest
kulturalnej. Pamiętajmy jednak, że bycie ludowym na w nas, to naturalna rzecz, że nie obnosimy się z tym.
siłę, jak to miało miejsce na przykład w Młodej Pol Bo tacy po prostu jesteśmy.
sce, może być wykrzywione. W „Weselu” słyszymy
Reprezentujemy bogatą kulturę, ale nie chodzi
- „trza być boso na weselu” - a chłopi do kościoła, na o to, byśmy ją pokazywali, ale żeby ona była w nas.
wesela, na szczególne okazje chodzili w butach.
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Daniel Kamiński

Maria Rodziewiczówna - w 150. rocznicę urodzin
i 70. rocznicę śmierci
W dniach 7-8 listopada 2014 r. w patriotycznej atmosferze towarzyszącej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w wiejskim gimnazjum w Żelaznej noszącym imię Marii Rodziewiczówny ob
chodzono 150. rocznicę je j urodzin i 70. śmierci. Zmarła 6 listopada 1944 r., po wyjściu z Powstania
Warszawskiego, w nieistniejącej dziś leśniczówce Leonów, należącej do majątku Żelazna. Dziś mieści
się tu Zakład Doświadczalny SGGW, gdzie odsłonięto z tej okazji pamiątkowy kamień. Kierownic
two zakładu aktywnie włączyło się w przygotowanie uroczystości rocznicowych, w których brali także
udział członkowie rodziny Mazarakich, dawnych właścicieli majątku Żelazna, zaprzyjaźnionej z pisar
ką i bliską krewnąjej towarzyszki, Heleny Weychertówny. Były to jedyne obchody poświęcone pisarce
w tym roku w Polsce. Jednak to nie z Mazowszem łączyły pisarkę bliskie związki, a z Polesiem. Maria
Rodziewiczówna była symbolem przedwojennych kresów, o które walczyła na wielu płaszczyznach.
Zwano ją nawet „strażniczką kresowych stanic”, ponieważ w swojej twórczości opisywała ich piękno
i problemy, a wżyciu społecznym broniła praw je j mieszkańców. Maria Rodziewiczówna w swojej twór
czości poruszała temat cywilizacyjnego oddziaływania kultury polskiej na Kresach Wschodnich, w tym
religijność, tradycję, patriotyzm i piękno przyrody. „Dewajtis” należała do najbardziej poczytnych
jej powieści. Kilka innych doczekało się ekranizacji, m.in.: „ Wrzos”, „Lato leśnych ludzi” i „Między
ustami a brzegiem pucharu ”. Warto ocalić od zapomnienia życie i twórczość tej niezwykłej kobiety. Na
program dwudniowych obchodów złożyła się okolicznościowa wystawa, konkursy i warsztaty, (red.)

Maria Rodziewiczówna urodziła się w lutym
1864 r. na Litwie, w rodowym majątku Pieniucha
koło Grodna, jako córka ziemianina Henryka Ro
dziewicza herbu Łuk i Anieli z Kurzenieckich. Ród
Czertwanów Rodziewiczów osiadł na ziemi piń
skiej w XVII wieku. Od tamtej pory rodzina we
szła w związki z wieloma rodzinami szlacheckimi.
Bratem babki Marii Rodziewiczówny był Napoleon
Orda, znany rysownik polskich pamiątek historycz
nych. Maria Rodziewiczówna urodziła się w czasie
dogorywania powstania styczniowego. Jej ojciec za
przechowywanie na terenie swojego majątku broni
dla powstańców został zesłany do Tobolska na Sy
berii. Dwa tygodnie po narodzinach Marii, jej matka
wyjechała do męża, idąc śladem wielu kobiet owego
czasu, towarzyszących mężom w najtrudniejszych
etapach życia. Cały majątek Rodziewiczów został
skonfiskowany przez zaborców.
Przyszła pisarka została oddana pod opiekę
dziadków Kurzenieckich, a po ich śmierci - do

krewnej pani Skirmuntowej, właścicielki majątku
Korzeniew. Tam przebywała aż do amnestii i po
wrotu rodziców w 1871 r. Następne pięć lat miesz
kała z rodzicami w Warszawie, gdzie pobierała
nauki na pensji pani Kuczyńskiej oraz w Jazłowcu, w szkole sióstr Niepokalanek. To w Zakładzie
Jazłowieckim, założonym i prowadzonym przez
Matkę Marcelinę Darowską, Maria nauczyła się
miłości do przyrody i ludzi. U Matki Marceliny
pojęcie miłości kraju było zespolone z ukochaniem
ludu. Rodziewiczówna wiele zawdzięczała swojej
wychowawczyni, którą w 1996 r. beatyfikował Jan
Paweł II.
W 1876 r. ojciec pisarki odziedziczył po swoim
bracie 1500- hektarowy i bardzo zadłużony majątek
Hruszowa koło Antopola na Polesiu. Rozkwit Po
lesia związany był z rządami królowej Bony, któ
ra kolonizowała te ziemie od ok. 1530 r. W ciągu
następnych wieków Polacy stali się właścicielami
licznych dóbr rycerskich, powstały klasztory, fun13
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Maria Rodziewiczówna.
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fot. ze zbiorów NAC

dacje, rozwinęły się także ośrodki miejskie. Dopie
ro upadek powstania listopadowego, a potem także
styczniowego, przyniósł likwidację dużej części
polskich majątków szlacheckich i dóbr klasztor
nych. Po przedwczesnej śmierci ojca pisarki zarząd
majątku objął jego jedyny syn, Henryk Rodziewicz,
ale na tyle nieumiejętnie, że wkrótce został odsu
nięty. W konsekwencji w roku 1881 zarząd przejęła
Maria Rodziewiczówna, która czuła w sobie powo
łanie do odpowiedzialnych i męskich zadań.
W tym czasie rozpoczęła także karierę literacką.
Pierwszy jej utwór „Jazon Dąbrowski”, ukazał się
14

na łamach czasopisma Świt, redagowanego przez
Marię Konopnicką. W 1886 r. za pierwszą powieść
„Straszny Dziadunio” otrzymała główną nagrodę
od tego czasopisma. Za „Dewajtis”, opublikowany
w 1889 r. otrzymała kolejną nagrodę, tym razem
w konkursie literackim Kuriera Warszawskiego.
Ideą przewodnią Rodziewiczówny była od począt
ku praca na rzecz Polski. Jej imieniem zaczyna
ła i kończyła swoje prace literackie. Nie zawsze
w czasach cenzury rosyjskiej mogła o tym mówić
wyraźnie, ale społeczeństwo jąrozumiało. Trwać na
ziemi, choćby w najbardziej trudnych momentach.
Nie poddawać się i wierzyć w zwycięstwo. W jej
dziełach, obok walorów patriotycznych i społecz
nych, uwidaczniała się z czasem coraz bardziej idea
katolicka. Według Anny Zahorskiej, Maria Rodzie
wiczówna była po Kraszewskim najbardziej religij
ną z powieściopisarzy polskich. Nawet wtedy, kie
dy nie wymawiała słów wiary, kreślone przez nią
charaktery i czyny dawały świadectwo. Jej bohate
rowie nie byli świętymi, ponieważ miewali chwile
upadków i zwątpień, ale zawsze się nawracali.
Pałac w Hruszowej został zbudowany przez
pradziadków Marii, Giełgudów ok. 1787 r. Była to
ta sama rodzina, z której wywodził się znany an
gielski aktor sir John Giełgud oraz żona słynnego
malarza Teodora Axentowicza. Według przekazów
rodzinnych pałac powstał w pośpiechu, w związku
z wizytą króla Stanisława Poniatowskiego zmie
rzającego do Tulczyna. W późniejszym czasie zo
stał przebudowany. Z zewnątrz wydawał się duży
i okazały, jednak wnętrza były skromnie urzą
dzone. Rodziewiczówna nie lubiła zbytków, co
uwidoczniło się nie tylko w jej ubiorze, ale także
w otoczeniu. Miejscowość Hruszowa miała ziemie
lekkie, lecz podmokłe i las bez planu gospodarcze
go. Hruszowskie gospodarstwo było prowadzo
ne w sposób prymitywny, a pracę wynagradzano
w naturze. Majątek nastawiony był na zaspokojenie
własnych potrzeb. Problematyka rolna nie była do
tąd przedmiotem zainteresowania Rodziewiczówny,
ale w zadaniu tym pomogła jej przyjaciółka Helena
Weychertówna, która zamieszkała w charakterze rezydentki w Hruszowej. Jako córka i siostra dobrze
gospodarujących ziemian była bardziej zoriento
wana w sprawach gospodarczych niż Maria. Dzięki
tej pomocy pisarka przeprowadziła pomiary grun
tu, dzieląc ziemię orną na pola równej wielkości.
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Pałac Marii Rodziewiczówny w Hruszowej.

Wprowadziła także racjonalne zmianowanie. Pola
zostały oddzielone rowami melioracyjnymi. Uru
chomiła gorzelnię i hodowlę owiec karakułowych,
które przynosiły główny dochód majątku. Oszczę
dziła las, który szanowała do tego stopnia, że nie
pozwoliła na żaden wyrąb. Nie potrafiła jedynie
przeforsować u wieloletniego rządcy potrzeby
wprowadzenia nowoczesnych maszyn. Twierdził,
że ziemia woli tradycyjną, drewnianą sochę i brony
od żelaznych drapaków. Miejscowa ludność, zwana
Poleszukami, była nieufna nie tylko w stosunku do
każdej „nowości”, ale nawet do obcych ludzi. Ma
ria starała ich sobie zjednać, pomagając i angażu
jąc się w ich codzienne problemy. Interesowała się
ich kulturą. Odwiedzała ich w domach, próbowała
poprawić ich warunki bytowe. W pałacu zorgani
zowała coś w rodzaju ambulatorium, w którym ra
zem z inną przyjaciółką, Jadwigą Skirmunttówną,
opatrywała rany i wydawała potrzebującym leki.
Zajmował ją los dzieci, które od dzieciństwa praco
wały, zamiast się uczyć i bawić.
Stopniowo wzrastały dochody z gospodarstwa
w Hruszowej. Rodziewiczówna, dzięki podniesie

fot. z ok. 1930 r. ze zbiorów NAC

niu dochodowości i wpływów finansowych z prac
autorskich mogła spłacić rodzeństwo, w tym jedy
ną zamężną siostrę Celinę oraz pozostałych wierzy
cieli. Pieniądz, który Rodziewiczówna uważała za
przekleństwo, był jedynie konieczny na opłacenie
podatków i kupno niezbędnych artykułów. Należała
do osób bardzo oszczędnych. W ciągu całego życia
Maria tylko dwukrotnie wyjeżdżała za granicę. Po
mimo kryzysu gospodarczego w latach 1929-1935
Hruszowa była już majątkiem samowystarczalnym,
nieobciążonym pożyczkami i długami.
Maria Rodziewiczówna czerpała inspirację do
swoich dzieł z piękna wsi poleskiej i tamtejszej
przyrody. Żyła według swojej zasady: „Żyć z przy
rodą, to żyć z Bogiem, a żyć z Bogiem, to mieć
słońce w duszy”. Do Hruszowej przyjeżdżał zna
ny malarz, Józef Chełmoński, z którym pisarka
organizowała wycieczki po Pińszczyźnie. Artysta
rozmiłował się w poleskiej przyrodzie, czego wyni
kiem była seria obrazów o tej tematyce. W 1911 r.
Rodziewiczówna wybudowała chatkę w lesie hruszowskim na uroczysku zwanym Czahary, gdzie
z Jadwigą Skirmunttówną spędzała samotne miesią
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ce letnie bez żadnego kontaktu z ludźmi. Jedzenie społecznej m.in. w Stowarzyszeniu Ziemianek,
było donoszone w ustalonym wcześniej dniu oraz w którym prowadziła dział gospodarczy. Współ
w pewnej odległości od chatki. Rodziewiczówna tworzyła szkoły i kursy gospodarcze, w tym szkołę
obserwowała stamtąd m.in. ptaki, którym urządzała gospodarczą dla dziewcząt w Mirosławicach koło
gniazda i dziuple. Studiowała również książki or Łowicza. W 1906 r. Rodziewiczówna zamieszkała
nitologiczne. Dzięki temu obcowaniu z przyrodą w domu Heleny Weychertówny przy ul. Brackiej.
Potem przeniosła się na ul. Czackiego, a w końcu
napisała później powieść „Lato leśnych ludzi”.
Pomimo otwartości nie udało się Rodziewi krótko przed wybuchem wojny na pl. Dąbrowskie
czównie zdobyć pełnego zaufania miejscowych go. W tym ostatnim mieszkaniu odbywały się po
Poleszuków. W 1900 r. w niewyjaśnionych oko tem często podziemne zebrania konspiracyjne.
W czasie pierwszej wojny światowej objęła sta
licznościach spłonęła w Hruszowej stodoła wraz
nowisko
intendenta w warszawskim szpitalu, prze
z przechowywanymi w niej narzędziami rolniczy
mi, a także obora z 50 sztukami bydła. Straty wy kształconym ze świetlicy Stowarzyszenia Ziemia
nosiły 20 tysięcy rubli (20% wartości majątku). Po nek. Była sekretarką w Komitecie Polskiego Czer
dobne wypadki zdarzały się w innych majątkach na wonego Krzyża i komendantką Ochotniczej Legii
kresach. W wyniku działania emisariuszy komuni Kobiet na miasto Warszawę. Majątek Hruszowa zo
stycznych przybyłych z Rosji, miejscowa ludność, stał w tym czasie zdewastowany, gorzelnia spalona,
zwłaszcza młodzi mężczyźni, zaczęli buntować się a inwentarz żywy i martwy rozkradziony. Dwór nie
przeciwko polskim właścicielom ziemskim. Wyni został spalony tylko z tego względu, że stara służą
kiem takiej zemsty i nienawiści było podkładanie ca Ohapa, która w imieniu Rodziewiczównej, opie
ognia w pełnych oborach, spichrzach, a nawet dwo kowała się gospodarstwem, błagała bolszewików
rach. Sytuacja ta uległa na kresach zaostrzeniu po 0 litość nad domem.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Ma
rewolucji bolszewickiej i trwała do 1939 r. Nieste
ty, ze strony chłopów pisarka doznawała częstych ria Rodziewiczówna wróciła do Hruszowej i przy
przykrości. W jednym z wywiadów przyznała, że: stąpiła do odbudowy gospodarstwa. Pochłonęło ono
„ [...] Czasem mnie po sąsiedzku krzywdzą, ale wszystkie wpływy z honorariów autorskich. Dodatko
czyż ja mogę ich po sądach ciągać - gdy mnie swo wo musiała sprzedać 120 ha. Zaczęła walczyć z pa
ją sprawiedliwą panią i matką nazywają”. Rodzie nującą wśród miejscowej ludności epidemią tyfusu
wiczówna przejęła dewizę życiową matki „chcesz plamistego. Właścicielka Hruszowej odczuła, że po
mieć, to dawaj”. Zapominała więc o przewinie rewolucji dużo się zmieniło i dla miejscowych Pole
niach i wierzyła w ich poprawę. Starała się im po szuków nie była już dobrą panią, która zawsze i we
magać, wymieniając choćby uprawiane przez nich wszystkim gotowa jest przyjść im z pomocą, ale stała
ziemniaki i zboże na odmiany charakteryzujące się się przedstawicielką znienawidzonej klasy burżujów.
większą plennością i zimotrwałością. Spełniała tak W ciągu pięciu lat wojny, które Rodziewiczówna spę
że prośby proszących ją osób, nie tylko o jedzenie, dziła w Warszawie, propaganda bolszewicka wpoiła
ale także o pomoc finansową. W 1919 r. stała się miejscowym, że każdy z nich jest panem i ma prawo
m.in. z tego powodu ofiarą bandyckiego napadu do życia na tym samym poziomie co inny. Każdy jest
pod Warszawą, w trakcie którego została raniona panem i nikt nie ma prawa się wyróżniać. Kilka lat
w twarz wystrzałem z pistoletu. Okradziono także później, kiedy Jadwiga Skirmunttówna zaczęła uczyć
religii w Hruszowej, w miejscowej gazecie ukazał
jej mieszkanie w Warszawie.
Po 1905 r., po przegranej wojnie rosyjsko-ja się artykuł o tym, jak polska burżujka znęca się nad
pońskiej car Mikołaj poszedł na pewne ustępstwa dziećmi, bijąc je kluczami po głowie. Rodziewiczów
wobec narodu polskiego. Polakom wolno było na na, obserwując przez lata wieś poleską, stwierdziła:
bywać ziemie w guberni grodzieńskiej i mińskiej. „Z jednej strony kościół, z drugiej dwór. To są podsta
Wywalczono także ulgi w posługiwaniu się języ wy i słupy granitowe, na których opierała się zawsze
kiem polskim, w kwestiach religijnych i szkolnic 1będzie się opierać polskość naszej dzielnicy”.
Pomimo wielu przeciwności losu, Maria była
twa. Rodziewiczówna zacieśniła w tym czasie swo
je stosunki z Warszawą, gdzie poświęcała się pracy już bardzo znaną i szanowaną pisarką. Przyjmowa
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ła liczne zaproszenia, z terenu całej Polski. Z wiel ze wschodu bolszewickie hasła „Wyzwolenia ludu
kimi honorami powitano ją w stolicy Wielkopolski. spod władzy panów”, „Odebrania ziemi Lachom”,
W 1925 r. w trakcie wizyty w Poznaniu, na Marii obietnica zbudowania „raju na ziemi” i ostra pro
wywarły duże wrażenie zbiory działu etnograficz paganda antypolska, uprawiana przez ówczesne
nego Muzeum Wielkopolskiego. Zwłaszcza pierw władze sowieckie - niweczyły w zasadzie wszel
sza tego typu kolekcja strojów ludowych zdobyła ką ugodowość ze strony administracji polskiej
jej uznanie: „ [...] Prawdziwą ucztą dla oka i este i umacniały buntowniczą postawę miejscowego
tyki jest odrębność stroju, a skarbem jest zebranie chłopstwa. Nienawiść prawosławnego ludu do ka
tych pamiątek. Lud swojem obrzędowym i świą tolickich dworów stała się po rewolucji powszech
tecznym przyodziewem składał jakby ofiarę zło nie znana. Rodziewiczówna próbowała nawiązać
temu słońcu i błękitom nieba, kwietności łąk i pól, ponownie kontakt z miejscową ludnością, ale było
to już niemożliwe. Szukając pomocy zgłosiła się
wśród których żył i pracował
Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw spo z prośbą do matki Urszuli Ledóchowskiej, która na
łecznych Rodziewiczówny na Polesiu. Trzeba jednak jej zaproszenie przyjechała w 1933 r. do Hruszo
wspomnieć o tych najważniejszych. Jeszcze przed wej. Efektem tej wizyty było sprowadzenie i osie
1910 r. zorganizowała tajne szkolnictwo w Kobry- dlenie sióstr urszulanek do pobliskiego Horodca.
niu, gdzie w tzw. szwalni p. Żabińskiej przygotowy Maria Rodziewiczówna nabyła na ich potrzeby dowano nauczycielki do prowadzenia tajnych lekcji. mek z ogrodem. Siostry uporządkowały kościół ka
Rodziewiczówna zorganizowała także tajne stowa tolicki, zorganizowały chór kościelny, przedszkole,
rzyszenie kobiet „Unia”, które z chwilą przeniesie szwalnię, ambulatorium i koło gospodyń wiejskich.
nia działalności na teren Warszawy weszło w skład W ciągu następnych sześciu lat urszulanki osiadły
Koła Ziemianek. Była współzałożycielką Kółka także w Iłosku, Kobryniu, Janowie Poleskim, HoRolniczego pod nazwą „Mozół”, dla którego czyniła rodyszczach, Ostrowie, Lubczu i Krasnosielsku.
m.in. starania o sprowadzenie lepszych gatunkowo Dzięki wsparciu wielu osób współorganizowały
zbóż i ziemniaków. Własnym kosztem wybudowa imprezy kulturalne, wigilie, a nawet wyjazdy dzie
ła łaźnię w Hruszowej, chcąc w ten sposób wpoić ci poleskich do Wilna i Warszawy. Rodzina Jadwigi
potrzebę czystości, a jednocześnie zabezpieczyć Skirmunttówny zapisała także swój cały majątek
miejscowych przed powracającą co jakiś czas na (ok. 6 tys. ha) urszulankom, pomijając bliskich
tym terenie epidemią tyfusu plamistego. Pokrywała krewnych. Naturalnie, za kolejnymi sukcesami stał
koszty utrzymania miejscowej szkoły i uposażenia dar organizacyjny matki Urszuli Ledóchowskiej,
nauczycielki. W 1925 r. zorganizowała w miastecz ale sam pomysł sprowadzenia na Polesie polskiego
ku Antopol „Dom Polski”, z czytelnią, salą zebrań zgromadzenia wyszedł od Rodziewiczówny. W tym
i pokojami gościnnymi. W lutym 1932 r. wygłosiła samym roku Rodziewiczówna wystawiła w Horodgłośny odczyt na temat zagrożonej kultury polskiej cu pomnik Romualda Traugutta, dalszego sąsiada
na kresach, pt. „Głos obywatelski w sprawie Kresów Hruszowej, straconego na warszawskiej cytadeli
Wschodnich”. Bolała nad brakiem odpowiedniej w 1864 r. Próbowała także umocnić więź i solidar
ilości wykształconych Polaków, którzy obejmowali ność polskiej szlachty zagrodowej, która była kie
by stanowiska na kresach. Ich miejsce zastępowali dyś bastionem polskości na Kresach Wschodnich.
urzędnicy obcoplemienni, a w administracji gminnej Pomimo wielu przeciwności ze strony władz woje
zupełnie nieprzygotowani do tej roli chłopi. Młode wództwa poleskiego zorganizowała pierwszy zjazd
pokolenie Poleszuków, zachłyśnięte obietnicą wol szlachty zaściankowej w Kobryniu.
W 1937 r. odbył się w Hruszowej jubileusz pięć
ności, odwróciło się od Polaków i kościoła katolic
kiego, zbliżając się do Rosjan i ich nowego ustroju. dziesięciolecia pracy literackiej pisarki. Z tej okazji
Pomimo 85-procentowego analfabetyzmu wśród sąsiedzi i oficjaliści dworscy oraz okoliczni chłopi
mieszkańców Polesia, inicjatywy otwierania pol zakupili dzwon do kościółka w Horodcu i nazwali
skich szkół na wsiach były zawieszane.
go imieniem „Maria”. Z własnej inicjatywy wybu
Władze Polski zdawały sobie sprawę z ko dowali też drogę z Hruszniewa do Horodca. Z oka
nieczności pozyskania Poleszuków - ale płynące zji jubileuszu Rodziewiczówna otrzymała wiele
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listów z podziękowaniami. Niektóre relacjonowały wykończonego kościółka w Antopolu. Nadleśniczy
zmiany w życiu jej czytelników, które dokonały się hruszowski, Turczaninow, razem z synem, zginął
na skutek przeczytania jej powieści. Jedna z tych hi z rąk Sowietów, ponieważ ożeniony był z Polką.
storii dotyczyła powieści „Czahary”, w której opis 1 października 1939 r. dom i majątek przejął Komi
opuszczonego kościółka na Polesiu Wołyńskim tak tet miejscowej ludności. Sześć dni później razem
podziałał na pewnego chłopca, że został księdzem z Jadwigą Skirmunttówną została zmuszona do
i wystarał się po latach u biskupa o objęcie stanowi opuszczenia domu. Niestety dwór został okradzio
ny przez miejscową ludność, która wiązała wielkie
ska proboszcza opisywanego kościółka.
Miała wielkie zasługi na polu wychowania na nadzieje z nową władzą. Widocznie uważali, że im
rodowego. Służbie tej poświęciła cały swój talent. się to bardziej należy niż obcym. Wkrótce dowie
Stała się autorką najpoczytniejszą wśród wszystkich dzieli się, że rodzeństwo Skirmunttówny zostało
warstw narodu. Dzieła jej wzruszają i pokrzepiają zamordowane z rąk własnych chłopów w majątku
nadal wielu. W 1934 r. otrzymała nagrodę im. Eli Mołodowa. Maria po wielu przykrych perypetiach,
zy Orzeszkowej, ufundowaną przez Towarzystwo dotarła do Warszawy, gdzie w trudnych warunkach
Literatów i Dziennikarzy. Całą kwotę siedemnastu doczekała powstania warszawskiego. Zmarła nie
długo potem w majątku rodziny Mazarskich.
tysięcy złotych przeznaczyła na cele społeczne.
Dwór został po wojnie rozebrany. Dziś jedyną
Ostatnią sprawą, jakiej poświęciła się przed
wojną, była budowa kościoła św. Andrzeja Boboli pamiątką po Marii Rodziewiczównie w Hruszowej
w Antopolu. Udało jej się nawet sprowadzić reli jest dąb zwany Dewajtis, który może mieć już kil
kwie tego świętego. Wybuch drugiej wojny świato kaset lat. Pod tym drzewem w 1994 r. umieszczono
wej zastał Rodziewiczównę w Hruszowej. Sowieci ufundowaną przez Towarzystwo Miłośników Woły
weszli tam 22 września i kazali mieszkańcom domu nia i Polesia tablicę z napisami w dwóch językach,
stanąć z podniesionymi rękami pod ścianą. W tym polskim i białoruskim. Napis ten brzmi: „Pamięci
czasie reszta dokonywała tzw. rewizji pałacu, a po wielkiej polskiej pisarki Marii Rodziewiczówny
legało to po prostu na grabieży. Skradziono wówczas (1864-1944) wdzięczni za jej twórczość, niniejszą
relikwie św. Andrzeja Boboli, przeznaczone do nie ustawioną pod dębem tablicę fundują Rodacy”.
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Teresa Kołakowska

Wielogłos kolędniczy
Węgajty to warmińska wieś położona w pobliżu Olsztyna. Liczy 170 mieszkańców, a bezpośrednie po
łączenie z Olsztynem uzyskała dopiero osiem lat temu, dzięki prywatnej linii minibusowej. Tym, co ją
wyróżnia spośród setek podobnych wiosek jest działający w niej od prawie trzydziestu lat teatr, znany
w kraju i poza jego granicami, będący nie tylko miejscem przedstawień teatralnych, ale także badań
terenowych i pracy warsztatowej. Pojechałam do tej prawie kultowej już miejscowości aby porozma
wiać z Erdmute i Wacławem Sobaszkami, którzy założyli i prowadzą teatr od początku jego istnienia.

- Jak to się stało, że w Węgajtach powstał teatr?
- ES (Erdmute Sobaszak): Historia tego teatru
bierze swój początek w Olsztynie, gdzie w latach
siedemdziesiątych powstała z inicjatywy grupy stu
dentów tzw. Pracownia, awangardowa i alternatyw
nie nastawiona w stosunku do ówczesnych norm,
instytucja kultury. Została zamknięta w pierwszym
dniu stanu wojennego. Wtedy to Węgajty stały się
naszym schronieniem.
- Czyli to był przypadek, że właśnie tutaj
Pracownia się przeniosła?
- ES: O tyle nie przypadek, że jeszcze działając
w tej pracowni - dokładna jej nazwa to Interdyscy
plinarna Pracownia Twórczo-Badawcza - myśleli
śmy o tym, żeby się osiedlić na wsi. Wtedy z war
mińskich wsi, w wyniku umów międzynarodowych
między Polską a Republiką Federalną Niemiec
wyprowadziło się wielu ich mieszkańców mają
cych jakiekolwiek rodzinne powiązania z Niemca
mi. Otrzymali oni możliwość wyjazdu do Niemiec
i skorzystali z niej. Liczne wsie i kolonie w krótkim
czasie dosłownie opustoszały. Z kolei znalezienie
takiego niezależnego miejsca, usytuowanego poza
miastem, było nam bardzo potrzebne. W związku
z tym nie był to przypadek. Nasze osiedlenie się
w Węgajtach to efekt świadomego poszukiwania
niezależności. Tutaj znaleźliśmy puste gospodar
stwo, które było częścią większej całości wykupio
nej nieco wcześniej przez grupę rolników także po-

Erdmute Sobaszek

fot. Teresa Kołakowska

chodzących z miasta. Oni założyli spółkę rolniczą,
aby uzyskać ekonomiczną niezależność.
- Czy ta spółka przetrwała?
- ES: Działała przez parę lat, po czym się rozpa
dła, bo część zaangażowanych w nią ludzi zmieniła
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- ES: Wśród członków tej spółki, o której wcze
śniej wspomniałam, byli ludzie różnych zawodów,
wśród nich wielu psychologów i część z nich, gdy
praca w rolnictwie zaczęła napotykać na trudno
ści, wracała do swego pierwszego zawodu, którym
była psychoterapia. Część tych domów, które tu są
w okolicy, to domy, w których dotychczas jest pro
wadzona działalność psychoterapeutyczna, przy
- Wspomniałaś wcześniej, że osiedliliście się jeżdżają ludzie na różnego rodzaju warsztaty.
w opustoszałej wsi. Jaka jej część była zamiesz
- WS: Jest także w naszej okolicy dom, wyre
kana?
montowany i zaadaptowany przez Pracownię Al
- WS (Wacław Sobaszek): Wieś Węgajty się ternatywnego Wychowania w Łodzi. Tutaj przy
ostała, natomiast tak zwane kolonie, czyli rozrzu jeżdżają na obozy dzieci objęte programem socjo
cone gospodarstwa nagle całkowicie opustoszały. terapeutycznym. To nie jest jedyna taka placówka
I spółka rolna, która wówczas powstała, weszła u nas, są jeszcze inne domy, które działają na rzecz
na te ziemie. Trzy wioski: Pupki, Gotki i Węgajty, alternatywnej psychologii. Tu jest mnóstwo indy
nagle stanęły otworem. Stan wojenny, który zaraz widualistów, ludzi nietypowych, żyjących zgodnie
potem nastąpił, zablokował wielu ludziom perspek z własną koncepcją życia.
tywy rozwoju czy działania w mieście i powstał
- Jak wielu pozostało wśród Was rdzennych
odruch, żeby spróbować coś zrobić na wsi. Był on
takim odruchem pracy organicznej, po romantycz mieszkańców?
nym zrywie związanym z „Solidarnością”. Tutaj
- WS: Tego nie da się tak po prostu wyliczyć.
dużo ciekawych ludzi się pojawiało, takich, których
nazwiska coś znaczą, Stanisław Sojka czy Jac Jaku Bo wśród tak zwanych rdzennych mieszkańców też
dominują przybysze. Ci, którzy tu się osiedlili i po
bowski.
zakładali ośrodki, wpisali się w ruch migracyjny,
który był tutaj właściwie zawsze. To jest cecha tu
tejszego życia po 1945 roku, życia peerelowskiego
na tych ziemiach.
zainteresowania. Jak się okazało, że z tym rolnic
twem to się nie do końca udaje, ludzie się wyco
fywali; miały na to wpływ także sprawy osobiste,
losowe. Najpierw mieli wielkie stado owiec, potem
hodowali bydło, próbowali różnych sposobów. Tyl
ko jeden z tych spółkowiczów pozostał tutaj jako
tradycyjny rolnik.

- Chodzi mi o takich klasycznych rolników,
którzy mają swoje pola uprawne, swoje zwierzę
ta gospodarskie...

Wacław Sobaszek
20

fot. Teresa Kołakowska

- WS: To jest jeszcze inna sprawa. My teraz ro
bimy spektakl, który się nazywa „Ziemia B”, po
święcony relacji człowieka ze zwierzętami, temu,
co się nazywa zjadaniem zwierząt, tragedii produk
cji mięsa w wielkich fermach przemysłowych. Na
ten spektakl przyjechali ludzie z grup związkowo-rolniczych z Francji, Włoch, Rumunii i Hiszpanii.
To była bardzo ciekawa reprezentacja, oni chcieli
u nas nie tylko zobaczyć spektakl, ale prosili nas,
żebyśmy ich skontaktowali z prawdziwymi rolnika
mi. Takimi, którzy mają swoje gospodarstwa trady
cyjne i dochód z nich jest podstawą ich bytu. Wte
dy okazało się, że u nas takich pełnowymiarowych
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Sala widowiskowa Teatru Węgajty

gospodarstw rolnych jest bardzo mało. W wiosce
Nowe Kawkowo znaleźliśmy jedno tylko takie go
spodarstwo. W Węgajtach - trzy.
- To z czego się tu wszyscy utrzymują?
- ES: Kiedyś Węgajty były taką tradycyjną
wsią. Potem coraz więcej ludzi rzucało pracę na
roli. Teraz pracują w Olsztynie albo w Jonkowie.
Jest też fala przesiedleńców, nazwijmy to alterna
tywnych, z przełomu lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych i chociaż ci ludzie są kojarzeni jako
jedna grupa, ale wcale nie są jednorodni. Jest też
kolejna fala - osadnictwa podmiejskiego. Powsta
je budownictwo deweloperskie. My zawsze mocno
podkreślamy, że się nie utożsamiamy z poglądem,
że jesteśmy jedną grupą, chociaż próbuje się nas
w to wmanewrować. W stosunku do nas używa się
określenia „alianci” i krążą jakieś plotki, skąd my
śmy się wzięli i czego tu właściwie chcemy. Dla
nas dużo ciekawsze jest patrzenie, w jaki sposób
teraz się tworzą różne interakcje i więzi między
nami i tym, co tutaj zastaliśmy. Dzięki działalności
teatralnej od połowy lat dziewięćdziesiątych mamy
silne więzi ze wsią Węgajty.

fot. Małgorzata Rydzewska

- Na czym ona polegają?
WS: Na przykład „Dziady” były robione we
wsi, na pięknej górce za wsią, mieszkańcy byli wi
dzami, a także pożyczali nam różne sprzęty jako
rekwizyty.
- Czy to znaczy, że robicie spektakle dla
mieszkańców Węgajt?
- ES: To nie jest tak, że mamy pełną widow
nię ludzi ze wsi. My nie jesteśmy wiejskim teatrem
w tym sensie, że obsługujemy wieś. Mamy z nimi
zwyczajne kontakty sąsiedzkie. Nasi sąsiedzi to lu
dzie, którzy znają nasze spektakle, którzy do nas
przychodzą. Jest poza tym taka część działalności,
którą my „ku wsi” realizowaliśmy i realizujemy.
Zaczęło się od kolędowania. Kolędowanie we wsi
przełamało naszą obcość i dystans. W jego efekcie
wieś sobie przypomniała o swoich własnych trady
cjach regionalnych, takich jak chodzenie z szemlem. To taki biały drewniany koń. Mało tego, ten
rekwizyt został znaleziony na którymś ze strychów
i przekazany teatrowi. Był taki okres, kiedy uzna
liśmy, że trzeba bardzo mocno skupić się na dzie21
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ciach i kolędowaliśmy z miejscowymi dziećmi.
Tym sposobem kolejne roczniki dzieci przeżywały
silną inicjację teatralną.
- WS: Teatr jest złożonym instrumentem. Ośro
dek krakowski wydał publikację „Teatr polski po
89 roku”. Omówione są tam wszystkie zjawiska
teatralne, jakie się rozwinęły wtedy w Polsce. Wę
gajty są wspomniane w rozdziale zatytułowanym
„Szpetne ciało Polski B”. To jest jedyny rozdział
poświęcony wsi. Autorka z punktu widzenia socjo
logii przygląda się teatrowi działającemu na wsi.
Stwierdza, że Węgajty są przykładem pracy zako
rzenionej w środowisku wsi. Pisze o nas tak:
(...) Sobaszek, podobnie jak Staniewski, nie miał
nigdy złudzeń co do ciemnych stron kultury wiej
skiej. Podstawową strategią, którą konsekwentnie
od lat wobec niej stosuje, jest zaufanie i adaptacja.
(...) Warunkiem prawdziwego wglądu w tradycję
jest zdaniem Sobaszka, całkowite zanurzenie się
w życie prowincjonalnej społeczności. Koniecznie
zrezygnować trzeba przy tym z postawy wartościują
cej. W skrajnych przypadkach, jak podczas wypraw
kolędniczych, ta strategia bliska jest mimikrze. Nie
przypomina w niczym postawy mentorsko-wartościującej. Węgajty akceptują ludowość z całym do
22
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fot. Lech Walczak

brodziejstwem inwentarza, choć aprobata nie ozna
cza pełnej afirmacji, jest również tym, co mało uro
dziwe, niemoralne, groźne. (...)Wtakiej konfrontacji
z ludowością, może ją lepiej nazwać obcowaniem,
jest miejsce na trzeźwy krytycyzm, ale nie ma ani
odrazy, ani buntu, ani ironii. Myślę, że nie ma dru
giej grupy teatralnej, która byłaby tak obecna, że tak
powiem, w łonie społeczności wiejskiej. To dotyczy
także różnych wiosek nie tylko tu, na Warmii, ale na
Suwalszczyźnie, w Beskidzie Niskim, gdzie my też
jesteśmy obecni i też się tam zadomowiliśmy.
- Jesteś założycielem, kierownikiem i reżyse
rem znakomitej większości spektakli teatru Wę
gajty, aktorem, muzykiem, autorem scenariuszy.
Czy to oznacza, że o wszystkim w tym teatrze
decydujesz sam?
- WS: Nie jest to dokładnie tak, inny jest klucz.
My wywodzimy się ze środowiska alternatywy,
a nie teatru repertuarowego, jesteśmy teatrem gru
py, teatrem wspólnoty.
- ES: Proces tworzenia w tym teatrze nie polega
na tym, że jest reżyser czy obsada. To jest proces
zespołowy.
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- No, ale przy pracy nad spektaklem musi
przyjść taki moment, kiedy o czymś decyduje
jeden człowiek, tego chyba nie da się uniknąć?
- WS: Najczęściej było mi dane tę decyzję po
dejmować. Ale to tylko część mojej pracy, jestem
w tym teatrze palaczem, stolarzem, szoferem, tu nie
ma tak, żeby reżyser mógł sobie pozwolić na ga
binet. Ja jestem człowiekiem wolnym, wolnym od
gabinetu, jestem twórcą teatralnym, twórcą spekta
kli, najprościej to ujmując.
- Które pozycje repertuarowe teatru Węgajty najbliższe są wsi?
- WS: Paradoksalnie być może, największy
związek z wsią ma Synczyzna, spektakl oparty na
dwóch tekstach Witolda Gombrowicza. W Ślubie
odnajdywałem elementy gwary kielecko-sandomierskiej, bo on się wywodził stamtąd.
- Ty też pochodzisz z tamtych okolic...
- WS: Tam się urodziłem i z wielką radością
używałem tego tekstu, stylizując go w pewien spo
sób i czyniąc z niego własny świat mojego dzieciń
stwa czy mojej rodziny, ciotek, wujów. Synczyzna
to była opowieść o wiosce, o nieszczęściu, upad
ku kultury wiejskiej. Zwykle prezentuję krytyczny
punkt widzenia w teatrze, my tutaj nie robimy lau
rek, raczej chcemy się dobrać do skóry, do tego, co
właśnie jest tym „szpetnym ciałem Polski B”. To
jest cytat z Marii Janion.
- Jaki jest cel Waszej pracy?...
- WS: Niestety nie wzbiję się bardzo górnolot
nie ponad język projektowy. Cel się nazywa w tej
chwili Źródła dla przyszłości. To nazwa projektu,
który w tej chwili tworzymy. Ma on być projektem
kilkuletnim. Polega na transformowaniu tradycji,
którą myśmy w jakiś sposób przyswoili, także tra
dycji teatralnej, o której już była mowa. Zajmujemy
się kolędowaniem, zapustami, alelujką suwalską,
ale na sposób teatralny - my robimy performan
ce z tych obrzędów. To chcemy transformować,
by móc przekazać dalej. Ale nie na zasadzie mu
zeum, raczej ośrodka przekazywania, ośrodka dla
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młodych ludzi. Oni otrzymują możliwość. Mają
własne praktyki, a jednocześnie czerpią ze źródeł.
Naszych, własnych.
- Co rozumiesz przez źródła?
- WS: Wiążę z tym pojęciem więcej niż jed
no znaczenie. Gdybyś była kiedyś świadkiem
albo uczestnikiem wyprawy kolędniczej, to wtedy
mogłabyś dotknąć tego, jakim źródłem doświad
czenia ludzkiego może być kolędowanie. To jest
rodzaj wstrząsu, przejścia, rytuału przejścia wła
ściwie i tego może każdy doświadczyć. To jest
źródło. W tym sensie, że kultura ma dostarczać
źródłowych doświadczeń. I w kulturze są obec
ne te źródła. Oczywiście trzeba je zabezpieczać,
trzeba ciągle do tych źródeł się dokopywać. To
wszystko się zmienia z roku na rok. Kolędowa
nie robimy już od 1989 roku, co rok jest to róż
ne kolędowanie. My utrzymujemy je przy życiu.
Źródło zarówno w wymiarze socjologicznym jak
i psychologicznym, ale także teatralnym. Jest to
nasza wersja kolędowania, bo kolędowań skatalo
gowanych w etnologii jest bardzo dużo. My mamy
swoją ścieżkę i tu właśnie widzimy sens tego za
bezpieczania czy renowacji ciągłej. Przyjeżdżają
do nas na warsztaty ludzie, którzy są dużo, dużo
młodsi od nas. Dlatego w tym programie Źródła
i przyszłość chodzi o to, żeby wszystko zachowy
wało swoją aktualność.
- Jaki jest status tego teatru?
- WS: Węgajty mają status teatru nieinstytucjonalnego. My wolimy raczej określenie teatr al
ternatywny. Początkowo byliśmy związani z Wo
jewódzkim Domem Kultury w Olsztynie i mie
liśmy tam kilka etatów. Cztery lata temu władze
samorządowe pozbawiły nas tego. To była dla nas
katastrofa, zostaliśmy na lodzie. Broniliśmy się,
zbieraliśmy podpisy pod petycją, żebyśmy mogli
nadal funkcjonować, bo spora część naszego bu
dżetu została obcięta z dnia na dzień. Teraz dzia
łamy na zasadzie walki, na wolnym rynku sztuki.
Piszemy projekty, zdobywamy granty i próbujemy
związać koniec z końcem. Udało nam się wywal
czyć niewielkie wsparcie Urzędu Marszałkow
skiego w Olsztynie, ale tylko jedną trzecią tych
23
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funduszy, które wcześniej mieliśmy udało nam się łeczności, ale zostali wykorzenieni i stali się pen
wybronić. Pomaga nam również olsztyński teatr sjonariuszami tego domu. Część z nich pochodzi
im. Jaracza, który posiada tzw. Fundusz Aktywi z najbliższych okolic, część jest przywożona z in
zacji Twórczości Teatralnej, ale te pieniądze są tak nych miejsc. Człowiek umieszczony w DPS jest
zredukowane, że Mutka, która zarządza naszymi jakby wyrzucony poza nawias, a tak naprawdę on
finansami, musi dokonywać akrobacji, byśmy mo jest w dalszym ciągu członkiem społeczeństwa,
gli się utrzymać. Sytuację utrudnia fakt, że mamy ma prawa wyborcze, ma wszelkie prawa, ma tylko
liczne grono współpracowników, a z tym się wiążą inne mieszkanie. Jednak są to ludzie wykluczeni,
wydziedziczeni ze swej kultury, ze swej tradycji.
ZUS-y, umowy, podatki...
Głównie są to ludzie niepełnosprawni. Albo w sen
sie fizycznym, albo innym. Pod względem ich wy
- Ile osób ściśle współpracuje z Wami?
posażenia kulturowego, takie różne na prowincji
- WS: Około 10 osób. W spektaklu, który w tej umieszczone domy pomocy społecznej to s ą - ja k 
chwili pokazujemy, a nazywa się Wielogłos, jest wła by powiedział Franz Kafka - zbiorniki zapomnie
śnie 10 osób, przy czym to jest bardziej jak środowi nia. Tu jest pewien potencjał, niewykorzystywany
sko, a nie jak grupa, bo raz jest ich mniej, a raz więcej. w ogóle. Zasada polega na tym, żeby ich odrzucić,
bo jeśli nie mogą brać udziału w wyścigu szczurów,
- ES: Jeśli chodzi o finansową stronę, to takie wobec tego muszą być jak najdalej. Nie są w sta
rzeczy jak księgowość czy praca biurowa są w du nie brać udziału w tej konkurencji, która jest pod
żym stopniu stałe, natomiast ci wszyscy ludzie, któ stawą naszego ustroju, mówiąc bardzo radykalnie.
rzy do nas dojeżdżają przygotowując spektakle, to Natomiast z punktu widzenia zasobności - jeszcze
raz wracam do tego - dom pomocy społecznej jest
jest okazyjna współpraca.
w tym obszarze jednym z najciekawszych miejsc.
Myśląc o kulturze wiejskiej może należałoby więk
- Skąd przyjeżdżają?
szą uwagą obdarzyć DPS-y. Nam udało się tam
- WS: Z Warszawy, Krakowa, Suwałk, Lipska stworzyć grupę teatralną.
i Bochum. Oni biorą udział w spektaklach. Oczy
- Czy ta działalność to rodzaj terapii dla
wiście ciągłe podróżowanie jest dla nich meczące,
nich?
ale takie jest życie w tej chwili.
- Jaki jest skład Waszej widowni?

- Nie tylko. To także terapia dla nas i dla tych,
którzy to widzą.

- ES: W większości to nasza stała widownia,
- Mieszkacie w Węgajtach kilkadziesiąt lat,
której teatr dopracowuje się przez lata. Staramy się,
żeby ona stale się odmładzała. Nam zawsze zale jak w tym czasie zmieniła się wieś, jak zmienili
żało na tym, żeby widownia była bardzo zróżnico ście się Wy, czy nawzajem jakoś na siebie wpły
wana. Poza tym jej skład jest uzależniony od typu nęliście?
przedsięwzięcia. Nie chcemy się zamykać, zapra
- WS: Minęła cała epoka. Z epoki późnego
szamy ludzi z zewnątrz, poszerzamy krąg naszych
PRL-u zrobiło się coś całkiem, całkiem innego.
widzów.
Kontekst jest zupełnie inny. I my się zmieniliśmy.
- Proszę opowiedzieć o współpracy teatru Sprowadzając się tu byliśmy grupą, która szukała
bardziej odrodzenia duchowego w tamtym czasie,
z Domem Pomocy Społecznej w Jonkowie.
w stanie wojennym, niezależności duchowej. Po
- WS: Już czwarty spektakl robimy wspólnie tem przyszedł moment, gdy postanowiliśmy prze
z nimi. DPS to trochę takie miejsce zsyłki także tłumaczyć tę swoją postawę na stricte socjologicz
kultury wiejskiej. Tam są ludzie, którzy w prze ne terminy: naszej użyteczności, aktywności lokal
szłości byli aktywnymi członkami wiejskiej spo nej w konkretnym wymiarze.
24

PRZEMIANY

- Czyli taka organicznikowska misja?
- ES: Tak. Dosyć systematycznie prowadzili
śmy działania z dziećmi, działania we wsi, w remi
zie. Remiza była ważnym miejscem, wiele rzeczy
się tam odbywało, właśnie takich na styku gości
naszych i mieszkańców. Na przykład zapusty były
tam pokazywane, z tym, że to przechodziło róż
ne koleje. Jeśli chodzi o nasze społecznikostwo
i angażowanie się w kulturę lokalną, to były takie
wręcz polityczne aktywności. Przykładem lokalny
program LEADER. Wtedy, gdy rolniczy program
wsparcia unijnego LEADER powstawał, to tutaj
była jedna z dwóch w Polsce oddolnych inicjatyw
wprowadzenia swego lokalnego planu strategicz
nego, z udziałem całego tego środowiska, którego
jesteśmy częścią. Dość daleko zaszliśmy w misji
działania w społeczności lokalnej i przenikaniu się
wzajemnym.
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i prowadzić systematycznej działalności na rzecz
społeczności wiejskiej. To być może jest źródłem
pewnych nieporozumień, bo naszym zadaniem jest
działalność teatralna, która kieruje się swymi arty
stycznymi kierunkami myślenia. My nie możemy
zastąpić tej instytucji, która źle funkcjonuje. W tym
też tkwi problem lokalnej kultury, że właściwie to
jest całkowity rozkład. Nie ma takiej funkcjonu
jącej kultury wiejskiej. W wielu wioskach naszej
gminy, na przykład w Węgajtach, nie ma nawet
świetlic dla dzieciaków.
- Przygotowując się do tej rozmowy natknę
łam się na pojęcie wioska teatralna...

- ES: To międzynarodowy festiwal, za którego
zorganizowanie dostaliśmy nagrodę Pro Publico
Bono. Wioska już żyje swoim życiem trochę. To
jedna z najważniejszych naszych inicjatyw. Zawsze
jest w lipcu i wtedy mamy spore grono młodych lu
- Czy można zaryzykować stwierdzenie, że dzi, którzy wspólnie to organizują. Festiwal cieszy
się dużą frekwencją i my musimy stopować trochę,
jesteście już integralną częścią wsi?
żeby to się nie wymknęło spod kontroli. To jest ty
- ES: Tak, wieś się do nas też przyznaje. Oczy dzień spektakli co wieczór, a równolegle warsztaty
wiście to jest niejednorodna społeczność. Różni lu i dużo rozmów. Większość uczestników przyjeżdża
dzie mają różny stosunek, ale generalnie wieś się tutaj na cały tydzień. Zatrzymują się na prowizo
przyznaje do nas. Rzeczą, którą zrobiliśmy niedaw rycznym polu namiotowym albo w gospodarstwach
no dla wsi, jest umieszczenie, tablicy dotyczącej agroturystycznych. No właśnie. W oparciu o naszą
kurhanu. On został odkryty w latach trzydziestych, działalność powstały w okolicy gospodarstwa agro
tylko o nim zapomniano. Współpracująca z nami turystyczne. Ludzie zaczęli odkrywać nie tylko, że
Iza Nowik natrafiła na ślady dokumentacji doty to przynosi zyski, ale także zaszły zmiany w myśle
czącej kurhanu i na jej podstawie została opraco niu, że mieszka się na wsi nie tylko aby pracować na
wana tablica pamiątkowa już przez nas, w ramach roli, albo dojeżdżać do miasta, że istnieje inny rodzaj
naszych działań, i wisi teraz. Wspólnie z innymi funkcjonowania i innego wykorzystania swego go
stowarzyszeniami i z mieszkańcami wsi obroni spodarstwa. Jest już kilka takich gospodarstw, a one
liśmy przed wycinką drzewa tworzące aleję. Gdy oddziałują na atmosferę we wsi. Organizując kolejne
zbieraliśmy podpisy pod petycją, to poparło tę ini edycje festiwalu staramy się, aby nie zgubić istoty
cjatywę prawie 80 procent mieszkańców. Wtedy sprawy, aby zapewnić mu właściwy poziom intelek
właśnie ujawniło się, że wielu ludzi przestało nas, tualny. Z jednej strony, poruszamy tematy wymaga
przybyszów, traktować jak obcych. Że zmieniła jące, zmuszające do intelektualnego wysiłku, z dru
się sytuacja z przeszłości, gdy mówiono o nas, że giej strony, wychodzimy z założenia, że wchodzimy
sprowadzili się tu jacyś obcy, zupełnie inaczej my w przestrzeń dokoła, w okoliczne wioski. W tym
ślący. Gdy tak chodziłam z tą petycją od domu do roku na przykład byliśmy w Węgajtach i Jonkowie.
domu, to się przekonałam, ile mamy wspólnego, Były pokazane rzeczy, które robiliśmy z dzieciakami
bo tak na co dzień tych punktów styczności nie ma w Jonkowie. Na każdym festiwalu są także pokazy,
aż tak dużo. Bo my nie jesteśmy w stanie zastąpić, w których miesza się to, co węgajckie i nasze. Dzie
dysponując takimi środkami, jakie mamy, Gminne ci z Węgajt pokazują swoje działania cyrkowe, bo
go Ośrodka Kultury czy innej tego typu placówki, dziewczyna od nas prowadzi z nimi warsztaty sztuki
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cyrkowej. Był kiedyś robiony festyn we wsi Pupki
i tam było takie wydarzenie poświęcone zanikają
cemu jeziorku. Były działania w Kawkowie, które
Asia z Lawendowego Pola wspomagała, więc to jest
taka działalność, która dąży do tego, żeby cały czas
być obecnym we wsiach tutaj w okolicy. W założe
niach naszego teatru od początku było stwierdzenie,
że wyruszamy na wieś. Z naszymi wyprawami ko
lędniczymi wyprawiamy się nie tylko do Węgajt.
Jeździmy do takich miejsc, gdzie spodziewamy się
znalezienia sytuacji źródłowych.
- Czy dokumentujecie to?
- WS: Tak, dokumentacja jest prowadzona.
Głównym notatnikiem tych wypraw są działania,
które pod ich wpływem powstają. Mamy filmow
ców, którzy je rejestrują, w tej chwili tworzy się
archiwum internetowe, archiwum wypraw alelujkowych do Dziadówka. Dziadówek leży na Suwalszczyźnie i jest jednym z ostatnich miejsc, gdzie
można natrafić na ślady wiosennego kolędowania,
które nazywa się tam alelujka. Ponad 20 lat temu
my to podjęliśmy i co roku tam wyjeżdżamy. Jest to
kolędowanie tam realizowane, z tym, że już w spo
sób zupełnie inny. My wyjeżdżamy tam z grupami
w ramach Innej Szkoły Teatralnej. Ludzie uczą się
u nas równolegle świata obrzędowego i świata te
atralnego. Dzięki temu naszemu kolędowaniu wy
tworzyły się silne więzi między nami i mieszkańca
mi tej wioski, bo równocześnie my pokazujemy im
pracę teatralną tej grupy. Z tego powstają spektakle,
które potem są pokazywane w innych kontekstach,
na przykład na jakimś festiwalu.
-J a k to się stało, że osiedliłaś się właśnie tutaj
(pytanie kieruję do Erdmute Sobaszek)?
- ES: W Polsce mieszkam od 1977 roku. Bę
dąc jeszcze dość młodą osobą zdecydowałam się na
taką woltę życiową, wspólnie z Wacławem. Przed
tem mieszkałam pod Berlinem, tam się wychowa
łam, we wschodnich Niemczech. Przeniesienie się
do Polski to była decyzja podyktowana uczuciami,
przeniosłam się do kraju swego męża po prostu.
- WS: Ona już wcześniej była zakochana w Polsce.
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- Właśnie, mówisz doskonale po polsku, bez
śladu obcego akcentu, chyba nie dałoby się tego
nauczyć dopiero po przeprowadzce?
- ES: Rzeczywiście ten kraj zawsze był mi bli
ski, jako młoda dziewczyna dużo podróżowałam,
ale języka naprawdę nauczyłam się dopiero jak tu
taj zamieszkałam. Często pytano mnie: Dlaczego
nie przeprowadziliście się do Niemiec? Bo wtedy
Niemcy były tym lepszym krajem, nawet NRD. Ja
nigdy nie brałam tego pod uwagę. Kulturowo i pod
względem klimatu Polska była dla mnie krajem
marzeń. Jeszcze jako nastolatka szukałam jakiejś
przestrzeni dla siebie, a Niemcy Wschodnie nie
były ciekawym miejscem. Tam było dużo większe
zniewolenie niż w Polsce. Polska była dla mnie
bardzo inspirująca jako kraj. Na pewno nie jest to
przypadek, że też miłość w Polsce znalazłam.
- A teraz? Kim się czujesz?
- ES: Może odpowiem poprzez naszych synów.
Oni wychowali się w Polsce. W polskim wychowa
niu szkolnym patriotyzm i przywiązanie do ojczy
zny jest jednym z podstawowych wartości przeka
zywanych uczniom. Dla nich jest oczywistością, że
można przywiązywać się do różnych źródeł i mieć
różne podejście. A nauka szkolna w ogóle tego nie
uwzględniała. Oni się czują „na zewnątrz”. Sami
Niemcy są bardzo zdystansowani do swoich źródeł
historycznych. Doskonale wiedzą, że nie na każ
dym etapie ich historia jest powodem do dumy. Na
leży aktywnie sobie wybrać. Jeżeli chodzi o moje
własne źródła czy korzenie niemieckie, do końca
życia będę mieć taki stosunek do tego, że ja do
nich docieram. Na dobre i na złe. Podobnie pod
chodzę do otoczenia polskiego, które gdzieś tam
bardzo mocno uwewnętrzniłam, ale też mam do
tego aktywnie krytyczny stosunek. Chyba byłabym
najbliższa prawdy, gdybym powiedziała, że jestem
Kosmopolitą.
- Jakie macie plany na przyszłość?
- ES: Jesteśmy - nie pierwszy już raz - na
rozdrożu. To raczej pytanie, czy uda się nam tu
pozostać i kontynuować, czy będziemy musieli
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fot. Franciszek Strzeszewski

- A plany artystyczne?
zostawić to bytowanie oparte na grantach, które
uzyskujemy. Sytuacja jest bardzo niepewna. Nie
- WS: Jeżeli chodzi o artystyczne plany, to jest
możemy zapomnieć o tym, że żyjemy w woje
wództwie z największym bezrobociem i najwięk tak, że pozostajemy przy temacie Wielogłosu, któ
szymi problemami społecznymi. To jest różnica ry zaczęliśmy w tym roku. Wielogłos to reakcja
między nami a podobnymi inicjatywami na przy na aktualną atmosferę społeczną, zacieśniający
kład w Warszawie, gdzie jest dużo więcej możli się, zabetonowujący front polityczny i społecz
wości. Cały nasz teatr na co dzień opiera się na ny w Polsce. Jest takie poczucie, że ten kraj się
naszych dwóch osobach. Ja muszę zajmować się zaczyna dzielić na obozy, które już zupełnie nie
administrowaniem i obsługą licznych projektów, mają ze sobą o czym rozmawiać i równocześnie
a to zabiera mi czas, który powinnam poświęcić atmosfera napięcia międzynarodowego, które ro
teatrowi czy pracy z miejscowymi dzieciakami. śnie. Wielogłos to próba pokazania, że po to, aby
Zamieniam się w urzędniczkę, a w ten sposób nie jakąś prawdę, jakąkolwiek prawdę o czymkol
robi się teatralnej działalności. Powinnam to robić wiek usłyszeć, należy słuchać wielu głosów. I to
w sali teatralnej, a nie za biurkiem. To jest taka dotyczy także tych warstw społeczeństwa, któ
kwadratura koła. Zawsze wisimy na takim bardzo rych głos jest trudno słyszalny. Jak choćby głosy
cienkim włosku. Liczymy, że w końcu uda nam się ludzi zamkniętych w domach pomocy społecznej,
głosy wykluczonych.
wszystko. Zobaczymy.
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Spektakl oparty jest na różnych cytatach, to
taki rodzaj kolażu. Są w nim teksty wyjęte z wy
powiedzi różnych ludzi, wycinków prasowych,
fragmentów literatury. Scenariusz powstał w trak
cie tegorocznych wypraw Innej Szkoły Teatralnej.
Wyprawiając się na kolędę zbieraliśmy takie różne
skrawki. Chodząc po kolędzie mieliśmy worek, do
którego wkładaliśmy życzenia od ludzi na nadcho
dzący rok. W trakcie kolędy składaliśmy ludziom
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życzenia, a także zbieraliśmy życzenia w tej wsi,
rozmaite: żartobliwe, poważne, po czym na końcu,
podczas pokazu naszej szopki noworocznej, te ży
czenia były odczytane.
- Ponieważ zbliża się pora kolejnego kolę
dowania, chciałabym dorzucić do tego Waszego
worka życzenia, byście wszystkie swoje plany
zrealizowali. Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Jan Machy ni a

Sobieszyn - początek i koniec legendy
Mocno przekonany o tem, że jedynie tylko dążność ku bezwzględnemu dobru, Bogu przedewszystkiem
podobać się może, że przykład życia Chrystusa Pana niemylnie nam to wskazuje, że w tem duchu
zarządzone postępowanie, jest obowiązkiem każdego człowieka, a tem bardziej powinnością u kresu
życia stojącego, aby się stać mogło zarówno czynem wdzięczności, przynależnej Bogu, za otrzymane
w ciągu życia dobrodziejstwa, ja k również aby zdołało wyjednać przebaczenie za popełnione przekro
czenia, pozyskać przeto większe miłosierdzie Boskie i przebaczenie za to wszystko, w czem przeciw
woli Boskiej postąpić się mogło. (...) Zapisuję zatem cały mój majątek po mnie pozostały, z zastrze
żeniem poniżej wymienionemi Instytucyi przez Rząd zatwierdzonej, tak zwanego Towarzystwa Osad
Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych - czytamy w testamencie Kajetana hrabiego Kickiego. Takie
były początki fundacji rodziny Kickich. Na tym fundamencie utworzono pod koniec XIX wieku niższą
szkołę rolniczą, pierwszą w Królestwie Polskim rolniczą stację doświadczalną i związaną z nią stację
meteorologiczną. Dokonało się to w majątku Sobieszyn, położonym w byłej guberni siedleckiej, skąd
wywodził się ród Sobieskich. Dziś jest to gmina Ułęż w powiecie ryckim.

Pierwotnie, zgodnie z wolą fundatora, zapisane w guberni chełmskiej i polityka zaborcy. Gubernia
w testamencie cele edukacyjno-wychowawcze mia chełmska w dużej mierze była bowiem zamieszkała
ły być realizowane w majątku Orłów Murowany, po przez ludność ukraińską, którą zaborca traktował jako
łożonym w guberni chełmskiej. Miała tam powstać rosyjską, nie chcąc dopuścić do jej polonizacji. A po
ochronka dla dzieci, szkoła elementarna i zakład wstanie szkoły rolniczej promieniującej na otoczenie
agronomiczny, krzewiący nowoczesne zasady upra stanowiłoby takie zagrożenie. W tej sytuacji Rada Za
wy roślin, hodowli zwierząt i gospodarki leśnej. Sam rządzająca majątkiem zmarłego mogła podjąć tylko
pałac miał pełnić funkcję muzeum. W pobliżu miał jedną rozsądną decyzję: zrealizować wolę testatora
powstać budynek z przeznaczeniem na dom chłopa, w przekazanym równocześnie na cele społeczne ma
czyli coś w rodzaju dzisiejszego domu kultury. Mia jątku Sobieszyn, położonym na terenie „czystej” et
ły być w nim organizowane zajęcia edukacyjne dla nicznie guberni siedleckiej. Tak też się stało.
W sześć lat od śmierci Kickiego (zmarł w roku
dorosłej części mieszkańców okolicznych wsi.
Hrabia zadbał również o doczesną pamięć człon 1878) oddano do użytku kościół zbudowany na ba
ków rodziny, określając w testamencie ilość mszy za zie istniejącej kaplicy oraz stację prób melioracyj
duszę swoją i bliskich. Szczególnie uroczysta miała nych i doświadczeń rolniczych pod kierownictwem
być jedna z nich: Razjednak do roku odprawiane być Teofila Cichockiego. Stacja była pierwszym i przez
powinno solenne nabożeństwo, za dusze wszystkich, dłuższy czas jedynym w Królestwie Polskim ośrod
którzy tylko nań przybyć zechcą, a po ukończeniu kiem badań rolniczo-doświadczalnych, przeprowa
onegoż, przyjęcie przybyłych stosownym obiadem dzając na okolicznych polach eksperymenty z od
w pałacu, mniej zaś ukształconych chociażby pod mianami zbóż, roślin okopowych, motylkowych,
rozbitym na ten cel namiotem, przyczem mocne trun nawozów sztucznych itp. Działała też przy niej sta
cja meteorologiczna. W roku 1899 założono przy
ki, ile możności unikane być powinny.
Rychło jednak okazało się, że dzieła testatora nie placówce Nadwieprzańską Spółkę Hodowców Ro
uda się wcielić w życie w Orłowie Murowanym. ślin. Trzy lata wcześniej powstała niższa szkoła rol
Na przeszkodzie stanęły stosunki narodowościowe nicza, bo tylko na takową mógł pozwolić zaborca.
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Pałac Kajetana hr. Kickiego (stan obecny)

Sobieszyn - początek i koniec legendy

fot. Jan Machynia

0 wadzie narodowej Polaków, jaką jest „niecenienie pożytku dokładności”. Dlatego też co do wy
mogów szkoły pozostawił szczegółowe instrukcje:
Budowla szkoły powinna być murowana, obszerność jej i na pomnożenie się ludności wyrachowa
na, piękna i ozdobną strukturą odznaczająca się
przez odpowiednio kompetentnego znawcę projek
towania, a w niej kiedy już do użytku oddaną zo
stanie, największa czystość i porządek zachowane.
Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, nie było
możliwe wybudowanie takiej szkoły na wzgórzu
w Orłowie Murowanym, wskazanym w testamen
cie, projekt przeniesiono do Sobieszyna, znajdu
Kamień poświęcony Kajetanowi hr. Kickiemu
jąc odpowiednie do tego celu wzgórze Brzozowa.
fot. Jan Machynia Wkrótce stanął na nim nowoczesny jak na owe cza
sy ceglany budynek z salami lekcyjnymi, stołówką
W szkole o statusie średniej musiano by bowiem 1 internatem. Równolegle wznoszono mieszkania
nauczać w obowiązkowym dla tego typu szkół ję dla nauczycieli i budynki gospodarcze. Pierw
zyku rosyjskim. Szkoły niższe nie były poddane szy nabór uczniów przeprowadzono w roku 1896.
Pierwszym dyrektorem został pińczowianin z uro
tym urzędniczym wymogom.
Kajetan hr. Kicki był chyba człowiekiem dokład dzenia Stanisław Domosławski.
Wkrótce szkoła rolnicza, wraz ze stacją doświad
nym, można chyba nawet rzec - drobiazgowym.
W testamencie dwukrotnie pojawia się uwaga czalną, stała się ośrodkiem nowoczesnego rolnictwa
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Sobieszyn - początek i koniec legendy

Budnek szkoły, w którym mieściły się także internat i stołówka

fot. Jan Machynia

promieniującym na całą okolicę. Okres prosperity
przerwała I wojna światowa. Do tego czasu szkoła
kształciła głównie nadzorców ziemskich na potrzeby
warstw posiadających. Z takim też programem uru
chomiono dwuletni kurs nauki w roku 1919. Placów
ka wciąż miała status niższej szkoły rolniczej. Drogą
podstępu ówczesny dyrektor szkoły - Mieczysław
Kraszewski - wprowadził trzyletni program naucza
nia od nowego naboru uczniów w roku 1921. Rada
Zapisu, po długich targach, zaakceptowała tę samo
wolkę i od roku 1923 szkoła rolnicza w Sobieszynie
już oficjalnie realizowała średni program nauczania,
dając tym samym szansę kontynuowania nauki na
studiach wyższych uzdolnionej młodzieży.
Była szkołą prywatną, w pełni samodzielną
w zakresie organizacji pracy i programu nauczania.
„Dzięki temu placówka miała charakter szkoły eks
perymentalnej, często z tego powodu odwiedzanej
przez różnych dostojników państwowych z kraju
i zagranicy. W 1923 roku gościł w niej prezydent
Stanisław Wojciechowski, a w 1925 roku minister
rolnictwa Republiki Czechosłowackiej Milan Hodża. Z okazji I Kongresu Rolniczego, który odbył

Dr inż. Marian Górski - absolwent Zespołu Szkół Rolniczych
w Sobieszynie z roku 1957 (przed wejściem do budynku)
fot. Jan Machynia
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Budynek Stacji Doświadczalnej (stan obecny)

Sobieszyn - początek i koniec legendy

fot. Jan Machynia

się w Warszawie w tym samym roku, szkołę od dziestych ubiegłego wieku. Z dnia na dzień drastycz
wiedziła 30-osobowa delegacja z udziałem przed nie spadły ceny płodów rolnych. Radzie Zapisu coraz
stawicieli 22 państw. Kilka lat później, w 1929 roku trudniej przychodziło zaspokajanie elementarnych
szkoła w Sobieszynie gościła dyrektorów wszyst potrzeb szkoły. Z dniem 14 października 1932 roku
kich szkół rolniczych w Polsce. Obecny na naradzie szkoła została zamknięta. Na miejscu jeszcze przez
profesor Józef Mikułowski-Pomorski, pełniący kilkanaście miesięcy pozostali dyrektor Kraszewski,
wówczas funkcję rektora SGGW, porównał szkołę jego żona i nieliczni nauczyciele, organizując kursy
w Sobieszynie z amerykańską „szkołą życia”. Osią dla okolicznej młodzieży i dorosłych. Ale w końcu,
gnięcia szkoły były tym cenniejsze, że miały miej bez zasilania ze środków fundacji, musiał również na
sce w trudnych, powojennych warunkach. „Mło stąpić kres i tej społecznej działalności. Szkoła opusto
dzież ubiegająca się o przyjęcie do Sobieszyna szała na ładnych kilka lat. Reaktywowano ją w roku
pochodziła wtedy z różnych roczników, często bez 1938, lecz na rozwinięcie skrzydeł zabrakło już czasu.
ukończonych 7 klas szkoły podstawowej, z ogromny W warunkach okupacji Niemcy pozwolili na jej ogra
mi brakami w ogólnym przygotowaniu do dalszej na niczone funkcjonowanie. Nauczyciele i młodzież,
uki. Bywało, że jedynym źródłem wiedzy była lektura oprócz nauki, prowadzili działalność konspiracyjną.
najbardziej poczytnych książek” - czytamy w publi Nie było to łatwe, gdyż nieopodal kwaterowały siły
kacji dr. Ryszarda Miazka „Irena Kwiatkowska i Mie policyjne, oddział Hitlerjugend, a sobieszyński pałac
czysław Kraszewski studenci pierwszego rocznika objęła w posiadanie jednostka Luftwaffe, która miała
do dyspozycji lotnisko w pobliskim Dęblinie i lotni
1906-1909” - wydawnictwo SGGW, 2009 r.
Rozwój placówki przerwał światowy kryzys go sko zapasowe koło Ryk. Nic więc dziwnego, że w tych
spodarczy końca lat dwudziestych i początku trzy sprzyjających okupantowi warunkach, wsypa nastąpi
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ła już w roku 1942. Nauczycieli i uczniów uwięziono
na Zamku w Lublinie i na Majdanku.
Po II wojnie światowej liczącą ponad 5 tys. ha
donację rodziny Kickich rozparcelowano, pozosta
wiając szkole rolniczej około 500 ha, w tym stawy.
Dziś te, lekko tylko uszczuplone włości, wciąż są
we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych w Sobie
szynie imienia Kajetana hr. Kickiego, chociaż sam
Zespół Szkół istnieje już tylko na papierze, podno
sząc statystykę placówek oświatowych o tym cha
rakterze prowadzonych formalnie przez samorządy.
Ostatnim dramatycznym zaśpiewem sobieszyńskiej
legendy są kursy zawodowe dla rolników pragną
cych pozyskać środki pomocowe z programu „Mło
dy Rolnik”. W charakterystycznym dla „stylu” lat
60-tych internacie, dobudowanym do zabytkowe
go campusu, mieści się Liceum Ogólnokształcące
o profilu wojskowym.
Nie udało się wpisać Sobieszyna na listę szkół
rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo właścicielem sobieszyńskich dóbr nie jest Agencja Nieruchomo
ści Rolnych lecz Starostwo Powiatowe w Rykach.
Podobno część tych dóbr przeznaczyło na działki
budowlane. Nie mogłem tego sprawdzić, ponieważ
do Sobieszyna i okolic zawędrowałem tuż po wy
borach samorządowych. Władze jeszcze nie ukon
stytuowały się i nie było z kim rozmawiać. Gdyby
jednak faktycznie część włości było przeznaczone
na sprzedaż, to wcale bym się temu nie dziwił, zna
jąc pewne zwyczaje... Sobieszyn i okolice, prze
cięte lustrami stawów i jezior, graniczą z wyżyną
lubelską, stając się dla zmęczonych życiem miej
skim urokliwym i atrakcyjnym terenem.
Onegdaj, gdy istniał „Hortex” (ale nie sok, lecz
przedsiębiorstwo zagospodarowujące owoce i wa
rzywa zakupione od rolników), Sobieszyn i okolice
słynęły z sadów i upraw truskawek. Po tym okresie
dawnej świetności pozostały zadbane, murowane
domostwa. Na tym czas zatrzymał się. Podkreślają
to też licznie rozsiane bocianie gniazda. W prze
świcie wiosny na letni wypas co roku wracają do
nich skrzydlaci lokatorzy porzucający „ciepłe kra
je”. Natomiast miejscowe - jak mówi młodzież „ziomy” próbują wić swe gniazda w obcych stro
nach - na umowach śmieciowych w Warszawie,
a przede wszystkim w Anglii, Irlandii i wszędzie
tam, gdzie Bóg ich poniesie. „Na robotach” za gra
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nicą przebywa jedna czwarta mieszkańców gminy
Ułęż. W roku bieżącym w Sobieszynie urodziło się
tylko jedno dziecko. Nic więc dziwnego, że Zespół
Szkół Rolniczych w Sobieszynie, corocznie ogła
szając nabór, nie może doczekać się chętnych.
Nasuwa się w tym miejscu głębsza refleksja. Gmi
na Ułęż była przed wojną silnym ośrodkiem działal
ności komunistów. U podłoża tego zjawiska leżała
bieda, brak pracy i perspektyw na lepszą przyszłość.
Teraz to poczucie beznadziejności wraca. Sama nawet
najlepsza szkoła wszystkiego nie rozwiąże. Kilka
dziesiąt lat temu jej absolwenci znajdowali atrakcyjną
pracę w majątkach ziemskich, po wojnie w PGR-ach.
Dziś zatrudnienie w rolnictwie szybko spada i bez
możliwości pracy w innych sektorach gospodarki je
dynym wyjściem dla młodych ludzi pozostaje wyjazd
za granicę. Skutki tego procesu będą jednak rodzić
następne, jeszcze trudniejsze problemy.
Ale nie tylko ubytek ludzi młodych spowodo
wał upadek Sobieszyna, bo inaczej tego nazwać
nie można. Trudno wyrokować na podstawie jed
norazowej wizyty i sytuacji, w których przecina się
rozmowy, nim dobrze jeszcze się ich nie zaczęło.
Trudno też, bez krytycznej analizy, przyjąć wyja
śnienia dyrektora Zespołu Szkół Krzysztofa Ślusa
rza. Stwierdził w pośpiesznej rozmowie, że w okre
sie transformacji ustrojowej miał dwa wyjścia: albo
ratować szkołę, albo miejsca pracy w gospodar
stwie szkolnym. Wybrał to drugie. W rezultacie ze
stu osób zatrudnionych na początku lat 90-tych dziś
pracuje 12, a szkoły praktycznie nie ma. W jed
nym dyrektor Krzysztof Ślusarz bezsprzecznie
ma rację: żeby szkoła przyciągnęła uczniów, musi
imponować nowoczesnymi maszynami i sprzętem
rolniczym, wysoko kwalifikowaną kadrą i nowo
czesnością przekazu nauczania. Tego wszystkiego
w resztówce po dobrach Kickich zwyczajnie brak.
Problem jest, a jednocześnie jakby go nie było.
Na osłodę przecież można, jak czynią to absolwen
ci Sobieszyna, od czasu do czasu zapuścić się do
kompleksu szkół wąską aleją zaprojektowaną przez
pierwszego dyrektora Domosławskiego i zadumać
się nad czasem, który - wbrew losowi - jest jednak
czymś, co wciąż stoi. Stoi niszczeniem zabytkowe
go kompleksu pałacowo-parkowego i eternitem po
krywającym dachy budynków zespołu szkolnego.
Stoi zgromadzonymi w dworku i na strychu dawnej
stodoły zabytkami, w tym tymi, które dokumen
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tują historię Sobieszyna i oświaty rolniczej. Stoi
uwiądem myśli ludzkiej, zanikiem kreatywności
i zasad kooperatywnego działania, w tym partner
stwa publiczno-prywatnego. Stał będzie również
wtedy, gdy powstanie zapowiadana przez dyrektora
Ślusarza stodoła archeologiczna, w której znajdą
się zbiory z pobliskich wykopalisk, ślady po osa
dzie Wandali z I i II wieku naszej ery. Jedna tylko
siła nie zamierza stać w miejscu. Jest nią przyroda,
która, poprzez kapryśność aury, wszystkie zgroma
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dzone zbiory, przechowywane w nieodpowiednich
warunkach, nie zabezpieczone podda (już zresztą
poddaje) działaniom czasu.
Czy dla Sobieszyna znajdzie się ratunek? No
woczesny ośrodek kształcenia stworzyli światli lu
dzie i tylko tacy mogą go ocalić dla współczesnych
i przyszłych pokoleń Polaków. Wszak tego rodzaju
obiekty są szczególnego rodzaju zabytkiem kultury
umysłowej, organizacyjnej i obywatelskiej naszych
przodków zasługującym na ochronę.
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Wieś w polszczyźnie
Wsi spokojna, wsi wesoła
Który głos twej chwale zdoła?
(Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce)
Niech na całym świecie wojna,
byle polska wieś zaciszna,
byle polska wieś spokojna.
(Stanisław Wyspiański, Wesele)

Według źródeł encyklopedycznych wieś to:
1) ‘określenie zasiedlonego odcinka terenu, stano
wiącego jednostkę osadniczą, której ludność zaj
muje się głównie pracą na roli i czerpie z tej pracy
podstawy egzystencji, co nadaje pojęciu również
znaczenie kategorii ekonomiczno-społecznej’;
2) ‘w przenośni: warstwa chłopska; chłopi’ (Nowa
encyklopedia..., 1997, t. 6, s. 771).
Szerszy zasięg znaczeniowy tego rzeczownika
notują słowniki języka polskiego, w których czyta
my, że wieś to: 1) ‘osada zamieszkała przez ludność,
której większość trudni się pracą na roli’, 2) ‘osa
da rolnicza’, 3) ‘mała miejscowość o charakterze
rolniczym’, 4) ‘tereny pozamiejskie, rolnicze, let
niskowe’, 5) ‘mieszkańcy wsi, chłopi’ (Szymczak
1987, t. 3, s 771-772; Długosz-Kurczabowa 2008:
713; Kurzowa Z., Zgółkowa H., 1992, s. 189).
Definicje te wzbogacają lingwistyczno-socjologiczne refleksje Bożeny Żywieckiej (2007, s. 76101) i Haliny Pelcowej (2011, s. 13-26), dla których
wieś to ‘mała miejscowość, niewielkie skupisko
zabudowań mieszkalnych, ze specyficznym zago
spodarowaniem przestrzeni (chaty, stodoły, obory,
domy wzdłuż drogi, otoczone ogródkami, sadami,
budynkami gospodarczymi). Jej mieszkańcy nazy
wani są chłopami lub rolnikami. Trudnią się rol
nictwem, hodowlą. Wieś określana jest też jako:
zakątek, ustronie, okolica, wioska, miejscowość,

osiedle, osada, przysiółek, zaścianek’ oraz uwaga
Bogusława Nowowiejskiego (2011, s. 238):
W zobiektywizowanym oglądzie „wsi” wśród
wartości dodatnich jest ciągle obecne przekonanie
0 tym, że wieś jest kolebką naszej cywilizacji i kul
tury. Stanowi naturalny spichlerz, bo wieś stoi rol
nictwem, hodowlą sadownictwem. Egzystencję na
wsi cechuje spokój, ład, harmonia, atmosfera pełnej
symbiozy z naturą, silne więzi rodzinne i sąsiedz
kie, autentyczny, naturalny pejzaż, duży wybór
urozmaiconej, w tym ekologicznej, żywności. Dziś
wieś częściej utożsamiana jest z miejscem waka
cyjnego, weekendowego wypoczynku, karierę robi
agroturystyka. Po stronie minusów zapisać można
mniejsze możliwości korzystania z edukacji, opieki
zdrowotnej, wszelakich administracyjnych i prze
mysłowych usług, utrudnienia w transporcie i ko
munikacji, ograniczony udział w życiu kulturalnym
1 społeczno-politycznym. Mimo wielu ułatwień
(mechanizacja pracy), pracę w rolnictwie nadal
uznaje się za ciężką, pełna niebezpieczeństw (wy
padki) i obciążoną ryzykiem niepowodzeń zwią
zanych z warunkami pogodowymi. Nową jakością
w funkcjonowaniu polskiej wsi jest zderzenie w ra
mach wiejskiej społeczności dwóch światów, trady
cyjnego i nowoczesnego.
Według Wiesława Borysia (2005, s. 696-697)
zakorzenione w polszczyźnie słowo wieś wywodzi
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się z łacińskiego vicus, vicinus ‘sąsiad’ i indoeuropejskiego wiś - ‘ród, wieś, dom”, wiśpati - ‘gospodarz’.
Zdaniem etymolog Krystyny Długosz-Kurczabowej (2008, s. 713) rzeczownik pospolity wieś
to „wyraz rodzimy, ogólnosłowiański. Obecnie
przede wszystkim zachodniosłowiański, kontynuant prasłowiańskiego *vbsb spokrewniony też
m.in. z: indoeuropejskimi viś ‘ród, dom; wieś’ i viśpati ‘gospodarz’ ”, a w polszczyźnie występuje od
najdawniejszych czasów w znaczeniu ‘osada rol
nicza z pewnej liczby chat złożona’. Według niej
„rozwój znaczeniowy wyrazu wieś był następują
cy: ‘dom’ —> ‘skupisko domów, siedlisko rodowe’
—> ‘wieś rodowa wywodząca się od wspólnego
przodka’ —> ‘wieś’ ”. Uczona zauważa również:
„W polskim nazewnictwie miejscowym występują
nazwy typu Baranowice, Bogucice, Daleszyce, Do
bczyce, które wskazują na to, że jej mieszkańcami
byli potomkowie Barana, Boguty, Dalesza, Dobka,
to znaczy dokumentują istnienie wsi - siedliska ro
dowego”.
Z punktu widzenia polskiego słowotwórstwa
jest to wyraz produktywny, o czym świadczą noto
wane w rodzimych słownikach i publikacjach języ
koznawczych jego liczne, potwierdzane przykłada
mi, formacje pochodne, jak:
• historyczne zdrobnienie wieska, obecnie zneu
tralizowane, występujące w formie wioska
1) ‘wieś, zwykle mała’ lub 2) ‘mieszkańcy wio
ski, wsi’, w staropolszczyźnie też w znaczeniu
‘wieśniaczka, chłopka, dziewczyna wiejska’;
stąd przymiotnik wioskowy (XIX w.): wioskowe
zacisze, wioskowy śpiewak, plac wioskowy,
• formacja zgrubiała wiocha;
• pozytywnie nacechowane zgrubienie wioszczyna,
• przymiotniki: a) wieśny (XVI w.) ‘wiejski’
i pochodne od tegoż przymiotnika: wieśniak
(XVIII w.) w znaczeniach: 1) ‘włościanin,
kmieć, rolnik, chłop’, 2) ‘ziemianin, gospodarz
wiejski zasiedziały na wsi, hreczkosiej’ i prze
nośnie 3) ‘prostak, człowiek rubaszny i naiwny,
prowincjał’, wieśniaczek (XIX w.) o zabarwie
niu lekceważącym, forma żeńska wieśniaczka
(XIX w.) w znaczeniach: 1) ‘chłopka, kobieta
wiejska’, ale też 2) ‘kobieta nieobyta, parafian
ka’, b) wieśniacki (XVI w.) ‘kmiecy, chłopski;
do wieśniaka należący’, c) wieśniaczy (XVIII
w.) ‘kmiecy, rolniczy, chłopski’;
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• rzeczownik wieśniactwo (XVIII w.) w znacze
niach: 1) ‘sposób życia, obyczaje wieśniackie’,
2) ‘wieśniacy, chłopi, chłopstwo’;
• staropolska wieśnica (XIX w.) w znaczeniach: 1)
‘wieśniak, 2) ‘wieś, osada’, 3) w liczbie mnogiej
‘wrota prowadzące do wsi’;
• przymiotnik wiejski (XVI w.) <— wieśski 1) ‘do
wsi należący; typowy dla wsi; pochodzący ze
wsi, związany ze wsią; znajdujący się, położony
na wsi (w obrębie wsi), mieszkający na wsi; wła
ściwy terenom położonym na wsi’, np.: zagroda
wiejska, wiejskie grunta, wiejski sad, wiejski go
ściniec, wiejska szkoła, wiejski ośrodek zdrowia,
wiejskie powietrze, wiejscy ludzie, wiejskie śro
dowisko, 2) ‘odnoszący się do wsi lub jej miesz
kańców; wykonany przez nich, typowy dla nich,
wieśniaczy, chłopski’: wiejski tryb życia, wiej
skie życie, wiejskie zajęcia, wiejskie zwyczaje,
wiejskie wesele, wiejski chleb, wiejska kiełbasa,
wiejskie osadnictwo: „Pod koniec XVIII i XIX w.
zmiany, które nastąpiły w osadnictwie wiejskim
były związane z reformami agrarnymi i społecz
no-gospodarczymi” {Nowa encyklopedia...1997,
t. 6, s. 772), 3) ‘ludowy’ oraz pochodne od nie
go: wiejskość ‘zespół cech wiejskich, ludność
wiejska’, wiejszczyzna ‘to, co wiejskie: obycza
je, mowa, ubiór, przyroda’;
• wyrażenia przyimkowe po wiejsku i z wiejska
‘na sposób wiejski; tak jest w zwyczaju wsi’;
• rzeczownik wiejskość ‘zespół cech wiejskich,
charakterystycznych dla wsi i jej mieszkańców’;
• nieregularny słowotwórczo żeński rzeczownik
wiochna (XVII w.): 1) ‘wieśniaczka’, 2) ‘dorod
na dziewczyna’;
• rzadko dziś spotykany rzeczownik nawsie ‘plac
wiejski / wioskowy z zagrodami i ogrody’: „Wieś
w rozumieniu jednostki osadniczej składa się z:
nawsia, czyli przestrzeni przeznaczonej pod za
budowę siedlisk z placem wioskowym i drogami
dojazdowymi” {Nowa encyklopedia... 1997, t. 6,
s. 771), „W obrębie każdej z trzech niwę, (pola
podzielonego na trzy części), stanowiło nawsie,
czyli plac, na którym znajdowały się zagrody
i ogrody” (Czerwiński 2006, s. 45);
• złożenie powsinoga (XVIII w.) pochodzące od
wyrażenia przyimkowego po wsi, nazywające
‘człowieka nielubiącego siedzieć w domu, obie
żyświata, łazika’ (Bruckner 1985, s. 618-619,

STUDIA I MATERIAŁY

Długosz-Kurczabowa 2008, s. 713-714, Piech
nik 2014, s. 218-226).
Popularność i żywotność prezentowanego w ni
niejszym artykule rzeczownika potwierdzają też:
a) rodzime frazeologizmy: chodzą (głosy, plotki,
wieści) po wsi ‘pojawiają się wieści, plotki o czymś;
informacje krążą, są w obiegu; są rozpowszech
niane’ (Miildner-Nieckowski 2003, s. 234), plotka
(chodzi, krąży) po wsi ‘gdzieś rozpowszechniane są
pogłoski, niesprawdzone wiadomości’ (Muldner-Nieckowski 2003, s. 535), (krzyczeć, wrzeszczeć,
ryczeć, drzeć się) na całą wieś ‘krzyczeć bardzo
głośno; też głośno, tak że słyszą ludzie niepowoła
ni’ (Miildner-Nieckowski 2003, s. 335), rozbijać się
po wsi ‘bywać często w różnych miejscach, hulać’
(Miildner-Nieckowski 2003, s. 390), (wieś, wiocha)
zabita (deskami, dechami) ‘wieś oddalona od ośrod
ków kulturowych; środowisko ograniczone do swo
ich ciasnych spraw’(Muldner-Nieckowski 2003,
s. 167), (głucha, zapadła, zabita deskami) wieś ‘po
zbawiona kontaktu z ośrodkami życia kulturalne
go i społecznego, zacofana’, (jechać, wyjeżdżać)
na wieś ‘wyjeżdżać z miasta’, na wsi ‘tam gdzie
jest wieś; nie w mieście’, rodzinna wieś ‘wieś,
w której się ktoś urodził i wychował’, siedzieć na
wsi ‘mieszkać, żyć na wsi’(Miildner-Nieckowski
2003, s. 877), każdy z innej wsi ‘o towarzystwie
niedobranym, niezgranym ze sobą, niedopasowa
nym do siebie’, Patrzy, jakby siedem (pięć, sto)
wsi spalił ‘posępnie, pochmurnie, ponuro’ (Kopa
liński 1987, s. 1282) oraz wioska olimpijska ‘ze
spół zabudowań, w których mieszkają uczestnicy
olimpiady’;
b) definicje frazeologizmów, w których najważ
niejszą rolę odgrywa rzeczownik wieś: pod gru
szą ‘na wsi’ (Miildner-Nieckowski 2003, s. 257),
pod strzechą ‘na wsi’ (Miildner-Nieckowski 2003,
s. 757);
c) polskie przysłowia: Co wieś, to nowa powieść;
Kędy wioska, tam i woda, kowal, pijak i gospoda',
Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto', We wsi
gorszy sporysz, wolność większa, czas pewniejszy',
Wsie chłopami stoją, nie panami (Masłowska, Ma
słowski 2003, s. 452).
Znaczącymi frazeologizmami funkcjonującymi
w polszczyźnie są, spotykane nie tylko w słowni
kach języka polskiego, ale i innych publikacjach,
frazeologizmy terminologiczne - terminy histo
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ryczno-administracyjne reprezentowane przez ze
stawienia, których integralnym elementem jest rze
czownik wieś, np.:
• wieś czynszowa: „Wieś czynszowa, której miesz
kańcy opłacali właścicielowi ziemi (dziedzicowi,
królowi, kościołowi) czynsz za użytkowanie grun
tów” (Kopaliński 1987, s. 1282), „Pierwsze zmiany
w systemach osadniczo-gospodarczych i w kształ
tach wsi dokonały się we wczesnym średniowieczu
na skutek wprowadzenia tak zwanego prawa pol
skiego [...], i były związane z przebudową całego
systemu gospodarczo-społecznego. W ich wyniku
powstały wsie czynszowe z trój połówką” (Nowa
encyklopedia... 1997, t. 6, s. 771-772),
• wieś folwarczna: „We wsiach folwarcznych od
separowano własność dworską od ziemi nale
żącej do uwłaszczonych włościan” (Czerwiński
2006, s. 44),
• wieś kościelna: „Wieś kościelna, w której jest
kościół; która należała do kościoła” (Kopaliń
ski 1987, s. 1282), „Do czasów rozbiorów wiel
ka własność ziemska pozostała w rękach króla,
duchowieństwa, szlachty. [...] Lepsze warunki
życia mieli także chłopi wsi kościelnych” (Czer
wiński 2006, s. 47),
• wieś królewska: „Największymi jednak swobo
dami i przywilejami cieszyli się mieszkańcy wsi
królewskich” (Czerwiński 2006, s. 47),
• wieś narokowa: „Wieś narokowa, której miesz
kańcy obowiązani byli do świadczeń służebnych
na rzecz grodów nadgranicznych” (Kopaliński
1987, s. 1282),
• wieś pańszczyźniana ‘wieś, której mieszkańcy
byli obowiązani do bezpłatnej pracy na gruntach
dworskich w zamian za użytkowanie swej ziemi’
(Szymczak 1987, t 3, s. 712),
• wieś włościańska: „Odseparowanie gruntów
dworskich i chłopskich prowadziło często do
powstania dwóch odrębnych zespołów osadni
czych. Jeden z nich stanowiła nowa wieś wło
ściańska” (Czerwiński 2006, s. 44).
Do grupy tej należą też określenia wsi z /wska
zujące na kryterium wielkości i ilości, gdyż „pod
względem wielkości rozróżnia się:
• wsie małe, liczące od kilku do kilkunastu zagród
(do ok. 100 mieszkańców),
• wsie średnie, liczące od 100 do 200 zagród (do
500 mieszkańców),
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• wsie duże i wsie bardzo duże, liczące powyżej
200-300 zagród (ok. 1000 mieszkańców), rzadziej
więcej” (Nowa encyklopedia... 1997, t. 6, s. 771).
Odrębną grupę reprezentują pojedyncze rze
czowniki (uniwerbizmy) i frazeologizmy przestrzenno-architektoniczne dokumentujące prawi
dłowości:
1) Budownictwo wiejskie pozostało zawsze
w ścisłym związku z osadnictwem danego obsza
ru. Na wygląd krajobrazu osadniczego decydujący
wpływ wywierały warunki fizjograficzne, obejmu
jące ukształtowanie terenu, sieć hydrograficzną,
rodzaje gleb, zalesienie i pewne aspekty klima
tyczne, jak nasłonecznienie, ilość opadów, kieru
nek wiatrów. Czynniki te, a także ukształtowanie
powierzchni i naturalne cieki wodne miały w prze
szłości decydujący wpływ na wygląd osad wiej
skich, kształt siedlisk i sposób rozmieszczenia na
nich budynków (Czerwiński 2006, s. 42);
2) Wsie o rodowodzie średniowiecznym to
przysiółki, owalnice, ulicówki, łańcuchówki, widlice i wielodrożnice. Młodsze zaś, które rozpo
wszechniły się w XIX stuleciu w okresie regula
cji gruntów, to różne odmiany luźnych rzędówek
i osiedla z zabudową rozproszoną (Czerwiński
2006, s. 43);
3) Wyjątkiem były wsie, które przy zmianie
układu pól zachowały stare kształty nawsia (np.
okolnice, widlice, wielodrożnice) wynikające z do
stosowania się do istniejących warunków natural
nych (Nowa encyklopedia... 1997, t. 6, s. 772);
4) Wśród kształtów osiedli wiejskich wyróżnia
się: okolnicę, owalnicę, ulicówkę, widlicę, wielodrożnicę, łańcuchówkę (wieś łanów leśnych), wieś
kolonijną, wieś kolonii sznurowych, wieś niwową,
wieś przydrożną, wieś samotniczą, szeregówkę, rzę
dówkę, wieś z zabudową rozproszoną, wieś kolo
nijną typu farmowego, wieś regularną, wieś zwartą
(Moszyński 1967, t. 1, s. 576-577, Nowa encyklope
dia... 1997, t. 6, s. 771, Czerwiński 2006, s. 43),
Zwerbalizowane w opisach sugerujących gene
alogię danego typu wsi, etymologię jej nazwy, oraz
jej bliskoznaczne - synonimiczno-tautonimiczne
odpowiedniki:
• wieś łańcuchówka zwana też łańcuchówką (uniwerbizm będący efektem uniwerbizacji - kon
densacji nazwy wielowyrazowej przez prze
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kształcenie jej w nazwę jednowyrazową (Pisarek
1999, s. 410)) lub wsią łanów leśnych: „Z typów
dowodnie nowszego pochodzenia wymieńmy tu
tylko wieś łańcuchówkę', jest ona śladem kolo
nizacji z zachodu, z krajów niemieckich” (Mo
szyński 1967, t. 1, s. 578), „Z kolonizacją tere
nów podgórskich i górskich związane są wsie
łańcuchówki (wsie łanów leśnych)"' (Czerwiński
2006, s. 46), „Wsie łanów leśnych (zwanych też
łańcuchówkami) zakładano na terenach wyżyn
nych i podgórskich. [...] Łany wytyczano prosto
padle do strumienia lub drogi, równoramiennie,
jeden za drugim przydzielając je poszczególnym
osadnikom” (Nowa encyklopedia... 1997, t. 6,
s. 772),
wieś niwowa: „Wsie niwowe na ziemiach pol
skich pojawiły się w średniowieczu, w okresie
rozkwitu osadnictwa na prawie niemieckim. [...]
Pola podzielone były na trzy części (niwy) od
powiadające trójpolowemu systemowi uprawy
ziemi” (Czerwiński 2006, s. 46), „Układ wsi niwowych był dostosowany do terenów nizinnych.
Polegał na wydzieleniu trzech pól (niw), w obrę
bie których wytyczano zagony dla poszczegól
nych osadników” (Nowa encyklopedia... 1997,
t. 6, s. 772),
wieś okolnica / okolnica ‘typ dawnej wsi, któ
rej domy były budowane wokół placu, two
rząc koło lub podkowę’ (Szymczak 1987, t. 3,
s. 712): „Wieś okolnicę spotyka się tu i ówdzie
na zniemczonych już dziś pograniczach daw
nej Słowiańszczyzny” (Moszyński 1967, t. 1,
s. 578),
wieś owalnica / owalnica (uniwerbizm): „Wzglę
dy typologiczne i geograficzne przemawiają za
tym, że wieś owalnica powstała przez zmiesza
nie się wsi okolnicy z wsią ulicówką” (Moszyń
ski 1967, t. 1, s. 578), „Starymi typami wsi są
owalnice i ulicówki. Owalnica miała zabudowę
skupioną wokół placu w kształcie zbliżonym
do wydłużonego wrzeciona” (Czerwiński 2006,
s. 46),
wieś ulicowa zwana również wsią ulicówką lub
ulicówką (uniwerbizm) ‘wieś, której domy stoją
w dość gęstej zabudowie wzdłuż drogi’ (Szym
czak 1987, t. 3, s. 712): „We wsi ulicówce za
grody rozmieszczono pos obu stronach drogi
wiejskiej. Ulicówki położone nad rzekami dosto
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sowywały zwykle swój kształt do koryta cieku
wodnego” (Czerwiński 2006, s. 44),
wieś rzędówka / rzędówka (uniwerbizm) / wieś
kolonii sznurowych: „W związku z czynszowa
niem i uwłaszczeniem włościan w XIX stuleciu,
upowszechniły się nowe typy wsi, obejmujące
odmiany rzędówek i osiedli z zabudową rozpro
szoną. Grunty we wsiach rzędówkach podzielo
ne były na pasy, z których każdy stanowił dział
jednego gospodarza. [...] w poprzek pól lub ich
skrajem przechodziła droga, przy której w rzę
dzie, po jednej lub obu jej stronach budowano
zagrody” (Czerwiński 2006, s. 46), „Układ ła
nowy przejęły wsie rzędówki, czyli wsie kolonii
szeregowych. Powstawały one od XVII do końca
XIX wieku. [...] We wsiach kolonii sznurowych
obowiązywał podział na regularne, wydłużone,
prostokątne pola, z przylegającą pośrodku dro
gą, przy której po jednej lub obu stronach były
lokalne zagrody” (Nowa encyklopedia... 1997,
t. 6, s. 772),
wieś z zabudową rozproszoną: „W związku
z czynszowaniem i uwłaszczeniem włościan
w XIX stuleciu, upowszechniły się nowe typy
wsi, obejmujące różne odmiany rzędówek i wsi
z zabudową rozproszoną. [...] We wsiach z za
budową rozproszoną, zagrody rozrzucone były
chaotycznie pośród pól” (Czerwiński 2006, s. 46),
wieś kolonijna typu formowego: „Pod koniec
XVIII i XIX w. powstały wsie o geometrycz
nych układach oraz wsie rozproszone typu kolo
nijnego (formowego) z blokowym układem pól
dostosowanym do nowego typu gospodarowa
nia płodozmianowego” (Nowa encyklopedia...
1997, t. 6, s. 772),
wieś samotnicza: „Wieś samotnicza (osadnictwo
rozproszone)” (Moszyński 1967, t. 1, s. 577),
wieś szeregowa znana też jako szeregówka (uni
werbizm) albo szeregówka zwarta: „Nowsze
typy wsi: na południu - łańcuchówka, na za
chodnim Polesiu i Litwie - szeregówka” (Mo
szyński 1967, t. 1, s. 577), „Na Podlasiu w XVI
wieku przeprowadzono reformę w dobrach kró
lewskich pod nazwą pomiary włócznej, w efek
cie której powstały gęsto zabudowane wsie szeregówki (rzędówki zwarte), z zagrodami wydłu
żonymi” (Czerwiński 2006, s. 46), „Formę zbli
żoną do wsi niwowych z trójpolowym układem
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pól miały wsie szeregówki powstałe w drugiej
połowie XVI wieku w dobrach królewskich na
wschodnich terenach Rzeczypospolitej” (Nowa
encyklopedia... 1997, t. 6, s. 772),
• wieś widlica: „W północnej i zachodniej Małopolsce często spotykanym typem wsi są także
wsie widlice, w których zagrody rozmieszczono
wzdłuż drogi zbliżonej kształtem do litery Y”
(Czerwiński 2006, s. 67),
• wieś wielodrożnica / wielodrożnica: „Wielodrożnica jest przeciwieństwem ulicówki” (Moszyń
ski 1967, t. 1, s. 576),
• wieś zwarta: „Typy wsi zwartych, panujące
w obrębie Słowiańszczyzny północnej, zostały
ostatnio szczegółowo i sumiennie opracowane
przez B. Zaborowskiego” (Moszyński 1967, t. 1,
s. 576).
Charakteryzowany wyraz funkcjonuje ponadto w:
1) toponimie - nazwie wsi Wielka Wieś: „W doku
mencie z 1257 roku odnotowana została wieś
Buk (woj. poznańskie) z miastem (villam Buk
cum civitate et capella). Obok wsi Buk powstało
miasto, które otrzymało nazwę od wsi macierzy
stej, wieś sama z czasem (w 1580 roku) przyjęła
nową nazwę Wielka Wieś” (Rymut 1987, s. 44),
2) chrematonimach-ideonimach - nazwach mu
zeów wsi na wolnym powietrzu: Muzeum Wsi
Markowa w Markowej, Muzeum Wsi Mazowiec
kiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Tokar
ni, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu,
3) ideonimach - tytułach dawnych oraz współ
czesnych pism poświęconych wsi i kulturze
wsi: Wieś Tworząca - dwutygodnik wydawany
w Warszawie w latach 1946-1947, Wieś Two
rząca. Miesięcznik poświęcony sprawom poezji,
kultury i sztuki ludowej - konspiracyjne pismo
zarządu SL „Roch” w powiecie krasnostaw
skim, „ Wieś ” - tygodnik społeczno-polityczny,
wydawany w latach 1944-1954, początkowo
w Lublinie (1944-1945), następnie w Łodzi
(1945-1949) i Warszawie (1949-1954). Organ
ZG Związku Samopomocy Chłopskiej, „ Wieś
- Jej Pieśń” - miesięcznik literacko-społeczny wydawany w Naprawie pod Jordanowem
w latach 1933-1934, organ Związku Literatów
Ludowych, „ Nowa Wieś ” - dwutygodnik wy
dawany w latach 1935-1936 jako kontynuacja
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miesięcznika „ Wieś - Jej Pieśń”, „ Wieś Współ
czesna” - miesięcznik teoretyczno-polityczny
ruchu ludowego wydawany w latach 1957-1989
w Warszawie przez NK ZSL {Literatura polska
1985, t. 2, s. 593, Nowa encyklopedia...\991,
t. 6, s. 772), „Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia.
Przemiany” - wydawany od 2014 roku kwar
talnik popularnonaukowy Centralnej Biblioteki
Rolniczej w Warszawie,
ideonimach - tytułach antologii i zbiorów o te
matyce wiejskiej / ludowej: Wieś Tworząca antologia przygotowywana przez Wydawnictwo
Lubelskie w serii Lubelska Biblioteka Ludowa.
Wydawnictwo poświęcone współczesnej poezji
chłopskiej o zasięgu ogólnopolskim. Objęło
tomy: t. 1 1962, t. 2 1966, t. 3 1986, t. 4 1970,
t. 5. 1974, t. 6 1980; Wieś Tworząca - kolum
na poezji i prozy ludowej zamieszczana w pi
smach: „Zew Chłopski”, „Światło”, „Zdrój”,
„Wieś” {Literatura polska 1985, t. 2, s. 594),
ideonimach - tytułach monografii poświęco
nych architekturze wsi: J. Burszta, Od osady
słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu
się krajobrazu osadniczego ziem polskich i roz
planowaniu wsi, Warszawa 1959; M. Chilczuk,
Osadnictwo wiejskie Polski (forma i układy
przestrzenne), Warszawa 1970; G. Ciołek, Re
gionalizm w budownictwie wiejskim, Kraków
1984; B. Zborowski, O kształtach wsi w Polsce
i ich rozmieszczeniu, Kraków 1926,
ideonimach - tytułach wystaw i konkursach
związanych z wsią, np.: Fotografia odnalezio
na. Z życia wsi chełmskiej XX wieku (Chełm,
24 września 2014) i „ Wieś, w której żyję ”- otwar
ty konkurs na pamiętnik zorganizowany przez
redakcję kwartalnika „Kultura wsi. Ludzie. Wy
darzenia. Przemiany ” i Centralną Bibliotekę Rol
niczą w Warszawie, którego celem jest ukazanie
całokształtu przemian zachodzących na polskiej
wsi w ostatnim 25-leciu,
heortonimie - nazwie święta wsi: VII Święto Wsi
- Turniej Wsi Gminy Mońki (Mońki, 14 września
2014), h) akcjonimie - nazwie wiejskiego sejmi
ku teatralnego: 30. Jubileuszowy Sejmik Wiejskich
Zespołów Teatralnych (Bukowina Tatrzańska, 2829 czerwca 2014),
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8) ergonimach / instytucjonimach - nazwach instytu
cji: Instytut Kultury Wsi, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
9) chrematonimach - nazwach produktów spożyw
czych:
a) pieczywa: Chleb Wiejski (Oskroba, Rzepka),
Chleb wiejski na naturalnym zakwasie bez polepszaczy (Oskroba), Chleb Wiejski Kwadrat
(Piekarnia Reva), Bagietka Wiejska (Tesco),
b) kaszy: Kasza Jęczmienna Wiejska (Reva),
c) wędlin: Wiejskie Pyszności (Premium), Ka
szanka Wiejska (Krakus), Kiełbasa Wiejska
(Kazmaz, Duda), Kiełbasa wiejska bez konser
wantów (Krakus), Kiełbasa wiejska drobiowa
(Unimięs), Kiełbasa wiejska z kurczaka (Konspol), Kiełbasa wiejska extra (Piotr i Paweł),
Salceson Wiejski (Netter), Szynka Wiejska
(Kania, Unimięs), Szynka wiejska mini (Uni
mięs), Szynka Starowiejska (Unimięs), Szynka
z wiochy (NikPol),
d) serów: Serek Wiejski (Piątnica, Koło), Serek
wiejski łaciaty (Mlekpol),
e) mleka: Mleko Wiejskie (Piątnica), Mleko wiej
skie świeże (Piątnica),
f) chipsów: Wiejskie ziemniaczki,
g) filetów rybnych: Filety śledziowe po wiejsku
z cebulką (Contimax), Filety śledziowe wiej
skie (Lisner), Śledzie po wiejsku (Lisner),
h) Wiejska z kiełbasą (fresh), które nie tylko pro
mują rodzime artykuły konsumpcyjne, ale
przede wszystkim podkreślają ich wyjątkowe
ekologiczne i prozdrowotne walory.
Zaprezentowane powyżej, celowo poparte boga
tą egzemplifikacją, funkcjonujące w polszczyźnie,
związane z wsią świadectwa językowo-kulturowe
pozwalają na potwierdzenie tez sformułowanych
przez Rocha Sulimę (2001, s. 50 i 53):
1) Wieś jest wciąż nośnikiem przeczuwanych czy
też pożądanych wartości;
2) Wieś, kultura chłopska, jest wartością aktyw
ną także dla dzisiejszego Europejczyka, który
ma do wyboru: intelektualną „podróż”, chcia
łoby się powiedzieć, na nieodległy słowiański
Wschód albo sztuczne hodowanie własnej „in
ności” w postaci awangard, subkultur postmodemizmów itp.;
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3) Pozostając w tym stopniu ogólności, jaki za
kłada coraz bardziej z treści socjologicznych
opozycja: wieś - miasto, można stwierdzić, że
nawet formuły „wieś zdegradowana”, „wieś
zniszczona” znaczną inaczej niż formuły typu
„miasto zdegradowane”. [...] Formuła „wsi
zdegradowanej” jest zazwyczaj, choć pośred
nio, wypowiedzianą w imieniu wzoru idealnego
wsi, wyraża pamięć tego wzoru, jego obecność
w podświadomości;
4) Wieś w swojej postaci figuralnej okazuje się
wartością niezbywalną, jest wciąż aktywnym
biegunem aksjornatycznym w unifikującej się
gwałtownie kulturze polskiej, a dzięki swoistym
procesom mityzacji - tym biegunem na długo
jeszcze zapewne pozostanie.
Przekonuje o tym liryk Stanisława Piętaka
(1909-1964) - Postój na nieznanej wiosce:
Możem chciał kiedyś opisać może byłem
w tych krajach w dzieciństwie. O, jak dziwią
te noce!
Jadę końmi siwymi i u wierzby w tak miłym
powietrzu staję. Pola kulą się w pomroce
błękitnej. Od kapliczki wieją rzewne śpiewy
i zaraz domy schodzą w jasną, złotą wodę,
a kwiaty drgają i ku niebu ronią mewy.
Myślę, patrząc w kłosy zmienione, że za brodem
znajdę szczęście, trzeba tylko zatrzymać konie,
pożyć z ludźmi w tej wsi, poznać ich ciche dzieje.
Z dziewczyną, która wyniesie chleb, pójść
na błonie.
Ptak sfrunie jej na ramię, ona się zaśmieje.
Rozweselę oczy starców gawędą jeszcze
z dziećmi nazywać będę kwiaty, które giną.
Sobie samemu nocą poezję obwieszczę i tak dni pod błękitem ciemnem moje miną.
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Co zostało po Wojciechu Siemionie
Rozmowa z Barbarą Kasper-Siemion
Zbliża się piąta rocznica śmierci Wojciecha Siemiona, wybitego aktora, założyciela i dyrektora teatru
Stara Prochownia, miłośnika i popularyzatora polskiej poezji, kolekcjonera sztuki ludowej i twórcy pry
watnego muzeum tej sztuki w Petrykozach k. Tarczyna. O refleksję na temat tej niezwykłej postaci dla
polskiej kultury zwróciliśmy się do towarzyszki ostatnich lat i chwiljego życia - Barbary Kasper-Siemion
- Dwór w Petrykozach funkcjonował przez
łata jako lokalny ośrodek kultury. Wojciech
Siemion stworzył tu unikatową galerię obrazów
i rzeźb - jeden z największych w Polsce prywat
nych zbiorów rzeźb ludowych.

Kolekcjoner przeznacza jakieś środki finansowe
na to, by zdobyć konkretny obraz. U męża nigdy
nie było to celowe, nie bywał na aukcjach. Poezja,
muzyka, malarstwo były dla niego muzami, któ
re się uzupełniały. Stanowiły dla niego inspirację
już przed laty, kiedy prowadził Starą Prochownię,
- To był unikatowy ośrodek, być może jedyny gdzie odbywały się spektakle poetyckie, których
w Polsce prywatny dom - muzeum, gdzie miesz scenografią były właśnie obrazy. Co miesiąc we
kali gospodarze. Po domu, galerii oprowadzał sam dworze odbywały się wernisaże, spotkania nie tyl
mąż. I zawsze powtarzał, że zbiór obrazów, rzeźb ko dla dorosłych, ale też dla dzieci i młodzieży, któ
w domu nie jest kolekcją, a pamiętnikiem jego spo rzy byli członkami Unii Petrykowskiej. Zawsze był
tkań z różnymi twórcami, malarzami, rzeźbiarzami. zapraszany gość, osoba ze świata kultury, która mó-

Wojciech Siemion przed dworem w Petrykozach
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Galeria malarstwa na poddaszu dworu

wiła na określony temat. Ostatnie spotkanie odbyło
się z członkami Fundacji Gołdy Tencer. Zawsze był
powód, żeby czytać, recytować wiersze. Na wszyst
kie spotkania był przygotowany program, ale każ
dy kto chciał wystąpić niespodziewanie mógł to
zrobić. Dom był otwarty 24 godziny na dobę, choć
brama była z reguły zamykana na noc. W dworze
nie było żadnych alarmów, osób pilnujących. Mąż
o zgromadzonych obrazach, nawet jeśli były bar
dzo cenne, zawsze mówił - to są tylko rzeczy.
- Ważnym wydarzeniem w życiu dworu i jego
gospodarza był „Zajazd na Petrykozy”, z okazji
80. urodzin Wojciecha Siemiona.

Galeria malarstwa na poddaszu dworu
44

- Do Petrykoz przyjechało wówczas wielu przyja
ciół Wojciecha: zaprzyjaźnieni aktorzy, ludzie muzy
ki, malarze, politycy, m.in. marszałek województwa
mazowieckiego. Każdy dzień Zajazdu był poświęco
ny innej gałęzi sztuki. Pierwszy dzień był dedykowa
ny kulturze ludowej, drugi - malarstwu. Następnie
obchodzony był dzień poetów i poezji. Odbywało się
wówczas wielkie czytanie różnych wierszy. Potem
dzień domów kultury, z którymi Wojciech współpra
cował. Wreszcie dzień poświęcony teatrowi. To były
pełne wrażeń, wzruszeń, bardzo bogate i wyczerpu-
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Małe Siemionalia w Petrykozach

jące dni. Goście zostawali na noc i spali wszędzie
gdzie się dało; na kanapach itd. Dwór funkcjonował
wtedy w sposób, który Wojciech lubił najbardziej służył ludziom i sztuce.
- Ten publiczny charakter dworu w Petryko
zach miał zostać zachowany, o czym Wojciech Sie
mion wspominał w różnych rozmowach. Kilka lat
temu myślał nawet o przekazaniu go państwu...
- Tak, takie miał zamiary. Mówił jednak, że do
póki sam będzie w stanie zajmować się dworem i ga
lerią i dopóki ja będę zdrowa, to będziemy to robić
razem. W pewnym momencie doszłoby do przeka
zania dworu państwu z takim zaznaczeniem, że wła
ściciele będą mogli tam mieszkać i mieć wpływ na
wydarzenia w nim organizowane. Forma działalno
ści dworu nie byłaby zmieniona. Mieliśmy udać się
nawet do Muzeum Azji i Pacyfiku, które powstało na
bazie prywatnych zbiorów Andrzeja Wawrzyniaka,
marynarza i dyplomaty, by zorientować się w formu
le jego działalności. To były zamiary męża względem
dworu, który był całym jego życiem. Ciężko praco
46

wał na jego utrzymanie. Mogę nawet powiedzieć,
że nie widziałam nigdy tak pracowitego człowieka.
Jego kalendarz był zapełniony po brzegi. Niestety te
wszystkie plany nie doszły do skutku... Można po
wiedzieć, że Wojciech zginął w trakcie swojej mi
sji poetyckiej, wracaliśmy ze spotkania w Płocku.
W owym tygodniu Wojciech miał ich bardzo dużo;
przemęczenie, ciągłe podróże samochodem. Ale
Wojciech zawsze mówił, że musi jechać z pięknym
słowem, z wierszem do ludzi.
- W dworze wybuchł kilkanaście miesięcy
temu pożar. Czy ocalała kolekcja rzeźb i obra
zów?
- Dach spłonął całkowicie i z kolekcji na strychu
została ok. jedna trzecia obrazów. W 2010 r. Pani
Renata Mazur pisała artykuł o zbiorach ludowych
Wojciecha Siemiona i z tej okazji eksponaty zostały
policzone. Było ich około ośmiuset. Od 2012 r. nie
miałam możliwości zajrzenia do kolekcji, na skutek
sporu z synem Wojciecha. Nie wiem ile z niej do
kładnie zostało. Hektolitry wody zniszczyły podłogę
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Małe Siemionalia w Petrykozach

we dworze, zabytkowy fortepian został na szczęście
przewieziony do Pałacu w Radziejowicach. Został
tam zorganizowany wieczór, podczas którego odsło
nięto popiersie Wojciecha Siemiona, odtworzone na
podstawie popiersia autorstwa Mariana Konieczne
go z pomocą finansową ZAiKS-u i wielkim wspar
ciem dyrektora Pałacu.
- Pamięć o Wojciechu Siemionie wciąż żyje,
w przeciwieństwie do dworu...
- Chyba najmniej została naruszona pamięć
o Wojciechu Siemionie. Przyjaciele pamiętają
o nim, spotykają się, organizują imprezy przywo
łujące jego dokonania. Okolice Petrykoz też kul
tywują tę pamięć. Już dwa razy odbył się przegląd
teatrzyków szkolnych im. Wojciecha Siemiona. To
konkurs przyjaciół słowa dla uczniów ze szkół nale
żących do Unii Petrykowskiej. Jest to stowarzysze
nie założone przez Wojciecha, zrzeszające młodzież
z okolicznych szkół. Pod koniec roku, nasze stowa
rzyszenie wraz z domem kultury w Mszczonowie
zorganizowało drugą edycję konkursu poetyckiego.

Również Związek Literatów Polskich urządza kon
kurs poetycki im. Wojciecha Siemiona. Od 2008 r.
w Grodzisku Mazowieckim są organizowane Sie
mionalia. Siłą sprawczą tego wydarzenia jest pani
Lidia Abramczyk. W ich ramach odbywają się spo
tkania dzieci i młodzieży, które w swojej twórczo
ści zbliżają się do nurtu ludowego. Można zobaczyć
w konkursie też przedszkolaków. Pierwsze Siemio
nalia odbyły się w Petrykozach. Atmosfera samego
dworu, niesamowitej przyrody wokół złożyły się na
niezapomniane święto. W następnym roku impreza
odbyła się w pobliskich Skułach, w siedzibie Straży
Pożarnej. Kolejne były już bardzo smutne, bez naj
ważniejszej osoby. Siemionalia już wcześniej były
organizowane w powiecie koszalińskim. Stanowi
ły przegląd zespołów, kapel ludowych. Na razie są
zawieszone, ponieważ władze Koszalina planują
przenieść je na główny rynek miasta. Wojciech przy
jeżdżał zawsze do Koszalina, rozmawiał z artystami,
oglądał rękodzieło. Były to spotkania bardzo przy
jacielskie. Ostatnie lata byłam tam zapraszana i pró
bowałam przywoływać jego osobę wspomnieniami
o aktorze, twórcy, który wywodził się ze wsi i za47
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wsze czerpał z tego. Wspierał ludzi, którzy chcieli
tworzyć kulturę ludową. Osoba Wojciecha Siemiona
wnosiła zawsze w te spotkania charakterystyczną
aurę - siemionową aurę.
- Użyła Pani określenia „aura siemionową.”
Co ono oznacza?
- Aura, która biła od prof. Wojciecha Siemiona.
Było to niesamowite ciepło, dobro, otwartość na
człowieka. Jednocześnie obok tych cech występowa
ła u męża w czasie rozmów pewność, że to o czym
mówi jest ważne w życiu i stanowi jego wartość.
Gdy opowiadał o poezji, o mówieniu wierszy czy też
o innych sprawach związanych ze sztuką, jego zapał
udzielał się słuchającym. Wielkie zainteresowanie
tymi tematami wykazywały nawet osoby, które nie
były z nimi związane wcześniej. Znam wiele osób,
które pod wpływem męża zaczęły bywać w teatrze,
interesować się kulturą sztuki itd. Aurą siemionową
nazwałabym też zdolność męża do natychmiastowej
przemiany z osoby, która np. pracowała w ogro
dzie czy też wykonywała jakieś naprawy w domu,
w wielkiego aktora. Wystarczyło, że ubrał swój sce
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niczny kostium i już był artystą. Choć gdy się obser
wowało Wojciecha Siemiona odnosiło się wrażenie,
że każda czynność może być spektaklem, nawet na
prawianie klepek na dachu. Inne codzienne czynno
ści jak dbanie o kwiatostan czy przycinanie drzew również. W codzienności Wojciecha Siemiona było
coś szalenie poetyckiego. Myślę, że każda osoba,
która przekraczała bramę Petrykoz miała wrażenie,
że wchodziła w bajkowy świat. Dwór, przyroda wo
kół, niby dzika, ale jednak uporządkowana robiły
niezapomniane wrażenie. Rzeźby w parku poświę
cone wielkim ludziom kultury, wiejski szpital, skan
sen, karczma, nie pozostawiały nikogo obojętnym.
Drewniana, przeważnie otwarta, brama naruszona
przez ząb czasu zapraszała każdego. Goście dworu
niezmiennie zachwycali się tym miejscem. Było wy
jątkowe, magiczne. Na szczęście postać Wojciecha
jest ciągle przywoływana i to jest najważniejsze. Sta
ram się, w ramach działań zapoczątkowanych przez
męża, utrzymywać ją. Mam nadzieję, że opowieść
o Wojciechu, o tym co robił i skąd się wywodził bę
dzie wciąż żywa.
Fotografie udostępnione
dzięki uprzejmości Barbary Kasper-Siemion
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Paweł Staniurski

Obraz polskiej wsi w rodzimej kinematografii.
Studium przypadku
Kino od zawsze stanowi obraz mający wytłuma Modernizacja zatrzymana
czyć widzowi fragment rzeczywistości, która była,
Wieś polska, jako miejsce zacofane, zamknię
lub jest obecnie. Ta dziedzina sztuki, poprzez łą
czenie różnych środków wyrazu może najdobitniej te i nastawione wstecznie do jakichkolwiek form
tłumaczyć świat wokół, prezentować jego charak rozwoju to zjawisko w kinotece narodowej charak
terystyczne cechy, czy choćby przestrzegać przed terystyczne. Pisząc o tym, trudno nie rozpocząć od
błędami, słowem: pokazywać nam życie i świat. filmu, powstałego na podstawie książki, wybitnego
Polska kinematografia, zwłaszcza ta reprezentowana polskiego pisarza, choć dziś już nieco zapomnia
przez twórców lat siedemdziesiątych, osiemdziesią nego, Edwarda Redlińskiego. Chodzi rzecz jasna
tych i początku dziewięćdziesiątych, zwłaszcza jeśli o „Konopielkę”. Zarówno książka, jak i jej adapta
chodzi o przedstawicieli nurtu tzw. kina moralnego cja filmowa zostały przyjęte przez ówczesną krytykę
niepokoju, miała szczególne predylekcje do tłuma z dużym uznaniem, przyklaskując budowanej przez
czenia rzeczywistości, wskazywania na konflikty twórców narracji. „Konopielka”, w reżyserii Witol
moralne, weryfikacji najważniejszych mitów naro da Leszczyńskiego, to obraz wsi lat sześćdziesiątych
dowych i analizowania polskiego sumienia. Także ubiegłego wieku. Wieś Taplary prezentowana przez
wielu współczesnych reżyserów stara się to czynić, Leszczyńskiego to miejsce zacofane i zamknięte na
stara się analizować tę polską różnorodność z jej wszystko, co pojawia się z zewnątrz. Mieszkańcy
wszystkimi meandrami, różnorodnością, konflikta są tutaj zaprezentowani w sposób niemalże iden
mi. Obraz Polski i Polaków w rodzimej kinemato tyczny - świadomość ich wszystkich jest zamknię
grafii byłby cokolwiek niepełny, gdyby nie ujmował ta w hermetycznym mikroświecie, którego nikt nie
tej ważnej części jaką jest polska wieś. Wieś, zarów ma potrzeby opuszczać, jest to wręcz niewskaza
no jako fragment naszego najbliższego krajobrazu, ne, a nawet niebezpieczne. Doskonała gra aktorska
zjawisko społeczne, obszar kultury, jak i sposób po Krzysztofa Majchrzaka i Anny Seniuk, grających
strzegania świata przez swoją wielką oryginalność dwie główne postaci, oddała w pełni charakter, któ
etnograficzną i specyfikę kulturową od zawsze była re zgodnie z tezą filmu mają być zamknięte hory
materiałem pracy artystów, którzy starali się uchwy zontem własnych przekonań, wierzeń i uprzedzeń.
cić jej unikatowe cechy. Nie inaczej było z filmem, Wszystko tutaj jest jednoznaczne - to co nasze jest
choć analizując dzieła filmowe obrazujące polską dobre, to co na zewnątrz - złe. Charakter głównych
prowincję trudno nie doszukać się przekłamań, zbyt bohaterów zostaje skonfrontowany z modemizatorniego spłaszczania poszczególnych jej zjawisk i za skim zapałem pojawiającej się na wsi nauczycielki,
mykania całości w klamrach stereotypów, nierzadko która niczym socjalistyczna Atena, niosła kaganek
bardzo krzywdzących jej mieszkańców. W niniej oświaty, chcąc nauczyć starszych mieszkańców
szym tekście chciałbym przeanalizować kilka naj wioski najprostszych zachowań dotyczących kultu
bardziej charakterystycznych dzieł filmowych, które ry stołu i higieny, a dzieci obdarzyć wiedzą, która
w zamierzeniu miały być fragmentem prawdy o pol w przyszłości pozwoli stanąć im na wyższym pozio
skiej wsi.
mie cywilizacyjnym, niż ich rodzice. Poziom świa
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domości, tej najbardziej podstawowej - narodowej,
jest u bohaterów filmu znikomy. We własnym prze
konaniu nie są oni Polakami, są „tutejsi”. „Konopielka” to obraz kultury wsi, która bezpowrotnie odcho
dzi w przeszłość, nie wolny od pewnych uprzedzeń,
jednak autentyczny.

kańców polskiej wsi jest potrzebne, aby zachować
zdrowy bieg zmian, jakie niesie cywilizacja. Miesz
kaniec wsi zakorzeniony w „tu i teraz”, nie jest po
stacią negatywną.

Awans, tylko jaki?

Twórcy polskiej kinematografii czasami starają
się odtworzyć coś, co można nazwać „wiejską du
szą”, pewien drzemiący w ludziach ze wsi świato
pogląd, zestaw cech składających się na ich osobo
wość i relacje w odniesieniu nie tylko do świata, ale
również do samych siebie. W 1983 roku Janusz Ki
dawa wyreżyserował film „Bardzo spokojna wieś”,
w którym starał się nakreślić sylwetkę polskiego
gospodarza odnoszącego co prawda sukces w pracy
na roli, jednak tragicznego pod względem osobowo
ściowym. Rolnik, jawi się tu jako awanturnik, de
spotyczny mąż i emocjonalny idiota, wiejskie prze
miany mechanizacyjne gierkowskiej dekady są suto
zakrapiane wódką, a kobiety żyją w totalnym patriar
chacie, z którego wyzwolić można się jedynie ucie
kając do najbliższego choćby miasteczka. I znów
widz wkracza w świat przeróżnych stereotypów,
tak jakby obrazowane przez reżysera problemy były
charakterystyczne jedynie na prowincji. I nie jest to
jednostkowy przykład. Kino lat siedemdziesiątych
generalnie starało się deprecjonować pozytywne
przemiany na wsi. Sylwetki rolników indywidual
nych rysowane były przez artystów często jako ludzi
swarliwych, gnuśnych, niepostępowych. Przytoczyć
wystarczy wielką, pod względem humoru komedię
Sylwestra Chęcińskiego „Nie ma mocnych”, której
akcja oparta jest przecież na wiecznych sąsiedzkich
konfliktach, i jedynie pobliski PGR funkcjonuje tu
w miarę spokojnie, jak spokojnie jeżdżą Bizony po
morzu pegeerowskiej pszenicy i żyta. Reszta to kłót
nia o majątek, światopogląd, zięcia, wnuczkę etc.
A przecież wieś, z całą swoją różnorodnością, wła
śnie wtedy przeżywała pewien rozkwit, owszem po
stęp techniczny, zjawisko mechanizacji, powoli od
syłały do lamusa tradycyjne formy i techniki pracy,
także wtedy nie brakowało patologicznych zjawisk
społecznych, jak alkoholizm, ale trudno nie docenić
rozwoju wsi tamtych lat, powstawania kółek rolni
czych, świetlic, kół gospodyń wiejskich, boomu de
mograficznego.

Nie inaczej jest w „Awansie”, kolejnym filmie
na podstawie książki Edwarda Redlińskiego (autor
wywodził się z podlaskiej wsi, przez co tematyka
była mu szczególnie bliska), wyreżyserowanym tym
razem przez Janusza Zaorskiego. Film osadzony
w tych samych realiach co „Konopielka” - oderwa
nej od świata wsi, w której podstawą dobrego samo
poczucia mieszkańców jest ich izolacja i spokojne
życie w swoim małym świecie. Jednak „Awans” ma
ambicję pokazać inne nieco zjawisko niż „Kono
pielka”. Wywodzący się z przedstawionej w filmie
wioski młody nauczyciel, wraca do rodzinnych stron
w pełni wyedukowany i świadomy konieczności
jaką jest proces postępu cywilizacyjnego prowincji.
W filmie „Awans” głównemu bohaterowi udaje się
przełamać opór mieszkańców wsi wobec postępu.
Jednak przemiany, które zaczynają zachodzić są
karykaturalne - wieś odrywająca się od swoich ko
rzeni, zapominająca o własnej tożsamości zaczyna
być parodią samej siebie. Mieszkańcy zachłysnęli
się nowoczesnością, przez którą zapominają, kim są
naprawdę i która zaburza naturalny bieg życia, tak
ważny w funkcjonowaniu na wsi. Film pokazuje
ważną prawdę, iż to, co ludziom z miasta wydaje się
pozornym zacofaniem (często również jest określa
ne dużo ostrzej, jako ciemnogród), w rzeczywistości
stanowi podstawę kultury wsi - bezpieczeństwo tam
tego świata, ówczesnej prowincji wynikało bowiem
z pewnego poszanowania otaczających ludzi zjawisk
i zdarzeń. Oderwanie od naturalnego porządku, wy
znaczanego przez obyczaj, pory roku, przejawy na
tury, przeradza się w totalne wykorzenienie, na któ
rym żadna społeczność nie może budować lepszej
przyszłości. Główny bohater, który widzi jak bardzo
obca, nawet jemu samemu - neoficie postępu, sta
ła się wieś, dąży do tego aby ów postęp zatrzymać,
a nawet odwrócić. Film ten pokazuje, choć w sposób
komediowy, jak bardzo poczucie tożsamości miesz
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jej największe pozytywy i radości. Dostatek sąsia
dujący z ubóstwem. Gospodarność z brakiem za
Proces zaniku zainteresowania kulturą wsi i ży radności. Racjonalność z bezsensem. Szeroki obraz
ciem prowincji na początku lat dziewięćdziesiątych polskiej wsi znajdującej się u progu nowych czasów.
ubiegłego wieku, znalazł swoje odbicie również Wszystko jest tu ciepłe, swojskie i autentyczne.
w polskiej kinematografii. Istotnie trudno znaleźć
choć jedną interesującą pozycję w rodzimej filmografii, która byłaby jakąkolwiek formą bardziej Współczesność budzi upiory
wnikliwego nakreślenia krajobrazu kulturowego
i społecznego wsi. Przełom w tej tendencji nastą
Ostatnim mocnym kinematograficznym akordem
pił dopiero przed wstąpieniem Polski w struktury dotykającym pytania czym jest polska współczesna
Unii Europejskiej. Wtedy to zarówno naukowcy, jak wieś, a w szczególności ludzie ją zamieszkujący,
i twórcy doszli do wniosku, że aby mieć możliwość jest niewątpliwie film Władysława Pasikowskiego
zbadania, czy zobrazowania przemian, jakie nastąpią „Pokłosie”. Kanwą opowieści jest historia pogromu
po unijnej akcesji, należy skupić się także na stanie Żydów w Jedwabnem, zbrodni w której wraz z hitle
obecnym. Ten sposób myślenia zrodził pewien nie rowcami uczestniczyli Polacy. Film ma przedstawiać
zwykły cykl filmów dokumentalnych „Złote Łany”. współczesną polską wieś jako kryjówkę a zarazem
Dokument ten, jak żaden inny film w polskiej kine tło dla mrocznej przeszłości narodu oraz jako ba
matografii zobrazował bez kompleksów, odwoły stion instynktów antysemickich. Jednak liczba róż
wania się do stereotypów i nakładania kulturowych nego rodzaju stereotypów, uproszczeń myślowych,
klisz polską wieś okresu przełomu.
którym posłużył się Pasikowski jest tak wielka, że
Bohaterowie „Złotych Łanów” prezentowani cie 0 jakimkolwiek realistycznym obrazie polskiej wsi
płym głosem lektora - profesora Jana Miodka - to w filmie nie ma mowy. Oderwanie filmu od faktów
społeczność bardzo różnorodna i interesująca. Reży sprawia, że prowincjonalne tło, na którym ma być
serka, Ewa Straburzyńska pokazała polską wieś A.D. zaprezentowana historia głównych bohaterów jest
2000, taką jaka ona była - nie korzystając z niepo zwyczajnie śmieszne. Czy w polskiej wsi lat dwu
trzebnej standaryzacji myślenia - odrzuciła proste tysięcznych sklep składa się tylko i wyłącznie z al
przekonania, na rzecz istoty kina dokumentalnego koholu i papierosów? Czy bieda jest wszechobecna?
pokazania faktów. „Złote Łany” to wieś nieistniejąca, Czy lęk mieszkańców przed wszystkim co obce, tak
nazwana umownie, jako zbiór różnych rodzin z kil jak w filmie „Pokłosie”, jest wszechogarniający?
ku sąsiadujących ze sobą miejscowości i wybranych Pasikowski idealnie wpisał się w całe to niezrozu
tak, aby ująć jak najszersze spektrum życiowych po mienie życia i przemian na wsi, charakterystyczne
staw, przekonań, doświadczeń i osiągnięć. Zobaczy dla wielkomiejskiego artysty. W jego filmie wszyst
my tu polską wieś już nieuchronnie odchodzącą do ko musi być jednoznaczne, wieś jest przedstawiona
przeszłości, w której ziemię uprawia się za pomocą jedynie jako zbiór rozmaitych lęków, pretensji, egokonia i pługa, ale z wielkim przekonaniem, że praca izmów. A przecież problem, który poruszył, elemen
ta ma wielki sens i jest wartością samą w sobie. Do ty niechlubnej polskiej historii związanej z okupa
strzeżemy zagrody dostatnie, prowadzone w sposób cyjną eksterminacją ludności żydowskiej jest ważny
przedsiębiorczy i przynoszące duże dochody, jeszcze 1wart realistycznego opisania językiem sztuki. Trud
bez zastrzyku funduszy unijnych. Zobaczymy biedę, no zaprzeczyć, że zdarzała się współpraca polskiej
z którą niektóre rodziny wspólnym wysiłkiem podej ludności z hitlerowską władzą, także w zakresie po
mują walkę, ale także takie, które biedzie się poddają gromów, po których Polacy odnosili rozmaite korzy
bez mrugnięcia okiem, oddając walkowerem walkę ści. Jednak kwestia ta jest dużo głębsza, wiele rodzin
z nałogiem. „Złote Łany” to także historia o konflik do dziś żyje z piętnem żalu za nieludzkie zachowa
tach sąsiedzkich, w których nawet strony skonflikto nia swoich przodków. Nie istnieje wieś zła absolut
wane nie widzą sensu, a jednak uparcie trwają przy nie, jak z filmu Pasikowskiego. Pomijając kwestie
swoim. Film obejmuje zatem całą specyfikę polskiej praktyczne, to że reżyser zignorował wszelkie realia
prowincji, jej najważniejsze problemy i wyzwania, (pokazane zostały przedpotopowe maszyny rolnicze

Czas wielkich przemian
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używane przez bohaterów, tragiczny stan sanitarny że dotarł do rdzenia jej istoty. Tymczasem w więk
domostw, brak jakiejkolwiek kultury - zjawiska szości tychże dzieł filmowych, każda scena przy
nie mające zbyt wiele wspólnego z prawdą), nie bliża widza do przekonania, że nie ma w nich wiele
dokonał należytej analizy zasadniczego problemu, więcej ponad utarte przekonania, od lat ciążące nad
relacji polsko-żydowskich na prowincji i reakcji polską prowincją. Jaka ona jest? Uparcie opierają
późniejszych pokoleń na wieść o mordzie ludności ca się procesom modernizacji i otwarta jedynie na
żydowskiej. A przecież w samym Jedwabnem, lu patologie? Pielęgnująca w swoich mieszkańcach
dzie którzy uciekali od potrzeby żalu i pojednania najczarniejsze strony polskich sumień? Przyjmu
stanowili mniejszość. Wieś w filmie „Pokłosie” nie je postęp jedynie aby uczynić z niego karykaturę
może jednak jawić się jako cokolwiek pozytyw i podważyć jego sens? Taką drogę wybiera polska
nego - wszystkie zjawiska, wydarzenia i postaci sztuka filmowa. A może tak jak w cyklu „Złote
muszą zdaniem twórcy świadczyć o antysemickim, Łany” wieś jest niezwykłym zjawiskiem kulturo
wym i socjologicznym? Dostarczającym wielkich
wstecznym polskim zaścianku.
inspiracji, prezentującym całe spektrum ludzkich
postaw i przeżyć, a często także ostrzegającym, bo
Kino (ucieczki od) prawdy
jej mieszkańcy nigdy nie byli i nie będą wolni od
błędów i patologii, z resztą jak mieszkańcy miast
Analiza filmów starających się choć w części i miasteczek. Nie ulega wątpliwości, że polska wieś
zarysować obraz polskiej wsi, czy to tej dawniej powinna być przedmiotem zainteresowania kina.
szej, czy dzisiejszej pozwala dostrzec jak niewiele Jednak przede wszystkim tego kina, które nie boi
zmieniło się od czasów „Wesela” Wyspiańskiego. się wnikliwie pytać, nie ucieka od zaskakujących
Polski inteligent, artysta, podejmując tę tematykę odpowiedzi na pytania i nigdy nie ucieka od niejed
za wszelką cenę stara się pokazać, że wieś rozumie, noznacznej prawdy.
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Jan Machynia

Nie Godne wiersze poetów ludowych
Gody, czyli okres między świętami Bożego Narodzenia, a świętem Trzech Króli, to przerwa w chrono
logicznym przebiegu zdarzeń. Wszystko dzieje się bowiem tylko tu i teraz. Nie ma czasu przeszłego, ani
przyszłego. „Bóg się rodzi”, „aniołowie się radują” - śpiewamy, a „nowy rok bieży”, choć „przybiegł”
kilkanaście godzin temu. Czas biegnie koliście, w powtarzalnym cyklu. Umarli mieszają się z żywymi,
a Bóg, ludzie i zwierzęta stanowią jedność, mówiąc jednym głosem, jak w raju Adama i Ewy.
Ten bajkowy czas pełnego sprzeczności i paradoksów stawania się, wytrącił pióra z rąk nie tylko poetom
ludowym. Również ta wielka poezja nie nawiązuje wprost do dziejących się wbrew regułom czasu wyda
rzeń. Jest, oczywiście, kilka wyjątków. Należy do nich Adam Mickiewicz z wierszem „Nowy Rok”, Adam
Asnyk „Na Nowy Rok” (to bardziej toast, niż wiersz), Ignacy Krasicki, Władysław Bełza, a z bliższych nam
czasowo Konstanty Ildefons Gałczyński czy Stanisław Grochowiak. Z wyjątkiem Grochowiaka, utwory
wymienionych poetów nie są przykładem wyżyn poetyckiego natchnienia; tak, jakby wszyscy poddali się
poczuciu złudnego bezpieczeństwa, jakie dawała aura choinki i migocące na niej światełka świeczek.
Dotyczy to także poetów ludowych, choć i tu, jak wszędzie i zawsze, zdarzają się wyjątki. Prezentowane tu
wiersze tylko w tle nawiązują do świąteczno-noworocznych wątków. Pisane są potem chłopskiego trudu, osa
motnienia i krzywdy społecznej. Nawet godowy czas nie pozwalał odizolować się od swojego losu („Kolęda”
J. Kapuścińskiego, czy „Gdy szły Gody” T. Ruczyńskiego). Z kolei aktywność twórcza Tadeusza Basy była
ściśle powiązana z jego działalnością jako żołnierza podziemia antyhitlerowskiego, dowódcy partyzanckiego
oddziału. Ten fakt, jak i spontaniczny charakter dwóch prezentowanych tu wierszy świadczą z dużym praw
dopodobieństwem, że zostały one napisane w czasie skorelowanym z prezentowaną w nich tematyką. Wiersz
„Sanna”, lekko wykraczający poza tematykę przekazu, dodałem dla jego urozmaicenia. W końcu okres godów
przypada na zimę. Był to także czas beztroskich zabaw, o ile ktoś na to mógł sobie pozwolić.
Józef Kapuściński (1895 - 1967)

Teofil Ruczyński (1896 - 1979)

KOLĘDA

GDY SZŁY GODY

Miałem rolę, miałem dom,
Porzuciłem, gdy padł grom,
Dziś bezdomny jam przybłęda,
Hej, kolęda, kolęda!

Na Mazurach, gdy szły Gody,
Gdy już w śnie spoczęła gleba,
Oj, niejeden człowiek młody
Szedł spod strzechy szukać chleba.
Rzucał błogi spokój chaty,
Co jak siwy dziad ów stara,
A nie miała dla swej dziatwy
Ani jadła, ani ubrania.

Porzuciłem to, co miałem,
Przed Herodem uciekałem,
Milsze życie, niż dom, grzęda,
Hej, kolęda, kolęda!
Pójdę, pójdę do stajenki,
Jam nie znany, samiusieńki,
Z bydlątkami śpiewać będę:
Hej, kolęda, kolęda!

Oj, niejedna taka chata
Była na mazurskiej ziemi,
W owe dawne biedne lata
Na tym łanie pełnym cierni.
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Oj, bo było tu biedoty,
Co to w nędzy miała wróżbę,
Więc gdy mroźne szły już Gody,
Szła do gbura, szła na służbę.
A u gbura, gdy szły Gody,
Było gwarno i wesoło,
Bo mięsiwo, ciasta, miody
Rosły w krąg na wszystkich stołach.
Bito gęsi, rosły baby,
Tłuszcz się lśnił w kipiącej wodzie,
A przysmaków tych zapachy
Aż na trzeciej czułeś drodze.
A od chaty piosnka rzewna
Biła w sad, gdzie wiśnie krzywe,
Piosnka do dziewczyny biednej,
Co rzucała ojców niwę.
Moja mamo, Gody idą,
Dziś niejeden się raduje,
A ja smutna z drużką- biedą
Dziś do gbura powędruję.
Służba trwała przez rok długi,
Oj, nie każdy też ją zdzierżył,
Praca ciężka, a zasługi:
Trochę marek i odzieży.
Chleba nieraz tyle dano
Jako ten klonowy listek,
Jakże często się pytano,
Czy biedota zje go wszystek.
Tak to ongi na Mazurach,
Gdy zbliżały się już Gody,
Szła biedota, szła do gbura,
Gnana nędzą, ziąbem, głodem,
Szła w znój ciężki, na niedolę,
chleb czarny zlewać łzami,
Smutna jak ten wicher w polu,
Przed latami - przed latami.

Nie Godne wiersze poetów ludowych

Stanisław Gąsienica-Byrcyn (1911 - 1991 )
NA GODY
Na grani stół juhas w cichości nocy,
Patrząc na tumie w miesiącka poświacie,
Kiedy miesiącek z wolna tarczę tocy,
Nadając blaski Raptowickiej grocie.
Odbite światło barwi skroń rycerza,
Co swoje coło sparte mioł na głowni,
Błyskała złotem stal jego koncerza,
Jak zawsze iskrzy, kie chłopcy sykowni.
A krapke dalej smreki zarusały
Z wielkom powagom swymi wiyrchowcami,
Jakby się onym rycerzom kłaniały,
Co wiecnie spali miedzy turnicami.
A juhas patrzoł i patrzoł na cuda
Nasyj tatrzańskiej zimowyj przyrody.
Tiym już zakuła bezlitosno gruda,
Bo cas był mroźny, jak zwykle na Gody.
W takim patrzeniu nie licy się casu,
Cłek zabocuje cel swego istnienia,
Rodby zapuścić wzrok w głębiny lasu,
We wtórnych z wolna zamierały drgnienia.
Az z nogła jękło, jakby dzwony grały
W pustaci holi tyj nocnyj godzinie.
Grupy rycerzy w hufce się składały
Od Chochołowa het ku Poroninie.
Jak przednie cujki, jakby zmacać kicały,
Cyc as nadeseł na rycerzy godny,
Gwiozdy swym okem jaskrawo mrugały
Na radość ludziom, ze rok bedzie płodny.
A juhas patrzoł na roty swym okem,
Co w pełnym składzie nazwę jazdy miały.
Po lewyj stronie sła piechota bokem
I biołe cuchy cyrwiyniom gorzały.
Na samym końcu ciynsko husaryja,
W cymiućkie cuchy równo wystrojono.
Hejnał z ich piersi jęcoł na „Gloryja”,
Ze w Betlejemie dziecina zrodzono.
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Wto by nie wierzył, niek se przybocuje,
Grunwald i Wiedeń, i strasom Cecore,
Nigdy nos w boju wróg nie zatratuje,
Jak roty nase duchem nie som chore.
Michał Basa ( 1912 - 1974)
KULIG
Co to za kulig pędzi sankami
W noc zimową, mroźną, styczniową?
To nasz dowódca z swymi chłopcami
Na koncentrację jedzie bojową.
Kulig partyzantów szosami pędzi,
Konie parskają raźno, wesoło,
Woźnica koniom pędu nie szczędzi,
Pusto i cicho jest dookoła.
Karnawał w niewoli już piąty,
Zamiast dziewczyny karabin ściskasz,
Puste są bez nas wesołe kąty,
Zamiast dowcipem, bagnetem błyskasz.
Konie parskają i szosą pędzą,
Może samochód wkrótce wyleci,
Z Niemcem potańczyć dziś ręce swędzą,
Kulami z bliska w oczy zaświecić.
KOLĘDA
Ido Niemce na pasterkę w tern roku,
W tern coś w górze zawarcało wysoko,
Hejże ino bomby lecą,
Niechże im wprost w ślepia świecą.
To nasi lotnicy przecie,
To nasi, to nasi.
Az sam Hitler zmykoł co żywo,
Himmler w schronie go zatykał, o dziwo!
Hejże ino nasi biją,
Aze Niemce z bólu wyją
W tym roku, w tym roku.
By nos wreście przestoł dręcyć psiowiara,
To kozdego rozłupiemy ziandara,
Jak partyzanty wypijom,
Wyślachtujom wos, wybijom,

Bo kozdego już ta majo
Na oku, na oku.
Skłodomy wom na ostatku zycenia,
Niech wos krój się cołkiem w gruzy zamienia,
Dowidzcie się, jak to dobrze,
Cego wom zycymy scodrze,
Pludry i germańskie
Łaj doki, łaj doki.
I tak dzisioj jest nom jakoś wesoło,
Choćtaś wszystko wyniścieły wokoło,
Nachlojta się nasej procy,
Niech wom na wirzch wyńdo ocy,
A po śmierci to wos wszystkich
Bierz diabli, bierz diabli.
Kazimiera Wiśniewska (1921 - 2001)
SANNA
Nasypało śniegu wszędzie.
Och, jak dużo! Sanna będzie.
W kuźniach praca, ogień płonie,
To chłopaki kują konie.
Bo w niedzielę w pierwszą sannę
Każdy prosi swoją pannę
Na saneczki. Więc wio, Siwy!
A omijaj drogi krzywe.
Rozśpiewały się janczary,
Wierzga Siwy, parska Kary.
Śmiech, wesoło, choć mróz szczypie,
A śnieżyca w oczy sypie.
Dokoła wsi z dziesięć razy
Objechali konnym gazem.
Pannom, chłopcom zmarzły nogi...
Wio, koniki, w zagród progi!
Teraz koniom obrok da się.
Chłopcy proszą Manię, Kasię
Na rozgrzewkę, na zabawę.
Ruszajcie się, panny, żwawiej!
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Konkurs literacki pod hasłem
„Wieś, w której żyję lub którą znam”
Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję lub
którą znam” - forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad-rzeka. Celem konkursu
jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zapraszamy
wszystkich tych, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co
wydarzyło się wokół nich w tym czasie.
Warunki Konkursu
1. Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany.
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 bądź na nasz adres poczty
elektronicznej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio, w nieprzekraczalnym terminie do
30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku wersji elektronicznej
decyduje data przysłania e-maila.
5. Osoby pracujące w administracji redakcji odbierające prace przysłane w wersji elektronicznej nie
uczestniczą w pracach jury konkursu.
6. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi
nagrodami:
I miejsce - 5000 zł,
II miejsce - 3000 zł,
III miejsce - 2000 zł.
Ponadto, pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2015 roku.
8. Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane
w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach.
9. Przesłane prace nie zostaną zwrócone.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa
lub
redakcj a@kulturawsi.cbr. net.pl
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Barbara Olak

Zapomniany rodowód Jana Pawła II
Nakładem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie ukazała się pod koniec 2014 roku,
długo oczekiwana, książka Barbary Olak poświęcona chłopskim korzeniom rodu Wojtyłów. Karol
Wojtyła jako papież nie zgłębiał swego rodowodu. Traktował te sprawy w sposób właściwy dła swego
pokolenia, które o swoich przodkach wiedziało niewiele.
Mało kto wie - pisze we wstępie autorka książki, że dziadek papieża, Maciej, był kmieciem we wsi
Czaniec. I to on właśnie w poszukiwaniu pracy opuścił swoją wieś i przeniósł się do miejscowości
Lipnik, gdzie przyszedł na świat ojciec papieża - Karol.
To małe zainteresowanie swymi przodkami jest charakterystyczne dla większości rodzin, nie tylko ze
wsi. Dopiero teraz upowszechnia się u nas moda na budowanie własnego drzewa genealogicznego.
Sprzyja temu łatwiejszy dostęp do ksiąg metrykalnych, które wkrótce każdy z nas będzie mógł odnaleźć
w Internecie. Najstarsze księgi metrykalne sięgająXVIII wieku. Starsze źródła uległy zniszczeniu podczas
pożarów kościołów i działań wojennych. Publikacja Barbary Olak świadczy, jak trudno odtworzyć dzieje
rodziny żyjącej stosunkowo niedawno. Książka o chłopskim rodowodzie papieża Polaka może być zachętą
do przemyśleń także o swoich korzeniach, które zapisane są w kościelnych aktach.
Z bogato ilustrowanej książki wybraliśmy rozdział VI dotyczący krewnych papieża po linii ojca.
W książce bogato ilustrowanej zdjęciami z rodzinnych albumów znajdzie czytelnik wiele ciekawych
informacji dotyczących związków Ojca Świętego ze swą dalszą rodziną ze wsi dokumentowanych m. in.
udziałem w uroczystościach rodzinnych od pierwszych lat kapłaństwa, aż po ostatnie chwile pontyfikatu.
Wspaniały i budujący to przykład pielęgnowania tradycji rodzinnych opartych na fundamencie kultury
katolickiej i trwałych wartościach życia wiejskiego, (red.)

Protoplaści po mieczu
Franciszek Wojtyła - prapradziadek Papieża,
radny i wójt gminy
Najstarszy syn Bartłomieja i Anny - Franciszek
był pradziadkiem Karola Wojtyły.
Źródła podają różne daty jego urodzin. Najwyż
szy czas, aby ustalić datę przyjścia na świat Fran
ciszka Wojtyły. 25 marca 1826 roku - przez wiele lat
uważano, że urodził się właśnie wtedy. Niedawno
okazało się, że jest to data urodzin, ale jego siostry
Franciszki, co potwierdza „Księga ślubów Parafii
pw. św. Wojciecha w Bulowicach”. Odnotowano
tam fakt zawarcia związku małżeńskiego między
Franciszką Wojtyłówną, urodzoną 25 marca 1826
roku i Walentym Kowalczykiem. W ustaleniu daty
urodzin Franciszka pomocna okaże się księga ślu

bów parafii czanieckiej. W tej księdze Franciszek
nazwany jest wdowcem: „Franciszek Wojtyła, lat
27, wdowiec po Annie Kowalskiej, syn Bartłomieja
Wojtyły i Anny Hudeckiej, żeni się dnia 22 sierpnia
1842 roku z Franciszką lat 22, córką Kaspra Ga
łuszki i Apolonii Gaspera z Porąbki”.
Wynika z tego, iż pradziadek Jana Pawła II
urodził się w 1815 roku. Niestety, nie można tego
sprawdzić, bowiem księgi urodzin, znajdujące się
na plebanii w Czańcu, prowadzone były od 1820
roku. Za tą hipotezą, iż na pewno jest to pradzia
dek Papieża, przemawia data śmierci: „Franciszek
Wojtyła ożeniony z Franciszką Gałuszką, syn Bar
tłomieja Wojtyły i Anny Chudeckiej zmarł na su
choty 25 kwietnia 1872 roku, pogrzeb odprawiono
27 kwietnia 1872 r.”. Zmarły miał wtedy 57 lat.
Franciszek Wojtyła był najpierw radnym gminy,
a z czasem i wójtem. Z racji pełnionego stanowiska
57
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wójta był także sędzią gminnym. Jego brat Stani
sław Wojtyła również pozyskał zaufanie mieszkań
ców i wybrany został na radnego. Obaj Wojtyłowie
- gospodarze z Czańca byli ludźmi poważanymi
i musieli się wyróżniać na korzyść charakterem,
ogładą albo zmysłem społecznym. W akcie kupna
z 23 września 1868 roku nr 120, przechowywanym
w Muzeum w Żywcu, Franciszek Wojtyła i Stani
sław Wojtyła noszą tytuły „radnych gminy”.
Kazimierz Gąsiorek, kronikarz czaniecki przypo
mina, jak w dawnych czasach według ordynacji au
striackiej odbywały się wybory na radnych gminnych.
W gminie tworzono trzy koła. Do pierwszego
należeli najbogatsi, do drugiego mniej bogatsi, a do
trzeciego - średniacy i zagrodnicy. Prawo głosu
przysługiwało temu, kto miał ukończone 24 lata.
Tym, którzy nie posiadali ani gruntu, ani domu i nie
płacili żadnego podatku państwowego - nie przysłu
giwało prawo głosu i nie mogli być wybrani na rad
nego. Kobiety również nie posiadały prawa głosu.
Radnych wybierano 24 - po ośmiu z każde
go koła. Posiedzenia rady gminy odbywały się
w mieszkaniu wójta i to przeważnie raz w roku,
przy układaniu budżetu.
Na czele wioski stał wójt wybierany i zatwier
dzany przez dwór. Zgodnie z ustawą o kadencji
wójtów, do końca 1919 roku wszyscy wójtowie
pełnili swój urząd przez okres sześciu lat.
Na wójta mógł być wybrany jedynie ten, który
posiadał dużą ilość gruntu, od 20 morgów wzwyż.
Uważano bowiem, że im kto bogatszy, to tym mą
drzejszy i ma wielkie poważanie we wsi. Po roku
1860 prawo zatwierdzenia i odwoływania posiadał
już nie dwór, ale władze powiatowe. W dawnych
czasach nie było urzędów gminnych i wójtowie
urzędowali po domach. Wójtami często byli nie
piśmienni chłopi, dlatego też księgi gromadzkie,
do których wpisywano akta kupna-sprzedaży, spo
ry, darowizny, względnie inne jeszcze dokumenty
prowadzili pisarze gminni, a wójt najczęściej pod
pisywał się krzyżykami. W spisie wójtów we wsi
Czaniec widnieje informacja, że w roku 1854 Fran
ciszek Wojtyła, pradziadek Papieża, pełnił już funk
cję Iudex communitatis, czyli wójta gminy.
Nie wiadomo, czy Franciszek Wojtyła miał dzie
ci z pierwszego małżeństwa i co było przyczyną
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śmierci pierwszej żony. Znamy daty urodzin dzie
ci, które przyszły na świat ze związku z Franciszką
Gałuszką. Miał z nią czworo dzieci:
- Józefa (ur. 15 stycznia 1845 roku);
- Macieja (ur. 1 stycznia 1852 roku);
- Jana (ur. 9 października 1854 roku);
- Pawła (ur. 1 stycznia 1858 roku).
Czasy, w których przyszło żyć Franciszkowi, nie
należały do spokojnych. Powstanie chłopskie 1846
roku, zwane też rabacją chłopską albo rzezią galicyj
ską, nie dotarło do Czańca. Na terenie ziemi oświę
cimskiej nie odnotowane zostały większe wystąpienia
chłopskie. W pobliskich Kętach „przeciw nadejściu
mającym rebeliantom” ustawiono, co prawda, armatki
na gościńcu, ale tym się tylko skończyło. Zdarzały się
wypadki, że niektórzy księża solidaryzowali się z wy
stąpieniami chłopów. Tak było między innymi w po
bliskich Bulowicach, gdzie miejscowy proboszcz,
ksiądz Jabłoński - według skargi dominium z dnia
2 i 8 czerwca 1846 roku do Kurii Biskupiej - solida
ryzował się z chłopami i miał ich podburzać przeciw
dworowi, odbywać z nimi tajne narady i buntować, by
nie przychodzili do pracy. Były to jednak na terenie
ziemi oświęcimskiej wypadki odosobnione.
Jednakże wydarzenia roku 1846 w Galicji oraz
powstanie krakowskie miały niewątpliwie wpływ
i na Czaniec, na los tutejszych pańszczyźnianych
chłopów. Austriacy na wieść, że przywódcy po
wstania podjętego w Wolnym Mieście Krakowie
noszą się z zamiarem przyciągnięcia chłopów do
sprawy narodowej i planują zniesienie pańszczy
zny, pospiesznie wydali dekret uwłaszczeniowy.
Uwłaszczenie było jednorazowe i natychmiastowe.
Chłopi w Galicji otrzymali użytkowaną ziemię na
własność, bez wykupu.
Dekret uwłaszczeniowy z dnia 22 kwietnia
1848 roku dotyczył także chłopów w Czańcu. Jego
ogłoszenie zapowiedziano w kościołach. W okre
ślonym dniu na miejscu przygotowanym we wsi od
rana zaczynała się gromadzić ludność z pobliskich
okolic. Ludzi bardzo zaciekawiło, co to może być
za wiadomość. Od rana czekano z niecierpliwością
aż do południa. Dopiero po południu, około godzi
ny 14 podjechał na koniu z zamku oświęcimskiego
urzędnik i z głównej drogi prowadzącej z Oświęci
mia do Żywca zboczył na polną drogę, prowadzącą
do dworu i tam dostawszy się do środka zgroma
dzonych ludzi zatrzymał konia i przywitał wszyst
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kich zebranych, a następnie wyjął pismo i publicz
nie odczytał.
Gdy zgromadzeni ludzie dowiedzieli się, o co
chodzi, ogarnęła ich wielka radość i zaraz zaczę
li wiwatować. Rzucali w górę kapelusze i czapki.
Radości nie było końca. Wśród wiwatów urzędnik
ten odjechał z powrotem do Oświęcimia, a ludzie
odchodząc też zbierali się do domów zajezdnych,
czyli karczm przydrożnych i szeroko dyskutowali.
Z tej racji bawiono się do rana.
Następnego dnia kilku wieśniaków poszło szu
kać śladów, gdzie stał koń z urzędnikiem. Ponie
waż podczas tego czytania koń niecierpliwie dep
tał nogami, a szczególnie podczas wiwatowania
i rzucania kapeluszami i czapkami, koń zesunął się
z drogi na pole orne w stronę gromady Mały Czaniec. Ślady te odnaleziono i oznaczono na miejscu.
Następnie postanowiono miejsce to upamiętnić
i uwiecznić w ten sposób, że wybuduje się kaplicz
kę, co też zaraz wprowadzono w czyn i zaczęto ją
budować. Kapliczka ta w stylu gotyckim zosta
ła wybudowana przez robotników i wieśniaków,
kosztem ich własnej ofiarności, pracy i wydatków
pieniężnych. Po wybudowaniu jej i oddaniu w pu
bliczne użytkowanie, ludność zaczęła się tu groma
dzić pojedynczo lub grupami.
Kiedy w 1950 roku rozpoczęto budowę Zakła
dów Metali Lekkich, powstał problem, co zrobić
z kapliczką. Mieszkańcy Czańca postanowili, że
trzeba ją za wszelką cenę uratować. Ostatecznie
przeniesiona została na grunt udostępniony przez
Wincentego Dudka, gdzie odtworzono ją w pier
wotnym kształcie. Kapliczka stoi do dziś.
Franciszek Wojtyła, pradziadek Ojca Święte
go miał sporo szczęścia w życiu. Doczekał dnia,
w którym nie musiał więcej chodzić na pańskie
pole, by tam pracować w znoju ,jako każą”. Udało
mu się szczęśliwie przeżyć epidemie cholery i tyfu
su, które wyludniały i dziesiątkowały mieszkańców
Czańca oraz okolic.
W księdze zgonów odnotowano: W 1831 roku
na cholerę umarło w Porąbce 15 osób. Największa
jednak zaraza - tyfus, która szalała w całej ówcze
snej Galicji, pochłonęła nieskończenie dużo ofiar.
W Czańcu w 1845 roku zmarło 117 osób, w roku
1847 - 734 osoby, w 1848 roku - 220 osób. Prze
ciętnie umierało około 70 osób rocznie.
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Przed rokiem 1847 Czaniec liczył około 2500
mieszkańców, liczba ta spadła w roku 1849 do
1770. Z tego okresu pochodzą liczne cmentarze
choleryczne.
Franciszek umarł na suchoty. Takie miano miała
w przeszłości gruźlica, śmiertelna choroba, na którą
nie było wtedy lekarstwa.
Maciej Wojtyła - syn Franciszka, dziadek Ojca
Świętego
Z czworga dzieci Franciszka, wójta gminnego,
najwięcej wiemy o Macieju.
Maciej opuszcza Czaniec i przenosi się do nie
dalekiego Lipnika, gdzie zarejestrowany został
w aktach parafialnych jako agricola sartor ex Cza
niec - rolnik i krawiec z Czańca. Woli być krawcem
niż gospodarzem.
W owym czasie nie tylko Maciej Wojtyła opusz
cza swoją rodzinną wieś. Chłopi nie mogli wyży
wić rodzin z karłowych gospodarstw i wyrusza
li w świat za chlebem albo szukali dodatkowych
źródeł zarobku. Takim na przykład było tkactwo,
profesja od dawna popularna w Czańcu.
Zachowała się księga majstrów czanieckich
z lat 1798-1829, w której występuje kilkadziesiąt
nazwisk. Obruśnicy, drelicharze, w sumie we wsi
było 101 warsztatów tkackich. Trudno natomiast
wymienić, ile było warsztatów pomocniczych, far
biarzy czy maglarzy. A do tego trzeba by doliczyć
pewną liczbę kupców.
Sprzedaż wyrobów tkackich w XIX wieku od
bywała się drogą tzw. handlu obnośnego. Bardziej
przedsiębiorcze jednostki zakupywały nieco płó
cien i drelichów, po czym towar pakowano staran
nie na wozy i rozwożono po bliższej i dalszej oko
licy.
W przypadku Macieja mogło być i tak, że też
kupował płótno, drelichy i sprzedawał zakupiony
towar, a z czasem wyuczył się krawiectwa.
W Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II udo
stępniono mi materiały dotyczące Macieja nadesła
ne przez Marię Procyk z lipnickiej parafii.
Maria Procyk to skromna księgowa z Fabryki
Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.
Po przejściu na emeryturę zajęła się pisaniem wier
szy, haftem, fotografią i przede wszystkim opraco
waniem dziejów przodków Karola Wojtyły z Lip59
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nika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ustaliła, że
Maciej Wojtyła, agńcola ex Czaniec, rolnik z Czańca, po opuszczeniu rodzinnej wioski w poszukiwa
niu lepszego życia najpierw udał się do pobliskich
Kęt. Tam uczył się krawiectwa u mistrza Jana Sztu
ki. Jako czeladnik pracował jednak krótko. Znowu
zdecydował się na przeprowadzkę. Z Kęt przeniósł
się do Lipnika. Miał 28 lat. W jakich okoliczno
ściach Maciej poznał młodszą od siebie o rok Annę,
córkę piekarza Franciszka Przeczka, dzisiaj już nie
dowiemy się. Można jednak ustalić, że w Lipniku
3 września 1878 roku odbył się ślub Macieja
i Anny. Ślubu młodym udzielił ksiądz Jerzy Dyczek. Świadkami byli szewc Franciszek Prosner
oraz robotnik Jerzy Lindert. Ceremonia ślubna od
była się w starym drewnianym kościele Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce potem kościół
spłonął. Na miejscu spalonego drewnianego ko
ścioła wybudowano nowy, który stoi po dziś dzień.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipniku

Wojtyłowie zamieszkali najpierw w wynajętym
domu, albo części tego domu, który należał do gospo
darza Gąsiora. Dom stał pomiędzy potokiem Niwka
a wysoką skarpą ciągnącą się ku zachodowi od kładki
łączącej ulicę Lipnicką z osiedlem Dembowskiego.
Niedługo po ślubie przenieśli się do domu oznaczone
go nr 31 w Lipniku, który stał w miejscu, gdzie ulica
Ogrodowa przechodzi w ulicę Bohaterów Westerplat
te. W tamtych czasach numeracja domów zaczynała
się od Białej i biegła w kierunku wschodnim, wzdłuż
prawego brzegu Niwki, aż do Wróblowic do nr 125
i wracała wzdłuż lewej strony potoku.
W domu pod numerem 31 urodził się 18 lipca
1879 roku ojciec Papieża - Karol. Został ochrzczo
ny dziewięć dni później. Zachowała się fotografia
starego domu w Lipniku, ale domu już nie ma. Zo
stał zburzony w latach sześćdziesiątych.
Kiedy Karol miał 2 lata, zmarła mu mama
Anna Wojtyłowa, z domu Przeczek. Miała 29 lat.
Po śmierci żony Maciej Wojtyła z synem Karolem
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przeniósł się do Białej. Zamieszkał przy ulicy Cyniarskiej 8. Od roku 1880 Maciej Wojtyła należał
do Cechu Krawców, Kuśnierzy i Kapeluszników
w Białej. Został jego cechmistrzem. Ożenił się
ponownie w grudniu 1882 roku z Anną Newald
z Białej. Również i jego druga żona zmarła mło
do, w 1885 roku. Cztery lata później, w roku 1889
poślubił Marię Zalewską i zamieszkali przy ulicy
Głębokiej. Mieli córkę Stefanię, która urodziła się
16 grudnia 1891 roku w Białej. Od tej chwili ojciec
Papieża miał przyrodnią siostrę.

Dom Macieja w Lipniku zburzony w latach sześćdziesiątych
XX w. W tym domu urodził się ojciec Papieża Jana Pawła II

Karol uczęszczał do szkoły ludowej, a następ
nie ukończył 4 klasy gimnazjum w Białej. Przez
krótki czas uczył się krawiectwa. Zachęcany przez
ojca, w ślad za nim miał pracować w tym zawodzie.
W 1900 roku Karol w wieku 21 lat został powołany
do wojska austriackiego i opuścił Lipnik. Mało jed
nak wiemy o tym, co działo się z Maciejem Wojty
łą, gdy syn pojechał w daleki świat.
Maria Procyk próbowała dociec, jak to się stało,
że Maciej przed śmiercią znalazł się w Wadowicach.
Nie znalazłam bliższych szczegółów dotyczą
cych okoliczności śmierci dziadka Papieża. Być
może zamieszkał u swojego syna w Wadowicach
ze względu na chorobę i osamotnienie, gdyż jak
zauważyłam na nagrobku w Białej, 6 lat wcześniej
zmarła jego żona Maria. A może udał się tylko
do syna w odwiedziny, nagle zachorował i zmarł
w jego obecności?
Ciało Macieja Wojtyły przeniesiono do Białej
i pochowano obok jego żony Marii z Zalewskich.
Wnuczek Macieja, Lolek Wojtyła miał wtedy 3 lata.
- Sądzę - mówi dalej Maria Procyk - że Ka
rol Wojtyła wraz z synami odwiedzał grób swego
ojca Macieja w Białej. Zapewne pokazywał swoim
synom dom, w którym się urodził i miejsce swego
chrztu w lipnickiej parafii. Możemy więc powie
dzieć, że Karol Wojtyła, późniejszy Papież jako
dziecko chodził po Lipniku.
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Grób Macieja Wojtyły na cmentarzu w Lipniku

Dzisiaj nie ma już domu, w którym urodził się
Karol Wojtyła, ojciec Papieża. Trudno też odnaleźć
ślady dawnej świetności wsi Lipnik koło Białej.
Lipnik zniknął z mapy Polski jako samodzielna
miejscowość.
Niepowetowana to strata, że została zniszczona
ta ziemia „rozszarpana i przecięta na pół” stalowymi
i betonowymi konstrukcjami. Ziemia, z której wy
szedł „niezwykły człowiek” - jak powiedział o swoim
ojcu Papież Jan Paweł II - mówi Maria Procyk.
Paweł i rodzinne gniazdo Wojtyłów
W Czańcu pozostał brat Paweł. Nie zmienił za
wodu, gospodarował na ziemi. Jego prochy spoczy
wają na miejscowym cmentarzu.
Od Pawła Wojtyły wywodzi się gałąź rodziny,
która do dzisiaj żyje w Czańcu. Są wśród nich rol
nicy, ale nie tylko. Są także nauczyciele, robotnicy,
rzemieślnicy.
Wojtyłowie z Czańca znają historię swojej ro
dziny. Kogo by nie zapytać, każdy powie, że Paweł,
brat Macieja, miał pięcioro dzieci: Franciszka, Ro
zalię, Józefa, Karola, Elżbietę.

Syn Pawła, Karol Wojtyła z żoną Marią i synem Alojzym
(z archiwum Jana Wojtyły)
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Miał też 12 morgów pola - mówi Ludwika Wojtyłowa, z domu Dwomik. Wie od teścia Karola
Wojtyły, że u jego ojca Pawła nie było za bogato.
Teść Karol wspominał rodzinny dom, który miał
tylko jedną izbę. Opowiadał, że w izbie stał piec
z kafli i stół pośrodku. Pod stołem schodziło się
po drabinie do ziemianki. A do ściany domu przy
legała obórka.
Genowefa Rodakowa, córka Józefa Wojtyły,
0 pradziadku Pawle:
Jak się żyło pradziadkowi, tego nie wiem. Ale
wiem, że Paweł w swoich czasach uchodził za czło
wieka majętnego. Miał trzy, a może nawet i cztery
hektary ziemi. To było dużo w porównaniu z wła
ścicielami niewielkich zagonków. Maciej, jego brat,
opuścił Czaniec i poszedł szukać chleba w dalekim
świecie. Ojcowizna przeszła w ręce Pawła.
Od Marii Tolarczyk, prezes Koła Gospodyń
Wiejskich w Czańcu, dowiaduję się, że Paweł Woj
tyła był światłym rolnikiem, członkiem Kółka Rol
niczego w Czańcu. U Pawła Wojtyły mieścił się
punkt skupu. Skupem produktów żywnościowych
1 sprowadzaniem nawozów zajmował się Franci
szek Szpila. Wypracowane zyski przeznaczano na
zakup sprzętu rolniczego do wspólnego użytko
wania, jak na przykład tryjer-młynek, który służył
do rozdzielania nasion zbóż od nasion chwastów.
Z tryjera korzystali czanieccy rolnicy aż do roku
1970.
Członkowie Kółka Rolniczego brali czynny
udział w pracach na rzecz środowiska lokalnego.
Kiedy ksiądz Józef Szwed w 1907 roku poświę
cił kamień węgielny pod budowę nowej szkoły,
włączyli się do pracy z zapałem. W dużej mierze
dzięki pracy społecznej członków kółka rolnicze
go w Czańcu w roku 1908 oddany został do użyt
ku nowy piętrowy budynek szkoły podstawowej
o czterech salach lekcyjnych i mieszkaniem dla
nauczyciela, kosztem 46 tysięcy koron. Niemały
udział w budowie miał też i Paweł Wojtyła.
Czy odnajdę rodzinne gniazdo Wojtyłów?
A może murowany parterowy dom z wysokim
poddaszem otoczony budynkami gospodarskimi,
w którym mieszka Genowefa Rodakowa ze swoimi
dziećmi, wybudowano w miejscu, w którym stał
dom Pawła?
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Dzisiaj gospodarują tutaj synowie pani Geno
Genowefa Rodakowa zaprzecza. Dom, gdzie
dzisiaj mieszka wraz z rodziną, to nie było rodzin wefy, prawnukowie Franciszka - Tomasz i Rado
ne gniazdo Wojtyłów, tylko jego syna Franciszka, sław Rodakowie. Trzydziestodwuletni Tomasz Ro
pielgrzyma i śpiewaka kalwaryjskiego, człowieka dak z wykształcenia jest technikiem mechanikiem
pojazdów samochodowych.
bogobojnego.
Własnej ziemi ma 2 ha 80 arów, ale dzierżawi
Ale to nie Franciszek budował ten dom i zabu
dowania gospodarskie. Franciszek przyszedł do jeszcze 17 ha i jest dzisiaj największym gospoda
żony. Opuścił swój dom rodzinny nad Domaczką rzem w Czańcu. Uprawia rzepak, pszenicę, jęcz
mień, pszenżyto. Młodszy brat dzielnie mu pomaga.
i przeniósł się do żony, za rzekę.

Tomasz i Radosław Rodakowie

W domu, w którym jesteśmy, spędził swoje do
rosłe życie. Tutaj przyszły na świat jego dzieci,
dożył sędziwego wieku i stąd odszedł na wiecz
ny spoczynek. Tutaj bywał młody ksiądz Wojtyła,
który tak ukochał wędrówki po górach. Zawsze po
zejściu z Palenicy zachodził do Franciszka na kwa
śne mleko. I gawędził ze stryjkiem Franciszkiem,
człowiekiem pobożnym.

Rodzinne gniazdo Wojtyłów było poniżej drogi
- zapewnia Genowefa Rodakowa.
Wzdłuż rzeki Domaczki udaję się na po
szukiwanie starego domu Pawła. Maleńka rzeczka
górska ma to do siebie, że choć wygląda jak wąski
strumyk, potrafi zamienić się w rwący strumień.
I tak bywało z Domaczką.
Dochodzę do domu, w którym mieszkała córka
Pawła - Elżbieta Kowalska, a dzisiaj mieszka jej
synowa Helena Kowalska, z domu Spyrka.
Czy tu mieszkał Paweł Wojtyła?
Ze starej chaty Pawła został tylko numer 266.
Dali ten numer do nowego domu, w którym jeste
śmy, a który budowała córka Pawła - Elżbieta wraz
z mężem Walentym Kowalskim. Dom Pawła został
zwalony. Pewnie, gdyby wiedzieli, że taka sytuacja
zaistnieje i wnuk Macieja zostanie Papieżem, to
by starego domu nie zwalili. Pewnie też by więcej
pamiątek z tego domu zabrali, a tak ostał się tylko
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i w stodole
kawałek belki powycinanej. Nic więcej.

Zdjęcie ze ślubu Heleny i Stanisława Kowalskich, 1964 rok

Panieńskie zdjęcie Heleny Kowalskiej
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Moja teściowa, Elżbieta Kowalska, córka Pawła
Wojtyły - opowiada Helena Kowalska - zmarła
tuż przed moim ślubem. Zmarła nagle, na serce, ale
za radą księdza nie przekładaliśmy ślubu. Potrzeb-

pr z e g l ą d y i r ece n z je

na była w domu gospodyni, a i pora najwyższa by
Stanisław, syn Elżbiety, założył rodzinę. Nasz ślub
odbył się w 1964 roku.
Minęło 48 lat odkąd tu, w domu teściów za
mieszkałam. Teść Walenty Kowalski, który po
śmierci żony żył jeszcze 12 lat, wspominał żonę,
dobrą matkę i gospodynię, wspominał dawne czasy,
ale o Pawle nie mówił, bo bym zapamiętała.
Z tego, co mówił teść, biednie tu było. Z gospo
darstwa nie szło wyżyć i teść najął się do pracy przy
zaporze w Porąbce. Dojeżdżał rowerem i zawsze
trochę grosza do domu przybyło.
Oglądamy stare zdjęcia.
Walenty Kowalski, mąż Elżbiety (w środku)
w mundurze legionisty
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- Jak minęło życie?
Godnie - odpowiada pani Helena - 1jak wszyst
kich w Czańcu, upłynęło w trudzie, znoju i według
przykazań. Nikomu, kto został na ziemi, lekko nie
było. Dzień za dniem, od świtu do nocy, upływał
na znojnej pracy w polu, w zagrodzie. Ciężko było
wyżyć na niezbyt urodzajnej ziemi i przeważnie
każdy szukał dodatkowego zarobku. Mąż Stanisław
w wieku osiemnastu lat uległ wypadkowi w lesie.
Uszedł z życiem, ale z biodrem zwichniętym ku
lał do końca swoich dni. Poruszał się z trudem i za
wiele, za ciężko nie mógł pracować. Znalazł sobie
jednak dodatkowe zajęcie, dodatkowy zarobek.
Miał konia, wóz i zwoził kamienie z rzeki, ale nie
tylko kamienie, piasek i żwir na budowę. Co tylko
kto chciał, ludziom przywoził albo odwoził. Na
wet zyskał sobie przezwisko „plebański furman”,
bo ciągle wołany był na plebanię. Ksiądz konia nie
trzymał i wciąż wołał po męża. Z czasem konia
sprzedaliśmy i kupiliśmy traktor. Rada gminy nam
talon przydzieliła. Mąż miał prawo jazdy i na trak
torze jeszcze lepiej sobie radził.

Procesję w Czańcu prowadzi ksiądz wikary Tadeusz Topa

Panny czanieckie w białych sukniach podczas procesji Bożego
Ciała

To właśnie wtedy, w Boże Ciało, mój przyszły
mąż mnie wypatrzył, a że szukał gospodyni, to już
w listopadzie był nasz ślub. Spodobałam mu się
i nie zwlekał długo, oświadczył się, a ja wyszłam
za niego.

Wysłuchuję opowieści pani Heleny, ale przy
szłam w sprawie domu Pawła, rodzinnego gniazda
Wojtyłów. Ostatecznie ustalamy, że w domu Pawła
mieszkała teściowa i teść, zanim wybudowali swój
własny. Kiedy przeprowadzali się ze starego domu
do nowego, zabrali ze sobą obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, który wisi po dziś dzień, i drew
nianą krokiew, która użyta została do więźby da
chowej w stodole.
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żenił się z Franciszką, córką Anny. Przypadli sobie
do gustu i w jakiś czas potem odbył się ich ślub.
Po śmierci Pawła i Anny w starym domu zamiesz
kał wnuk Pawła - Jan, najstarszy syn Elżbiety. Jan
dom zwalił i wybudował w jego miejscu nowy. Dzi
siaj w tym domu mieszka już tylko Władysława, żona
Jana Kowalskiego. Mąż umarł, dzieci poszły w świat.
Elżbieta Kowalska, ukochana ciocia Karola
Ślubne zdjęcie syna Elżbiety - Jana Kowalskiego z żoną Wła
dysławą

W starym domu Wojtyłów, w gnieździe ro
dzinnym został ich najstarszy syn Jan.
Żona Jana - Władysława Kowalska dożyła
w zdrowiu sędziwego wieku. Skończyła 90 lat i na
szczęście zachowała dobrą pamięć. Pamięta dom
Pawła, z którego odszedł w świat za lepszym ży
ciem Maciej, dziadek naszego Ojca Świętego.
- To był drewniany dom o dwóch izbach. Do
drewnianego domu, jakby przyklejona, przylegała
szopka na zwierzynę. Dom i szopka przykryte były
wspólnym dachem. Na podłodze leżały deski, które
gospodyni szorowała szczotką ryżową. Dom Pawła
przetrwał wojnę i ja sama wraz z mężem po ślubie
w tym domu mieszkałam. Zburzony został dopiero
w 1945 roku. Obok domu rosła jabłoń. Tak wyglą
dał dom rodzinny Wojtyłów. Stąd odszedł Maciej,
by w niedalekim Lipniku osiąść na stale. W ro
dzinnym gnieździe nad Domaczką został Paweł
z żoną Marianną i dziećmi: Franciszkiem, Rozalią,
Józefą, Karolem i Elżbietą.

Pytam o Elżbietę. Jaka była Elżbieta Kowalska,
ukochana ciocia Karola?
Ksiądz Karol mówił do Elżbiety - ciociu. Ona
do niego - Karolku. Bardzo oboje lubili się. Karol
miał ją za najlepszą ciocię.
Elżbieta Kowalska i Karol Wojtyła bardzo się
lubili, jakby nie było, łączyło ich bliskie pokre
wieństwo. Ona - córka Pawła, on - wnuk Macieja,
a Paweł i Maciej byli przecież rodzonymi braćmi.
- Moja teściowa była to dobra kobieta, życzli
wa i wzorowa gospodyni. Miała dużą gospodarkę
i dużo pracy w polu, w obejściu, ale zawsze u niej
było ciasto upieczone i miała czym gościa poczę
stować - wspomina Władysława Kowalska. Ciasto
u Elżbiety zapamiętało więcej osób w Czańcu.

Walenty Kowalski, mąż
Elżbiety

Elżbieta Kowalska z domu
Wojtyła, córka Pawła

Obraz Jana Grabowskiego, przedstawiający rodzinny dom
Wojtyłów nad Domaczką. Dar rodziny z Czańca dla Ojca
Świętego. Obecnie jest eksponowany w Domu Polskim
im. Jana Pawia II na Via Cassia 1200

Po śmierci pierwszej żony, Paweł ożenił się po
raz drugi z wdową Anną Kowalską. Poznali się na
weselu swoich dzieci, gdy Franciszek, syn Pawła
64

Walenty Kowalski (stoi pierwszy u góry) z dziećmi i żoną Elż
b ie tą - córką Pawła Wojtyły oraz ojcem, bratem i jego rodziną

PRZEGLĄDY I RECENZJE

Elżbieta razem z bratem Franciszkiem, czyli naj
bliższa rodzina księdza Karola, pojechali razem do
Krakowa na święcenia biskupie. Ze święceń zacho
wał się obrazek, ale jest u syna pani Władysławy.
I jeszcze jedna osoba pamięta dom Pawia. Elż
bieta Błasiak, córka Elżbiety.
Elżbieta Błasiak opisuje dom Pawła:
Pamiętam, że był to niewielki drewniany domek
0 dwu izbach. Zapamiętałam, że od strony zachod
niej było jedno okienko, a w kuchni od północy
były dwa niewielkie okienka. Pośrodku domu była
sień, ale to, co najważniejsze i to, co zapamiętałam
najbardziej, to piec, w którym piekło się chleb i cia
sta drożdżowe. Zapach pieczonego chleba rozcho
dził się po całym domu, a przez okna rozchodził się
na okolicę. Dziadka Pawła nie pamiętam, ale wiem,
że dziadek podzielił swój majątek pomiędzy swoje
dzieci Karola i Elżbietę. Dziadek Paweł podzielił
równo. Połowę ziemi dostał Karol, drugą połowę
Elżbieta, moja matka. Siostry mamy Józefa i Ro
zalia po wyjściu za mąż obie wyjechały z Czańca
1 osiedliły się w Kobiemicach. Franciszek poszedł
do żony, za rzekę. Na ojcowiźnie Wojtyłów zostali
Karol i Elżbieta.
Czy to był duży majątek?
U wuja Karola bieda była wielka. Ziemia nie
rodziła, a to, co się urodziło, pomieścić się dało
w jednej stodole. Wujek Karol dorabiał dorywczo
wożeniem zboża do młyna, dorabiał też na pa
pierni. Każdy tu chwytał się dodatkowej roboty,
bo z samego pola małych górskich gospodarstw
trudno było wyżyć. O pracę było ciężko. Duże bez
robocie, niskie płace, trudno się ludziom żyło. Mój
tata Walenty Kowalski, zięć Pawła, też ciężko pra
cował. Przed wojną pracował w gospodarstwie i na
budowie zapory w Porąbce. Była to niebezpieczna
praca, zdarzały się nawet śmiertelne wypadki, ale
wyjścia nie miał. W czasie wojny Niemcy spostrze
gli że tata zna się na robocie i zgodzili się, by nadal
pracował na zaporze. Uchroniło to naszą rodzinę
przed wysiedleniem z Czańca. Mamie też nie było
lekko. Do Białej z jajkami i masełkiem chodziła
16 kilometrów pieszo w jedną stronę i tyle samo
z powrotem. A co przygospodarzyła, to miała na
potrzeby domowe.
Zapamiętała Elżbieta Błasiak, że kiedy tylko
ksiądz Karol pojawił się w Czańcu, to ledwo za
trzymał się u Albina, już kazał wołać po Elżbietę
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i Franciszka, po ukochaną ciocię i ukochanego
stryjka.
Czy miała Pani okazję spotkać się z Ojcem
Świętym?
Nie miałam styczności. Nie było mnie stać, aby
opłacić podróż do Watykanu - mówi pani Elżbie
ta. - Też szarpałam się, aby dzieci i dom utrzymać.
Nauczyłam się tkactwa, pracowałam na wełnach
i tkaninach ubraniowych, w Bielsku-Białej, w „Bewelanie”. Potem w Kętach na gobelinach. Robiłam,
dopóki zdrowie pozwoliło.
Do Ojca Świętego pojechałam dopiero po Jego
śmierci, na pogrzeb. Moi synowie, a obaj ze wzglę
du na stan zdrowia są na rencie, dołożyli się ze swo
ich niewysokich rent. Każdy dał mi po 200 złotych,
a ja resztę, 250 złotych dopłaciłam ze swojej eme
rytury i pojechałam razem z innymi. Byłam szczę
śliwa, że widziałam Go choć po śmierci.

Fotografia ślubna rodziców Karola Wojtyły - Karola i Emilii
z Kaczorowskich
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90. rocznica Nagrody Nobla dla autora „Chłopów”
Od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku każdego roku 5 grudnia, w rocznicę śmierci Wła
dysława Reymonta, składane są na jego grobie w Warszawie wiązanki kwiatów i zapalane znicze.
Tradycję zapoczątkowali członkowie zespołu ludowego z Lipiec Reymontowskich, którzy w ten sposób
czczą pamięć wielkiego pisarza. Z czasem przyłączyli się do tej inicjatywy przedstawiciele innych
instytucji i organizacji oraz szkół noszących imię noblisty. W tym roku w związku z 90. rocznicą przy
znania Reymontowi Nagrody Nobla spotkanie przybrało charakter uroczystej Wigilii Reymontowskiej,
która miała miejsce w siedzibie Central
nej Biblioteki Rolniczej. Zgromadziła ona
uczestników z wielu regionów kraju, wśród
których przeważali uczniowie szkół rey
montowskich. Obecni byli przedstawiciele
świata kultury i polityki, działacze samo
rządowi, grono stałych współpracowników
i partnerów społecznych biblioteki. Poniżej
zamieszczamy referaty wygłoszone w części
seminaryjnej rocznicowego spotkania, któ
re zakończyła recytacja fragmentów prozy
Reymonta w wykonaniu artystów scen war
szawskich (red.).
fot. Teresa Kołakowska

Wigilia Reymontowska w CBR
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fot. Grzegorz Muczke
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90. rocznica Nagrody Nobla dla autora „Chłopów’

K A*

Członkowie zespołu ludowego
z Lipiec Reymontowskich na Starych Powązkach
fot. Grzegorz Muczke

Składanie kwiatów
na grobie Wł. St. Reymonta
przez uczniów szkół noszących
imię noblisty
fot. Grzegorz Muczke
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Dr Ryszard Miazek

Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej

Władysław Reymont - patron trudnej młodości
W życiu każdego człowieka młodość odgrywa wieka, który niesiony zapałem młodości, pragnie
kluczową rolę. Wtedy ostatecznie kształtuje się nasz iść drogą odkrytego w sobie powołania, nie zważa
charakter, ujawniają się uzdolnienia i zainteresowania, jąc na piętrzące się trudności i przeszkody. W życiu
predyspozycje psychiczne. Natura wyposaża nas na Reymonta ów płomień młodości zapłonął wcześnie
ten okres życia w największy zasób sił, tak że często i nieoczekiwanie.
ujawnia się ich nadmiar przysparzający trosk wycho
„Pamiętam - pisał przyszły Noblista w liście do
wawcom. Najważniejsze życiowe decyzje podejmuje hr. A. Wodzińskiego w Paryżu w 1903 r. - jak nie
my mając zaledwie kilkanaście lat. Wtedy wybierany zapomniane wrażenie wywarły na mnie pierwsze
kierunek kształcenia i przyszły zawód, a czasem nawet książki. Mogłem mieć lat 6 najwięcej, starszy brat
zakochujemy się na całe życie. Ale młodość ma jesz przyjechał na wakacje i przywiózł „Lilię Wenedę”.
Zajrzałem do niej wieczorem i trafiłem na scenę
cze jedną szczególną cechę - młodzieńczy zapał.
Christopher Brum - autor najznakomitszego Derwida. To mnie tak olśniło, że książkę zabrałam
dzieła o Grundtvigu - wybitnym pedagogu duń tajnie i poszedłem z nią spać, a w nocy wstałem po
skim, ojcu Uniwersytetów Ludowych, a przede ciemku, wysunąłem się przez okno do ogrodu i tam
wszystkim niezrównanym znawcy młodzieńczej przy świetle księżycowym przeczytałem ją jednym
tchem, przeczytałem i wprost oszalałem. To był
duszy, tak scharakteryzował młodzieńczy zapał:
„Jest (on) Czymś, co nie powinno wygasnąć! świat taki, o jakim marzyłem, jakiego pragnąłem,
Nie jest to odurzenie, z którego należy się zbudzić, o jaki się modliłem, za jakim płakałem po nocach.
nie jest to dar, który się powinno przechowywać. Żyłem z nim potem, na jawie szukałem i prawie
Jest to siła, która przenikać musi całe dalsze życie, znajdowałem. Później czytałem dzieła historyczne,
o ile ma powstać z tego prawdziwe ludzkie życie”. których u nas było dosyć, więcej znacznie niż be
Reymont imponował zupełnie wyjątkową od letrystycznych. Samotnie żyłem, nie miałem przy
mianą życiowego zapału, który go nie opuszczał do jaciół”.
Umiejętność czytania w tak młodym wieku za
ostatnich lat, a nawet miesięcy życia. Takie wraże
nie sprawiał zawsze na gościach, którzy go odwie wdzięczał Reymont wujkowi, ks. Szymonowi Kupdzali, na ludziach, z którymi współpracował czy czyńskiemu, który opiekował się małym, wrażli
prowadził korespondencję. Źródła tego życiowego wym chłopcem. Ten tak wczesny start w świat
zapału tkwiły już w latach dzieciństwa i młodości. literatury wróżył jak najlepiej przyszłym, eduka
Tym się wyróżniał w rodzinie i w środowisku spo cyjnym sukcesom. Rodzice uważali, że ich syno
łecznym, w którym wzrastał.
wie Franciszek i Staś - tu wyjaśnię, że dla świata
Gdyby istniała jakaś kapituła przyznająca pre jest Władysławem, a dla rodziny był Stasiem, gdyż
stiżowe nagrody w tej kategorii, Władysław Rey takie było jego pierwsze imię - powinni otrzymać
mont byłby z pewnością jej laureatem. Zaiste jego staranne wykształcenie, gdyż w rodzinie Reymon
życie było prawdziwie ludzkie, pełne i twórcze. tów, o tradycjach szlacheckich, edukacyjnych am
Nie zabrakło w nim ani skrajnych trudności i upo bicji nie brakowało. W ósmym roku życia posłano
korzeń, ani też wielkich osiągnięć, wyrazów uzna Stasia do szkoły elementarnej, aby w następnym
nia, a nawet hołdu składanego mu jeszcze za życia. roku mógł zdać do gimnazjum, otwierając sobie
Może być więc patronem każdego młodego czło drogę do dalszej kariery. O osiem lat starszy Fran
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ciszek przygotowywał się właśnie do studiów me
dycznych w Kijowie.
W przypadku jego młodszego brata wykształ
cenie stać się miało największym życiowym dra
matem, który zaważył na całej jego młodości i póź
niejszym życiu. Brak wykształcenia Reymont za
wsze odczuwał jako kompromitację i upośledzenie.
Na tym punkcie był przewrażliwiony i nie znosił na
ten temat wzmianek. Gdy miał 9 lat, nie zdał wstęp
nego egzaminu do państwowego gimnazjum w Ło
dzi. Był to czas nasilonej rusyfikacji szkolnictwa.
Dzieci znać musiały literaturę rosyjską, nawet bar
dzo zdolne często oblewały taki egzamin, próbując
sił w następnych latach. W rodzinie Reymontów też
myślano o korepetycjach dla Stasia. Wypadki poto
czyły się jednak inaczej. Zmarł wujek ks. kanonik
z Tuszowa, który Stasiem się opiekował, starszy
brat Franciszek wyjechał na studia medyczne do
dalekiego Kijowa i myśl o ponownym zdawaniu
egzaminu zarzucono. Wtedy, jak wspominał po la
tach Reymont, „pasało się bydlątka, pasało. Brało
się postronkiem po plecach, kalikowało organiście
(napędzanie nogą miechów organów), czyściło
buty w klasztorze”.
Ojciec Stasia, organista a zarazem rolnik prowa
dzący przykościelne gospodarstwo swojego szwa
gra księdza kanonika, usiłował nauczyć syna gry na
organach, ale Staś słuchu nie miał i pomimo ojcow
skich połajanek żadnych postępów nie czynił.
Dramat życiowy przyszłego noblisty polegał
właśnie na tym, że nie znalazł w swym najbliż
szym otoczeniu ani właściwego zrozumienia, ani
wsparcia dla swych zainteresowań i wrażliwej arty
stycznej duszy. Swoje dzieciństwo spędzone w Tuszowie Reymont wspomina jako życie pełne biedy,
surowości i pracy. Z takiego życia zaczęły się jego
ucieczki w świat książek. Zarażony poezją, żył we
własnym świecie, izolując się nie tylko od surowe
go ojca, ale i licznego rodzeństwa - miał 7 sióstr,
z których najstarsza Kasia była mu uczuciowo naj
bliższa. Badacze dziejów rodziny pisarza starają się
tłumaczyć postępowanie ojca noblisty jego troską
o interesy całej tej licznej rodziny.
Powodzenie całego życia w dużym stopniu za
leży od warunków dorastania do samodzielności:
od rodziny, najbliższego społecznego środowiska,
szkoły, a nawet takich okoliczności jak zamożność
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kraju i jego wolność polityczna, a w czasach młodo
ści Reymonta nie mieliśmy ani własnego państwa,
ani polskiej szkoły, w której pisarski talent młodego
człowieka mógł w sposób naturalny się rozwinąć.
Po wyprowadzeniu się z Tuszowa Reymontowie
kupili 30 mórg ziemi i młyn wodny, ale trosk mate
rialnych nie brakowało. Ziemię kupiono na kredyt
spłacany przez długie lata. Ojciec myślał przede
wszystkim, jak zabezpieczyć los córek, na szczę
ście urodziwych i szybko wydających się dobrze za
mąż, ale czy w takich warunkach można było się
rozczulać nad jednym wrażliwym dzieckiem? Nie
tylko Staś nie chodził do szkoły. Życie całej prawie
młodzieży upływało na pasieniu gęsi, krów, paleniu
ognisk, wybieraniu ptaków z ich gniazdek i pod
patrywaniu wesel. Czy takie dzieciństwo to jednak
wystarczający materiał na prawdziwe, twórcze ży
cie?
Siostry pisarza wspominały po latach, że „Wła
dzio nie dostał od ojca żadnej zabawki i długo
później odczuwał brak utraconego raju. Ojciec był
bowiem typem surowego patriarchy rządzącego ro
dziną twardą ręką, na wzór wówczas dominujący.
Taki też typ ojca odnajdujemy bez trudu w pisar
skiej twórczości pisarza. Jak w tych warunkach,
pełnych trudności i bezwzględności, można było
ocalić własne marzenia idąc wbrew wszelkim prze
ciwnościom, drogą własnego powołania? Życiowa
postawa Noblisty jest pod tym względem niezwy
kle pouczająca.
Zasadniczo charakter Reymonta ukształtował
się między 9 a 15 rokiem życia, zwłaszcza jedna
cecha charakteru - krnąbrność. Nie ma wycho
wawcy, który ceniłby taką cechę u swych uczniów.
Krnąbrność to dziecięca odmiana uporu, bez które
go w dorosłym życiu niczego wielkiego osiągnąć
się nie da. W przypadku pisarza była ona reakcją na
styl rodzinnego domu, przepojonego pobożnością,
a zarazem dyscypliną i ojcowskimi zakazami czy
tania książek i gazet.
Syn, trzeba to podkreślić, wystawiał rodziców
na trudne próby w dążeniu do swego upragnionego
celu, którego nawet określić początkowo nie po
trafił. Bo czyż można zaufać jedynie pasji czytania
książek i pisania wierszy? O swoim najtrudniej
szym okresie młodości, tak pisał Reymont w liście
do wymienionego już hr. Wodzińskiego: „Przyszły
lata włóczęgi, przeganiania ze szkoły do szkoły, bo
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nigdzie nie mogłem wytrwać. Oddawano mnie do
rzemiosła, nie wytrwałem, do handlu - uciekłem,
i znowu do szkoły - nie wytrzymałem. Sześć lat
jakoś przeszło, skończyło się na tym, że policja
warszawska wyrzuciła mnie z Warszawy i drogą
administracyjną skierowała na rok siedzenia do
rodziców. Miałem wtedy lat osiemnaście. Miałem
w tym czasie wszystko i nie miałem nic, rwałem się
do wszystkiego. A to przymusowe siedzenie na wsi
pod czujną, srogą i okrutną kontrolną ojca zabijało
mnie. Włóczyłem się tygodnie całe po polach, la
sach i wodach. Wciąż pisałem wiersze. Uciekłem
z domu do Warszawy, złapano mnie i odstawiono
z powrotem. Byłem wprost nieszczęśliwy. Chcia
łem wtedy wstąpić do seminarium. Ojciec nie
chciał, nie dał pieniędzy, zaganiał do roboty, tyra
nizował”.
Ale to nie było jeszcze dno życia, którego póź
niej sięgnął. Mając lat 18 uciekł z domu i zaanga
żował się do teatralnej grupy objeżdżającej kraj,
wtedy to zmienił nazwisko. Przez rok włóczył się
po miastach, przymierając głodem. W rodzinie stra
cono wszelką nadzieję, że kiedyś stanie się porząd
nym człowiekiem. Gdy wrócił upokorzony po roku
do Wolbórki, ojciec załatwił synowi miejsce na ko
lei warszawskiej. Ale ten po roku znów wyruszył
w świat, tym razem do spirytystów i Częstochowy
z zamiarem pozostania w klasztorze, a potem znów
wrócił na kolej. Czuł wtedy, że znalazł się na sa
mym dnie życia. „Miałem się tam ożenić z córką
gospodarza - pisał po latach - i stale pozostać. Pi
sywałem dla siebie. Wyśmiewano się z mojej lite
ratury. Przyjaciół nie miałem żadnych, ani znajo
mych. Nie byłem dobrym urzędnikiem. Nie wypo
wiem wprost ile przecierpiałem. Rodzina zerwała
ze mną zupełnie”.
W takim stanie rozpoczyna Reymont ostatni
etap swej młodzieńczej walki o inne życie. Osoby,
które znały pisarza z tamtych czasów zapamięta
ły, że pracował na torze kolejowym od wczesnego
ranka do zmroku. Wracał zziębnięty i wygłodzony.
Kładł się czym prędzej do łóżka i jadł na leżąco,
posługując się na przemian to praw ą to lewą ręką
póki się nie rozgrzał, bo czasem nie mógł utrzymać
łyżki w palcach. Miał kołdrę, palto, żelazne łóżko.
Był wesoły, rozmowny. Pisał stale i dużo - pełno
było wokół zeszytów i kartek. Przy blisko usta
wionej lampie przesiadywał do północka i wcale
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mu nie przeszkadzało, że ludzie obok rozmawiali.
Chodził w długich butach, ale cholewa z tyłu była
nadpruta i widać było słomę, którą wyścielał but.
Słynął ze zdolności krasomówczych. Wszyscy,
którzy go znali bliżej, widzieli w nim wspaniałego
mówcę. Potrafił mówić godzinami, rzadko dopusz
czając słuchaczy do głosu, potrafił mówić na każdy
temat. „Jest wspaniałym rozmówcą a kiedy zaczy
na opowiadać jakąś historię, jego wytrawny, prawie
że anglosaski humor, wydaje się być wprost niepo
równany” - napisał w eseju o Reymoncie Wojciech
Morawski. Dużo opowiadał o legendach dotyczą
cych jego rodziny, mającej za przodka żołnierza
szwedzkiej armii z czasu Potopu.
Ten talent gawędzenia podziwiali jego przyja
ciele z czasów młodości i z czasów późniejszych,
gdy zachodził do redakcji „Głosu” w Warszawie.
Był mistrzem budzenia wyobraźni, nastroju i emo
cji. Najlepszy znawca twórczości Reymonta, Adam
Grzymała-Siedlecki, napisał: „Kto nie słyszał opo
wiadającego Reymonta, temu nie sposób uzmysło
wić, na czym polegał czar jego narracji. Nie tylko
to, że miał fascynującą obrazowość słów, nie tylko
ten zapał, w jaki wpadał, ale jeszcze jakiś dziw
ny, u nikogo niespotykany dar przeistaczania się
w ludzi, o których mówił, a nawet, wydawało się,
w przedmioty i zjawiska. Powiedział przypuśćmy:
„poderwał się wiatr” - i w fibrze nerwów Reymonta
czuć było tę fizyczną przemianę natury - ten wiatr
naraz stawał się jakby żywym stworzeniem. I taki
był w narratorze napór psychiczny, że i słuchaczo
wi stawało się to wszystko widzialne, dotykalne,
przemienione w rzeczywistość jak na scenie roz
grywająca się teraz przed jego oczyma”.
Z Przyłęku Reymont przeniósł się do Krosno
wy koło Rogowa i zamieszkał u Kłębów, ale jako
kawaler przerzucany był do Skierniewic, Jackowa,
Kręzic i Lipiec. Wszystkie utwory ze służby kole
jowej Reymont podpisał: Krosnowa.
W tym okresie pisze swoje pierwsze nowele
i przygotowuje sobie grunt do pracy w Warszawie.
W Lipcach, zwanych obecnie Reymontowskimi,
zjawił się latem 1891 r. Mieszkał wtedy w domu
dróżnika, o czym informuje dzisiaj tablica. „Podła
egzystencja - za 21 rubli na miesiąc - upokorzenie
brudu i głodu” - zapisze w swym notatniku Rey
mont w drugim roku pobytu w Krosnowie. Tu po
wstają opowiadania: „Pracy”, „Komedia miłości”,
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„Franek”, „Idylla”, „Śmierć”, „Lekcja życia”, „Syn ale i literacka „zmora”. Ma wtedy 25 lat. Już wtedy
szlachecki”. Pierwsze utwory przepojone są natura jego zdrowie było nadszarpnięte. Oprócz skutków
lizmem. Reymont uważał, że trzeba opisywać życie niedożywienia odczuwał następstwa ostrego zapa
nie takim, jakie powinno być, ale takim jakie jest. lenia stawów w dzieciństwie (Wolbórka leżała na
Nie przysparzało mu to czytelników. Nawet chłopi bagnistym terenie), które pozostawia trwałe ślady.
chętniej będą sięgać po szlachecką epopeję Sien Ciężka sytuacja po raz drugi przywraca myśli o sa
kiewicza, niż po jego arcydzieło opisujące ich ży mobójstwie. Osłabiony organizm potrzebował bę
cie, które podpatrzył obdarzony genialną wyobraź dzie do końca życia szczególnej troski.
Reymont miał wielu znajomych i przyjaciół
nią, pracując i mieszkając wśród nich.
Warto sięgnąć w naszych czasach po pierwsze w środowisku skierniewickim, którzy usiłowali
opowiadania Reymonta, bo i czasy jakby podobne mu pomóc w przejściu do lżejszej pracy w biurze,
do tamtych, i niejeden podobny dramat rozgrywa ale on był już myślami w innym świecie. Kontak
się na polskiej prowincji. Lata dziewięćdziesią ty ze środowiskiem inteligenckim, zainteresowanie
te XIX wieku to początek wielkiego ruchu emi jego talentem pisarskim ze strony wydawców gazet
gracyjnego, wywołanego brakiem pracy i chleba, ośmielają Reymonta do podjęcia decyzji o opusz
i mirażem szybkiego bogacenia na amerykańskim czeniu pracy na kolei i przeniesienia się do War
kontynencie. W ciągu 20 lat wyemigruje za ocean szawy. W końcu września 1893 r. notuje: „Czas już
z ziem polskich wiele milionów ludzi! W tym sa wynosić się z Krosnowy, czas opuszczać nareszcie
mym czasie bujnie zaczyna się rozwijać także ro te strony, gdziem tyle przeżył, przecierpiał, prze
dzimy przemysł, rodzi się klasa robotnicza i ruch myślał. Tu pierwsze rzeczy napisałem, tu pierwszy
socjalistyczny, stający w obronie jej praw. Młodość raz zobaczyłem się drukowanym. Ciekawa jest ta
Reymonta przypada na szczególnie burzliwy okres moja przyszłość - pisał, bardzo ciekawa. Co będę
polskich dziejów. Echo tych wydarzeń jak w lu robił? Z czego żył? Jak? Nie, nie wiem, rodzaj prze
strze odbijać się będzie w całej twórczości Rey znaczenia ciągnie mnie do Warszawy. (...) Czeka
monta. Spotyka wtedy na swej życiowej drodze mnie nędza, trud i wiele innych ładnych rzeczy, ale
St. Wojciechowskiego, St. Grabskiego, Edwarda pomimo to idę, rzucam się głową naprzód w życie
Abramowskiego. Od działalności typowo partyj zdobywać wszystko”.
Z tego okresu pozostawił notatnik, świadczą
nej zawsze jednak stronił, nie licząc wstąpienia do
PSL pod koniec życia. Pozostanie za to surowym cy o rozległej znajomości lektury i zachłanności
demaskatorem wszystkiego, co wydawało mu się w zdobywaniu wiedzy, zawierający wypisy z ksią
społecznie wsteczne. Reymont doświadczał twar żek oraz słówka i zdania w języku francuskim,
dości życia i bezlitosnych warunków bytu, ale też niemieckim, łacińskim. Na okres życia i pracy na
dostrzegał, a nawet sam równolegle ze swą biedą kolei, który dostarczył mu tyle upokorzeń, spoj
przeżywał uroki życia na przekór wszystkim. I taka rzy wkrótce z perspektywy nowych doświadczeń.
W rok później będzie pisał do brata z Londynu.
też jest jego twórczość.
W 1892 r. organizm nie wytrzymał jednak trudów „Mnie tylko dobrze było czasem w Krosnowie, kie
życia i młody pracownik kolei znalazł się w skier dy nie potrzeba było iść na linię, tytoń był i była
niewickim szpitalu. „Głęboko wierzę, że przyczy pełna miska kartofli u gospodarzy, a siedząc w swej
niłem się do swojego zapalenia kiszek” - pisał norze brudnej i ciemnej snuło się złotą przędzę ma
w notatniku. Bo nie jeść przez całe tygodnie nic nad rzeń, i tworzyło się światy nowe i ludzi dobrych,
chleb z masłem, albo bez i herbatę, a czasem wędli choć papierowych. Teraz wiem, że mi już nigdzie
nę, to najzdrowszego może położyć - chlipnąć cza dobrze nie będzie, nigdzie i nigdy”.
Miał wtedy za sobą, jak się miało okazać, pół
sami, raz na miesiąc lub dwa, łyżkę gorącej strawy
- nie znaczy nic dla zburzonego trawienia. Opusz metek życia. Niezdany egzamin do szkoły, termicza szpital w czerwcu, ale w listopadzie 1892 r. natorstwo w Warszawie, tułaczkę teatralną, potem
znów trafia do szpitala na ok. trzy tygodnie (szpital kolejową, brak ciepłego stosunku ze strony ojca,
skierniewicki liczył wtedy zaledwie 12 łóżek). Po kołatanie do furty klasztornej, choroby, miłosne
wyjściu znów pochłania go nie tylko praca na kolei, niepowodzenia. Jego kapitałem były natomiast
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nowele i opowiadania, jeszcze niepublikowane
w większości, obejmujące 340 stron. Obliczył, że
może mieć za nie 186 rubli, za które może przezi
mować, a nawet na wiosnę znów gdzieś pojechać
za Tosią, w której się akurat, w tym czasie kochał.
W spisie posiadanych rzeczy miał palto zimo
we, ciepłą marynarkę, dwie pary spodni, buty i ka
masze. Rok wcześniej obliczał, że na dwuletni po
byt w Warszawie potrzebować będzie ok. 600 rubli,
a wyjeżdżał z Krosnowej mając 80 rubli zadłużenia,
zaciągniętego z myślą o dochodach z przyszłych
publikacji.
Krosnowę opuszcza 26 października 1893 r.
Tym razem bezpowrotnie. „Jest to wprost niemoż
liwe - pisał - dwa lata i siedem miesięcy w jednym
miejscu przesiedzieć”. Zanim wynajął mieszkanie
w Warszawie, kilka tygodni spędził w rodzinnym
domu, w Wolbórce. Przenosiny do Warszawy na
stąpiły 3 grudnia. Miał ze sobą walizkę rękopisów,
trochę bielizny i maszynkę do robienia papierosów.
W kieszeni zaledwie trzy i pół rubla. W walizce
cztery gotowe dramaty wierszem, siedem nowel
pięknie przepisanych, wstęp do powieści na 570
stron, pięć broszur rewolucyjnych, kilkanaście wy
cinków korespondencji i kilka listów do redakcji
„Głosu”, na który najbardziej liczył.
Przybywając do Warszawy Reymont miał 26 lat.
Zamieszkał przy ul. Świętojańskiej, dzieląc pokój
z murarzem, krawcem i szewcem. W poszukiwaniu
spokoju uciekał naprzeciwko, do katedry św. Jana.
Wspominając po latach, napisał „Tych pierwszych
lat literackich nie będę opisywał, są fatalne przez
nędzę swoją, przez najgorszą z nędz, bo przecier
pianą na miejskim bruku”.
Bardzo trudno przebijał się do prasy. Zarzucano
mu dzikość i ateizm, i to, że jest strasznie realistycz
ny. Doceniano jego talent, ale usiłowano nakłaniać
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do realizowania własnych potrzeb wydawniczych.
Pomimo dramatycznej sytuacji opierał się łatwiźnie, unikał utartych literackich ścieżek, dążąc do
własnych celów i do własnego stylu. „Jedno wiem
co powinienem robić: to uczyć się, myśleć i robić,
robić, robić”.
W połowie 1894 r. Tygodnik Ilustrowany ogła
sza opowiadanie z pielgrzymki na Jasną Górę, któ
re było zapowiedzią trwałego miejsca w literaturze.
Rozpoczął się nowy etap w jego życiu, które przy
niosło mu po latach sławę, wysoką pozycję spo
łeczną i pieniądze, których mu tak bardzo w mło
dości brakowało. Rozmyślając nad tym co minęło
bezpowrotnie, pisał: „Kto chce żeglować przez
burzliwe morze życia, powinien mieć żagle z ma
rzeń, a ster z tęsknot do nieskończoności”.
Te słowa można skierować do każdego młodego
człowieka, który na to morze życia wypływa. A dla
rodziców i wychowawców młodość Reymonta
może być wskazówką, aby więcej mieli zaufania
do swoich dzieci lub wychowanków, a także aby
nauczyli się w porę rozpoznawać w młodym czło
wieku to, co może być zapowiedzią prawdziwego
geniuszu, co może zaowocować w nim szlachetno
ścią i wielkością, na miarę największych ludzkich
osiągnięć.
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Władysław Reymont i Wincenty Witos w historii
i pamięci ludu polskiego
Wincenty Witos i Władysław Reymont to dwie
wybitne postacie szczególnie bliskie wszystkim
mieszkańcom polskiej wsi. Obaj urodzeni w nie
woli, w różnych zaborach, pierwszy - w austriac
kim, drugi - rosyjskim, swą wiedzę oraz społeczny
awans zdobywali dzięki ogromnej, wytężonej pra
cy samokształceniowej i społecznej. Wydawałoby
się, że nic nie łączyło Witosa - drwala z lasów księ
cia Sanguszki, z Reymontem - stróżem kolejowym
z okolic Skierniewic. Łączyło ich jednak wiele,
a przede wszystkim głębokie poczucie potrzeby
zmiany warunków społecznych, w jakich żył lud
wiejski, pozbawiony w tym czasie wielu praw spo
łecznych i politycznych.
Tworzenie się u schyłku XIX wieku partii poli
tycznych, będących emanacją społecznych dążeń,
dało możliwość poszerzenia politycznego spek
trum, a także możliwość wypowiadania się mil
czącej dotąd klasie społecznej - chłopom. Wkrótce
wszystkie partie i orientacje polityczne będą usilnie
zabiegały o pozyskanie ich głosów, upatrując szan
sę na ugruntowanie swych wpływów w środowisku
wiejskim. Zainteresowanie polityczne wsią znala
zło także swe odbicie w literaturze i sztuce, zjawi
sku temu towarzyszyło tzw. chłopomaństwo w śro
dowisku polskiej inteligencji.
Zainteresowanie wsią i polskim ludem miało nie
tylko znaczenie polityczne, wynikające z ducha organicznikowskiego, modnego w końcu XIX wieku
ruchu. Coraz częściej wychodzono z założenia, że
bez chłopów nie da się odbudować niepodległego,
nowoczesnego państwa polskiego. Jednakże nie
znając wsi i chłopów, bano się ich, nie rozumiano
potrzeb i aspiracji ludności wiejskiej.
Ukazanie się powieści Władysława Reymonta
pt. Chłopi pisanej w latach 1901-1908, a opubliko
wanej w formie książkowej w latach 1904-1909,
było wydarzeniem niezwykłym. Nikt dotąd w for

mie literackiej nie przedstawił tak autentycznie,
barwnie i wnikliwie polskiej wsi. Aczkolwiek opi
sana przez Reymonta wieś mogła różnić się od wsi
małopolskich czy wielkopolskich, to jednak sława
Chłopów przekroczyła nie tylko granice zaborów,
ale także granice państw.
Dzieło Reymonta czytane było przez polityków
wszystkich ówczesnych partii politycznych. Wśród
nich znalazł się również genialny samouk - Win
centy Witos. Niewątpliwie powieść ta zainspirowa
ła go do wypowiedzi publicystycznych na łamach
„Przyjaciela Ludu”. Z chłopa - samouka wyrastał
Witos na działacza społecznego i politycznego du
żej klasy, a także na znajdującego coraz więcej czy
telników i zwolenników publicystę. Razem z do
skonaleniem kultury literackiej Witos rozwijał swe
ogromne zdolności oratorskie. Podobnie jak Rey
mont, był Witos niezwykle bystrym obserwatorem
życia wsi polskiej, a także dorastania chłopów do
roli obywateli godnych sprawowania najwyższych
zaszczytów w państwie.
Do niepodległej Polski drogi polityczne Wincen
tego Witosa i Władysława Reymonta przebiegały
równolegle. Dla Witosa był to krąg spraw, polityków
i działaczy galicyjskich, dla Reymonta - Królestwa
Polskiego. Zarówno jeden, jak i drugi działali w krę
gach społecznych i politycznych organizacji chłop
skich. Wincenty Witos był współtwórcą i przywódcą
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, członkiem
wielu organizacji społecznych działających na rzecz
rozwoju wsi i podniesienia godności chłopów. Rey
mont natomiast miał kontakty m.in. z działaczami
mchu ludowego w Królestwie Polskim, który działał
w ścisłej współpracy z mchem socjalistycznym, czer
piąc z niego wiele treści lewicowych, a nawet rewo
lucyjnych. Dla Reymonta, pisarza o umiarkowanych
poglądach politycznych, obce były zarówno lewico
we, jak i prawicowe ekstremizmy. Działalność gali
73

Z DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW CBR

Władysław Reymont i Wincenty Witos w historii i pamięci ludu polskiego

cyjskiego PSL „Piast” budziła w nim coraz większe mi. Udzielał mu skutecznego wsparcia w jego kłopo
tach, ale w tym czasie do zbliżenia i zażyłości w ich
zainteresowanie.
Jeszcze w okresie I wojny światowej, przebywa osobistych kontaktach jeszcze nie doszło.
Reymont swym pełnym życzliwości stosunkiem
jąc w Zakopanem, przez Włodzimierza Tetmajera na
wiązał kontakty z działaczami Polskiego Stronnictwa do pracowników swego majątku i ludności oko
Ludowego „Piast”. W następnych latach pozostawał licznych wsi, otwartością, chęcią niesienia pomocy
z nimi w bliskich stosunkach. W swych poglądach kształcącym się chłopskim dzieciom zjednywał sobie
politycznych coraz bardziej utożsamiał się z ruchem uznanie oraz szacunek chłopów i ludowców nie tylko
jako pisarz, ale także jako człowiek.
ludowym.
Podobnie jak Witos był gospodarzem na swojej
Wolna Polska zarówno dla Witosa, jak i Reymonta
stwarzała nową sytuację, otwierając ogromne moż ziemi. Sam, na własnym podwórku odczuwał niesta
liwości realizacji politycznych aspiracji. Znamienne bilność koniunktury cenowej i ogromne ciężary, jakie
jest, że już w 1916 roku, kiedy losy wojny jeszcze wieś ponosiła na rzecz rozwijającego się państwa.
w oczywisty sposób nie zmierzały w kierunku zwy Władysław Reymont, tak jak i Witos, swej trosce
cięstwa Ententy, obydwaj popierali tę orientację. Oby 0 losy polskiej wsi dawał wyraz w publicystyce praso
dwaj też stawali się znanymi postaciami życia poli wej i coraz bardziej angażował się politycznie na rzecz
tycznego. Witos był liderem PSL „Piast”, a nazwisko środowiska wiejskiego. Witos był chłopem, urodzo
Reymonta i jego twórczość literacka zyskiwały coraz nym politykiem, dla Reymonta-pisarza polityka była
nową dziedziną działalności.
większe uznanie i szacunek.
Władysław Reymont był jednym z niewielu pi
W Polsce niepodległej, pełniąc dwukrotnie funk
cję premiera rządów RP, Wincenty Witos był zbyt za sarzy, którzy tak dogłębnie interesowali się życiem
absorbowany politycznie, by odwzajemnić sympatię społecznym i politycznym wsi. Jego nauczycielami,
Reymonta do PSL ,Piast”. Wiedział o tym, że Rey którzy wprowadzali go w działalność PSL „Piast”,
mont zamierzał zakupić majątek i zamieszkać na wsi. byli tacy wybitni ludowcy, jak Stanisław Osiecki,
Ten wybitny polityk widziałby chętnie w Reymoncie Władysław Kiemik, Mieczysław Michałkiewicz czy
Jan Dębski. Dzięki nim Reymont poznawał lepiej cele
swego sąsiada na ziemi wierzchosławickiej.
Stało się inaczej. Pisarz związał się z gospodarną 1 zadania, jakie stawiał przed sobą PSL „Piast” oraz
Wielkopolską. W 1920 roku zakupił od poznańskiego dowiadywał się, czym stronnictwo to różniło się od
Urzędu Osadniczego resztówkę Kołaczkowo w pobli innych ugrupowań.
Zbliżenie między Reymontem i Witosem nastąpiło
żu Wrześni (obecnie Muzeum Reymontowskie). Re
mont zaniedbanego dworu i prowadzenie gospodarki w roku 1924, kiedy to znakomity pisarz zadeklarował
wymagały znacznych nakładów i zabiegów. Upadają chęć wstąpienia w szeregi PSL „Piast”, a jednocze
cy coraz bardziej na zdrowiu Reymont coraz chętniej śnie jego nazwisko pojawiło się wśród kandydatów
przebywał w Kołaczkowie. Nie wycofywał się jednak do literackiej Nagrody Nobla. Jak wiadomo, począt
z działalności publicznej i nadal pisał, chociaż jego kowo większą szansę na uzyskanie tego prestiżowego
dorobek literacki z tego okresu w porównaniu z po wyróżnienia miał Stefan Żeromski, którego wspiera
przednimi dokonaniami był już mniejszej wartości. ła polska lewica i któremu przychylni byli działacze
Władysław Reymont przejawiał także nowe zaintere PSL „Wyzwolenie” oraz marszałek Sejmu RP Maciej
sowanie - filmem i jego możliwościami. Był jednym Rataj. Przychylne Żeromskiemu było także MSZ i po
ze współtwórców pierwszej polskiej spółdzielni kine selstwo polskie w Sztokholmie. Kandydaturę Rey
monta wspierała natomiast prawica i centrum z PSL
matograficznej.
Wkrótce zaprzyjaźnił się z wybitnym działaczem „Piast” na czele. O szansach kandydatów przesądziło
PSL ,Piast” z Małopolski doktorem Mieczysławem negatywne stanowisko do Stefana Żeromskiego władz
Michałkiewiczem. Dzięki Michałkiewiczowi i ludo szwedzkich.
Wincenty Witos osobiście zaangażował się w za
wcom z ,Piasta”, mającym swoje wpływy w rządzie,
udało się Reymontowi pozytywnie załatwić sprawy biegi o wzmocnienie kandydatury Reymonta. Usilne
związane z hipoteką zakupionego majątku. Wincenty starania w tym względzie czyniło PSL „Piast” i sym
Witos żywo interesował się pisarzem i jego problema patycy tego stronnictwa, próbując zneutralizować
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Reymontowską opozycję, tłumacząc to polską racją
stanu. Wstrzymywano się także z oficjalnym przyję
ciem Reymonta w poczet członków stronnictwa, aby
nie wpływać na werdykt Akademii Szwedzkiej. Witos
wychodził bowiem z założenia, że ujawnienie tego
może spowodować atak na pisarza ze strony nieprzy
chylnych „Piastowi” środowisk politycznych.
Pojawiały się dalsze przekłady jego wcześniej
szych utworów na język niemiecki, szwedzki, ro
syjski, angielski, czeski, hiszpański i inne. 13 li
stopada 1924 r. Akademia Szwedzka przyznała
Reymontowi literacką Nagrodę Nobla za Chłopów.
Był to wielki sukces pisarza i polskiej literatury.
Wiadomość o tym wywołała w Polsce wielki en
tuzjazm oraz rosnące zainteresowanie pisarstwem
Reymonta w innych krajach.
Werdykt Akademii Szwedzkiej z grudnia 1924
roku został przyjęty z entuzjazmem przez społeczeń
stwo polskie. Szczególnie dumni z tego wyróżnienia
byli działacze PSL „Piast”, czemu dali wyraz w prasie
stronnictwa i w licznych telegramach z gratulacjami
do laureata. Wkrótce też nastąpiło spotkanie Reymon
ta z marszałkiem sejmu Maciejem Ratajem.
Przystąpienie Władysława Reymonta do PSL
„Piast” ujawniono dopiero wiosną 1925 roku, po
oficjalnym złożeniu jego pisemnej deklaracji na ręce
Jana Dębskiego. O fakcie tym poinformowała prasa
w specjalnym komunikacie:
„W dniu 1 maja na ręce wiceprezesa Zarządu Głów
nego PSL „Piast” [...] zgłosił swoje przystąpienie do
stronnictwa Władysław Reymont, znany powieściopisarz, nagrodzony w ubiegłym roku Nagrodą Nobla.
Prezydium Zarządu Głównego PSL na posiedzeniu
swoim w dniu 5 maja jednomyślnie przyjęło Włady
sława Reymonta w poczet członków stronnictwa”.
On sam tak oto tłumaczył swą decyzję o przystą
pieniu do PSL „Piast”:
„Nie należałem dotychczas do żadnego stronnic
twa. Przekonałem się jednak, że nie sposób bronić
pewnych idei i przeprowadzać je w życiu jednostce
samotnej. Trzeba mieć poparcie grupy, stronnictwa.
Długo medytowałem, które z nich wybrać [...] Nie
mogłem należeć do żadnej miejskiej partii [...] Prze
cież mogę iść ramię w ramię tylko z chłopami.
No i chodziło mi naturalnie nie o grupkę, nie
o frakcyjkę, lecz o poważny, wielki obóz polityczny.
Dlaczego wybrałem »Piasta«? Bo stoję na gruncie
narodowym, szerokim. Trzeba zachować rozumne

tradycje i związek z przeszłością. Trzeba też praco
wać nad postępem kraju. Jestem za reformą rolną, ale
rozważną, dobrze obmyśloną. Łatwo powiedzieć: za
bierzmy ziemię i podzielmy ją na drobne działki. Nie
mając zabudowań, inwentarza, pieniędzy zaprzepaści
libyśmy na szereg lat gospodarkę rolną i dobrobyt kra
ju. Gdybyśmy jeszcze byli na jakiejś wyspie odległej,
można byłoby zaryzykować to doświadczenie. Ale
przy naszych miłych sąsiadach - Niemcach i Sowie
tach - narazilibyśmy na zagładę naszą niepodległość.
Z miną zaś państwową ucierpiałby w pierwszym rzę
dzie sam lud włościański.
Stoję na gruncie interesu państwa, bo to jego siła
może pozwolić nam na rozwijanie ducha narodowe
go, własnej cywilizacji. Ajeżeli chodzi przede wszyst
kim o ducha, zapominać wszakże nie wolno o ciele.
Trzeba je nakarmić, trzeba żeby działało sprawnie,
było mocne. Słowem, trzeba zapewnić możliwe wa
runki życiowe ludowi polskiemu. Najrozważniejszym
stronnictwem włościańskim, nie tracąc z oka interesu
narodu, jest »Piast«. Oto dlaczego do niego wstąpi
łem” („Piast”, 7 czerwca 1925 r.).
Legitymację członkowską honorowego członka
PSL„Piast” uroczyście wręczono Reymontowi w Ko
łaczkowie w czerwcu 1925 roku. Z całej Polski przy
jeżdżały do Kołaczkowa liczne delegacje, by oddać
hołd pisarzowi. We władzach PSL zrodziła się myśl,
aby zorganizować ogólnopolskie uroczystości, aby
całe społeczeństwo miało okazję do wyrażenia wiel
kiemu pisarzowi swego hołdu.
Na czele głównego komitetu uroczystości stanął
Wincenty Witos. Komitetem wykonawczym kiero
wał były premier, inżynier Leopold Skulski. Wydano
specjalną odezwę, uzasadniającą przeprowadzenie
uroczystości oraz apelującą o jak najliczniejszy udział
w nich społeczeństwa. Terenowe komitety obchodów
powołano między innymi w Kielcach, Poznaniu, Ło
dzi, Lwowie. W przygotowanie uroczystości mocno
zaangażowało się środowisko kolejarzy łódzkich, do
którego niegdyś należał sam Reymont.
15 sierpnia 1925 r. do Wierzchosławic - rodzinnej
wsi Wincentego Witosa, które wybrano na miejsce
uroczystości - przybyło 40 tysięcy osób z całego kra
ju. Wierzchosławickie uroczystości przeszły wszelkie
oczekiwania gospodarzy. Było to prawdziwe święto
polskiej wsi, radosne i barwne. Wśród wielu wygło
szonych przemówień Wincenty Witos powiedział
o Reymoncie:
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„Ona [sprawiedliwość] też zrządziła zapewne, że 5 grudnia 1925 roku zmarł w Warszawie. Pochowany
w czasie, gdy w Polsce zaczęła świtać wolność pań został na cmentarzu Powązkowskim. Grób Reymonta
stwowa i narodowa - gdy zanosiło się na to, że chłopi stał się początkiem Alei Zasłużonych. Uma z sercem
mieli zrzucić z siebie resztki krępujących ich kajdan Reymonta wmurowana została w kościele Świętego
niewoli politycznej i społecznej i stać się równymi Krzyża. Przed śmiercią pragnął spotkać się z Wincen
wszystkim Polski odrodzonej obywatelami - znalazł tym Witosem, by przekazać mu swój polityczny testa
się człowiek, który głęboko odczuł i pojął życie chło ment. Do spotkania tego jednak nie doszło. Wincenty
pa, który obwieścił światu całemu, że on jest, że on Witos, przywódcy mchu ludowego i liczni przedsta
żyje i żyć będzie. Tym człowiekiem jest ten, którego wiciele polskiej wsi oddali hołd wielkiemu pisarzowi
imię dziś na ustach wszystkich, jest nim Władysław w Jego ostatniej drodze.
Reymont [...]
„[...] Geniusz zmarłego Mistrza Reymonta - mó
Polska posiada wielu sławnych powieściopisarzy, wił Witos w ostatnim pożegnaniu - znalazł we włohistoryków, poetów, którzy opiewali bohaterskie czy ściaństwie polskim to, co w nim było, znalazł go
ny ludzi niemal jednej, bo szlacheckiej, warstwy rzą zupełnie naturalnym i takim go przekazał w swoich
dzącej długie wieki Polską. Mimo licznych i szlachet książkach i w swoich dziełach. Lud polski czuje wo
nych porywów jednostek Polska nie zdobyła się na to, bec tego wdzięczność, czuje teraz i czuć ją będzie. Ale
by chłopa zrobić obywatelem i jako taki nie znalazł to byłoby za mało. Lud polski nie tylko chce okazać
on należnego mu miejsca u pisarzy ani u poetów [...]. słowami tę wdzięczność, ale czynem, nie tylko Tobie,
Liczba, pracowitość, wytrwałość i zdrowie stwo ale i Ojczyźnie, do której Tyś go prowadził i którą Tyś
rzyły ze stanu chłopskiego tę silną podstawę, bez mu wskazał”.
której się państwo pomyśleć nie da. W chłopie żyje
Władysław Reymont odszedł w momencie przeło
i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo, mowym dla państwa polskiego. Pół roku później rząd
on jest czynnikiem porządku i spokoju. Najwięcej daje Wincentego Witosa, którego Reymont cenił tak wy
i najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być soko, obalony został przez marszałka Józefa Piłsud
zdrowego narodu i silnego państwa. Mimo wieko skiego. Po puczu wojskowym Witos przebywał przez
wego zapomnienia i zaniedbania, mimo ucisku i nie dwa tygodnie w domu Władysława Reymonta przy
woli, wszedł on do odrodzonej Polski, jako czynnik ul. Górnośląskiej. Opiekowała się nim żona pisarza
państwowotwórczy, służy jej jako żołnierz i jako oby Aurelia. Ponieważ w hotelu sejmowym ukradziono
watel. Obca dla niego jest wszelka akcja rozkładowa mu ubrania, do Wierzchosławic wracał w otwartym
- słowem jest najpewniejszą, najzdrowszą podwaliną samochodzie w jesionce Noblisty. Osiem lat później
państwa. Takich wartości nie wolno chować pod ko Witos musiał udać się na emigrację, wypędzony przez
rzec, one powinny i muszą być odpowiednio ocenione sanację. Na wygnaniu w Czechosłowacji spisywał
i zużytkowane”.
swoje wspomnienia, czerpiąc natchnienie z prozy
Podczas uroczystości w Wierzchosławicach Wła Reymonta. I tak powstała druga chłopska saga, tym
dysław Reymont był osobiście przyjmowany przez razem saga wsi galicyjskich.
Wincentego Witosa w jego gospodarstwie. Dla Rey
Jubileusz 90. rocznicy nadania literackiej Nagrody
monta wierzchosławickie uroczystości były osobi Nobla Władysławowi Reymontowi zbiegł się ze 140.
stym, wyjątkowym doznaniem, największym wy rocznicą urodzin Wincentego Witosa, która wypadła
różnieniem, jakie mógł uzyskać od tych, którym dał w styczniu. Obie te rocznice były godnie obchodzo
swoją powieść uhonorowaną Nagrodą Nobla. Polscy ne z inicjatywy posłów ludowców w polskim sejmie.
chłopi zaś czuli się dumni zarówno z Reymonta, jak Chciałbym jeszcze dodać, że władze samorządowe
i z tego, że tę wspaniałą uroczystość zorganizował województwa mazowieckiego ogłosiły rok 2015 ro
inny wybitny człowiek - Witos.
kiem Władysława Reymonta. Nie zabraknie więc ko
Podczas uroczystości w Wierzchosławicach Wła lejnych okazji, aby popularyzować dorobek pisarski
dysław Reymont był już bardzo chory. Pół roku potem, i postawę społeczną tego wielkiego Polaka.
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Daniel Kamiński

Adam Chętnik - wybitny regionalista
16 stycznia 2015 r. w Centralnej Biblioteki Rol
niczej zainaugurowane zostaną obchody 130. rocz
Nr. 1 — BIBLIOTECZKA WIEJSKA — Nr. 1
nicy urodzin Adama Chętnika, jednego z najwybit
(DAWNIEJ M BUOTECZKA DRUŻYNY)
niejszych polskich regionalistów.
Urodził się w 1885 r., w niedużym miasteczku
Nowogród nad Narwią, w powiecie łomżyńskim
ADAM CHĘTNIK
na Podlasiu. Był on niegdyś ośrodkiem Puszczy
Nowogrodzkiej, rozciągającej się z obu stron rzeki
Narwi. Najstarsze pisane wzmianki o Nowogrodzie
pochodzą z 1355 r. i dotyczą nadania przez króla
Kazimierza Wielkiego ziemi Warszawskiej Siemowitowi III. Kiedy Chętnik był już autorem licznych
publikacji na temat regionu kurpiowskiego, miastu
temu poświęcił osobne monografie i artykuły.
Ojciec regionalisty, Wincenty Chętnik pochodził
z rodziny chłopskiej. Z zawodu był cieślą i stola
rzem, ale parał się także murarstwem, blacharstwem, pszczelarstwem, a nawet lutnictwem. Był
bardzo ambitny i pragnął podnieść poziom życiowy
rodziny. Umiał pisać i czytać, znał język rosyjski
W A R SZA W A — 102#
i częściowo także angielski. Prenumerował polskie
SKŁAD GŁÓWNY I EKSPEDYCJA: UL. KOPERNIKA J* 30
czasopisma. Współorganizował pierwsze polskie
stowarzyszenia. W latach 1892-1895 trzykrotnie
wyjeżdżał do pracy do Londynu, a za zarobione pie
niądze, założył cegielnię w Nowogrodzie. Wywarł
duży wpływ na ukształtowanie się zainteresowań 15 km pieszo z domu do szkoły i z powrotem. Od
syna. W 1903 r. pomagał synowi Adamowi założyć wczesnych łat młodzieńczych prowadził dziennik,
i prowadzić pierwszą polską bibliotekę w Nowogro w którym zapisywał zdobyte wiadomości o historii
dzie. Książki i czasopisma pochodziły z ich zbiorów. i kulturze regionu kurpiowskiego. Notował w nim
Adam był najstarszy z rodzeństwa. Ukończył także swoje spostrzeżenia krajoznawczo-przyrodniszkołę początkową w Nowogrodzie. Historii Polski cze, traktując krajobraz naturalny i kulturowy jako
uczył się w domu, m. in. od matki, która pochodziła jeden ze składników dziejów ojczystego kraju.
W 1908 r. wyjechał do Warszawy i zapisał się na
ze zubożałej rodziny szlacheckiej o tradycjach po
wstaniowych. Kiedy dorósł, pomagał ojcu w roz kursy pedagogiczne organizowane przez Macierz
maitych zajęciach, m.in.: pracował na budowie, Szkolną - polskie stowarzyszenie naukowe mają
oprawiał książki, grał na weselach i innych uroczy ce na celu krzewienie kultury i oświaty narodowej
stościach. Wkrótce zainteresował się organizacją oraz zakładanie szkół. Trzy lata później wyjechał do
przedstawień o treściach religijno-patriotycznych. Petersburga, gdzie przez kilka miesięcy uczył się ję 
Były to m. in. jasełka i obchód herodów. Sam przy zyka rosyjskiego i uczył przedmiotów wymaganych
gotowywał kostiumy do tych przedstawień. Gim do zdania egzaminów na nauczyciela rządowego.
nazjum ukończył w Łomży. Codziennie pokonywał Już wówczas wiedział, że będzie doskonalił swoją

0 PRZYSZŁĄ KULTURĘ
WSI POLSKIEJ
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Gra na skrzypkach 1966 r.

Adam Chętnik (siedzi po prawej stronie) w gronie działaczy
niepodległościowych. Obok niego siedzi Romuald Bielicki,
późniejszy poseł na Sejm, ojciec znanej aktorki Hanki Bielic
kiej. 1910 r.

wiedzę o etnografii. Po zdaniu egzaminów powró
cił do Warszawy, gdzie zapisał się na Wyższe Kursy
Naukowe organizowane przez Towarzystwo Kur
sów Naukowych. Poznał w tym czasie wielu profe
sorów, działaczy społecznych i redaktorów polskich
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czasopism. Jednak największy wpływ na postawę
Chętnika wywarł Mieczysław Brzeziński, działacz
społeczno-oświatowy, założyciel tajnej organizacji
Koło Oświaty Ludowej, redaktor i wydawca czaso
pisma „Zorza ” oraz licznych publikacji „dla ludu ”.
W Warszawie rozpoczął działalność organizacyjną
w ruchu młodzieżowo-wiejskim i ludowym oraz
działalność publicystyczną i naukową. W tej ostat
niej dziedzinie swoje zainteresowania skierował
przede wszystkim ku historii i kulturze ludowej Kur
piowszczyzny. Swoje pierwsze artykuły na ten temat
opublikował w czasopismach „Zorza ” i „Ziemia”.
W 1911 r. Chętnik wstąpił w szeregi Towarzystwa
Krajoznawczego, w którym sprawdził się jako orga
nizator wycieczek krajoznawczych dla kół młodzie
żowych. W 1912 r. otrzymał pozwolenie na utworze
nie własnego pisma, które nazwał „Drużyna ”. Jego
redaktorem był z przerwą wojenną do jego zawie
szenia w 1921 r. Program pisma rozpowszechniał
hasła szerzenia oświaty rolniczej, turystyki i kra
joznawstwa, kultury i sportu, walki z pijaństwem,
a także patriotyczne, narodowo-wyzwoleńcze i spo
łeczne. Pierwsza wojna światowa przerwała na pe
wien czas wydawanie pisma, a Chętnik zastąpił go
serią wydawniczą zatytułowaną „Biblioteczka Dru
żyny ”. Broszura poświęcona była głównie tematyce
junackiej. Junactwo było organizacją skupiającą
głównie młodzież wiejską o wyraźnie niepodległościowo-wojskowym charakterze.
W 1914 r. Adam Chętnik ożenił się z koleżanką
z Wyższych Kursów Naukowych, Zofią Klukowską,
pochodzącą z rodziny ziemiańskiej z Litwy. W tym
czasie opublikował dwie książki „Puszcza Kur
piowska” (1913) i „Chata Kurpiowska” (1915).
Wartość tej drugiej pracy przyniosła mu uznanie
i nagrodę finansową Instytutu Popierania Nauki.
Całe honorarium za te publikacje przeznaczył na
zakup kawałka ziemi koło Nowogrodu, gdzie zbu
dował dom. W 1917 r. założył kółko krajoznawcze
w Nowogrodzie, pełniąc aż do 1934 r. funkcję pre
zesa. Na organizowanych przez niego wycieczkach
młodzież kurpiowska mogła zobaczyć m. in. Gdańsk
i Kraków. Od 1919 r. był redaktorem gazety Kur
piów pt. „Gość Puszczański”, poświęconej spra
wom miejscowym i regionalnym. Tego samego roku
współtworzył Związek Puszczański, którego został
prezesem. Czynnie uczestniczył także w plebiscycie
na Warmii i Mazurach w 1920 r.
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Adam Chętnik przemawia na wiecu w Lesie Jednaczewskim zorganizowanym z okazji odsłonięcia pomnika Stacha Konwy bohatera Kurpiów. Na wiecu zgromadzili się mieszkańcy Kurpiowszczyzny, Mazowsza a także Mazurzy. Było to bardzo symbo
liczne wydarzenie w kontekście przegranego przez Polskę w 1920 r. plebiscytu na Warmii i Mazurach. 1922 r.

Adam Chętnik i Tadeusz Żurowski przy wykopaliskach na Placu Ziemowita w Nowogrodzie. 1965 r.
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Grób Adama Chętnika w Nowogrodzie. Barć sosnowa i ka
mień.

Okres międzywojenny był dla Chętnika czasem
wytężonej pracy politycznej, naukowo-badawczej
i muzealniczej. W 1922 r. przyjął propozycję kandy
dowania na posła do Sejmu I kadencji z ramienia
Związku Ludowo-Narodowego. Był posłem ziemi
łomżyńskiej, jednak polityka go rozczarowała. Po
upływie kadencji poselskiej w 1927 r. wycofał się
z życia politycznego. Adam Chętnik zbierał pa
miątki związane z Kurpiowszczyzną. Część z nich
przekazał do Muzeum w Łomży, ale zbiory te zo
stały zniszczone w okresie 1914-1918. Rozpoczął
więc gromadzić eksponaty od nowa, tym razem
z przeznaczeniem dla muzeum w Nowogrodzie. Za
własne pieniądze dokupił kawałek ziemi, przezna
czając go na muzeum na wolnym powietrzu. Na
tym terenie gromadził stare barcie, ule, dłubanki,
narzędzia rolnicze, meble, wozy, sanie, kapliczki
i wiele innych. Otwarcie Muzeum Kurpiowskiego
w Nowogrodzie nastąpiło w 1927 r. i było jednym
z pierwszych w Polsce w typie skansenu. Otwarcie
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Muzeum uświetnił występ zespołu kurpiowskiego,
założonego przez Chętnika. Zespół składał się z 25
osób, wraz z chórem i kapelą. Adam Chętnik stwo
rzył również w Nowogrodzie prężny ośrodek nauko
wo-badawczy pod nazwą Stacja Badań Naukowych
Dorzecza Środkowej Narwi. Jako jego kierownik,
poprosił do Komitetu wybitnych naukowców, m.in.
Bolesława Hryniewieckiego, Aleksandra Macieszę
i Romana Kobendzę. Adam Chętnik interesował się
także teatrem. Zestawił 125 sztuk teatralnych, uło
żył sceniczny obrazek „Na tratwach - widowisko
0 flisakach kurpiowskich”, opracował libretto do
Wesela na Kurpiach. Teatr wielokrotnie promował
w swoich artykułach i publikacjach książkowych.
W czasie drugiej wojny światowej Muzeum Kur
piowskie w Nowogrodzie zostało zniszczone. Sam
Chętnik wojnę spędził w Warszawie, dokąd wyje
chał uciekając przed aresztowaniem. Tam włączył
się czynnie do tajnego życia naukowo-kułturałnego
1 oświatowego. Uczęszczał na wykłady i semina
ria tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Rów
nocześnie pracował nad pracą seminaryjną na te
mat związków kulturowych Mazowsza i Mazurów.
Praca ta ukazała się po wojnie. W 1946 r. został
doktorem i docentem Uniwersytetu Poznańskiego.
Po raz trzeci rozpoczął zbierać pamiątki związane
z Kurpiowszczyzną, tym razem dla Muzeum Etno
graficznego w Łomży i w Warszawie. Jego artykuły
były publikowane w wielu ogólnopolskich czasopi
smach etnograficznych. Został także poproszony do
współautorstwa w wielotomowej monografii „Kur
pie - Puszcza Zielona ”. W międzyczasie owdowiał
i powtórnie się ożenił. W latach 1951-1958 Chętnik
pracował w Muzeum Ziemi w Warszawie na stano
wisku kustosza działu bursztynu. Bursztyn stanowił
przedmiotjego zainteresowań od czasów międzywo
jennych. Pierwszą publikację na ten temat napisał
w 1923 r. W okresie pracy w Muzeum Ziemi zorga
nizował trzy duże wystawy, z czego jedną w Muzeum
w Łomży. Po przejściu na emeryturę Chętnik wró
cił do Nowogrodu, gdzie odtworzył zbiory Muzeum
Kurpiowskiego. Kierownictwo placówek w Łomży
i Nowogrodzie przejęła jego druga żona Jadwi
ga z Nowickich. W tym czasie na terenie Muzeum
otwarto dodatkowo dział bartniczy i rolniczy, a także
przeniesiono kilka dużych obiektów, m.in. oryginal
ne chaty i spichrz podcieniowy. Chętnik odbył Kur
piów nie tylko dla ogółu społeczeństwa, lecz także
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O przyszłą kulturę wsi polskiej

Z bogatego dorobku pisarskiego i publicy
dla szerokiego grona badaczy. W 1966 r. odznaczono
go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski stycznego Adama Chętnika, który w większości
jest dostępny w CBR, postanowiliśmy przypomnieć
za zasługi dla muzealnictwa regionalnego.
Adam Chętnik jeszcze przed swoją śmiercią zdą opublikowaną w 1929 r. w Warszawie w ramach
żył urzeczywistnić marzenia swojego życia. Zmarł „Bibljoteczki Wiejskiej” pracę pt. „O przyszłą
29 maja 1967 r. w Nowogrodzie i tam został pocho kulturę wsi polskiej” zachowując oryginalną p i
wany. Na pomniku nagrobnym wyryto jego senten sownię. Czytając rozważania na ten temat trudno
cją: „ Czyniąc, zastanawiam się czy to będzie dobre powstrzymać się przed refleksją, ja k wielkie zmia
ny zaszły od tego czasu na polskiej wsi, a zarazem
dla Polski ”.
Jego imię noszą m.in.: Szkoła Podstawowa ja k aktualne są zadania w zakresie kształtowania
w Nowogrodzie, Publiczna Szkoła Podstawowa kultury współczesnych pokoleń je j mieszkańców.
w Jednorożcu, Zespół Szkół Zawodowych nr 4
w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego i zostały udostępnio
ne przez Jacka Chętnika, wnuka Adama Chętnika
oraz Hufiec Nadnarwiański ZHP w Łomży.

Adam Chętnik

O przyszłą kulturę wsi polskiej
„Nie byłoby gruzów, gdybyśmy wcześniej po
myśleli o naprawie” - powiedział ongi jeden z pisarzów naszych Seweryn Goszczyński. W słowach
tych jest wiele ukrytej i narazie niedostrzegalnej
prawdy. Ileż to trapiło nas nieszczęść, których możnaby uniknąć, gdyby nie niedbalstwo nasze lub na
szych przodków. Ileż to widzimy „gruzów” w dzie
dzinie materialnej i duchowej, co nie jest wynikiem
li tylko okoliczności zewnętrznych, lecz i naszej
obojętności w naprawianiu i cementowaniu tego,
co się chyli ku upadkowi i wali w rumowisko. Ileż
szczątków naszej kultury wróg zdeptał, wiatr roz
niósł po świecie, a ileż zginęło przez nasze nieuc
two, zacofanie i ślamazamość!
Ojcowie i dziadowie nasi popełnili wiele błędów,
niedoceniali niektórych dobrych stron i cech mniej
uprzywilejowanych obywateli, nieprzewidzieli wie
lu nieszczęść, co mściło się na następnych pokole
niach przez sto zgórą lat, będących jeszcze i dla nas,
do dziś żyjących, pamiętnemi latami klęsk i niewoli.
Dlatego też, patrząc na błędy w przeszłości,
starajmy się nie powtórzyć ich nigdy, a myśląc za

wczasu o „naprawie” trzymać wysoko, ponad ca
lem życiem prywatnem i zbiorowem sztandar kul
tury naszej, na której dorobek składały się wszyst
kie warstwy i wszystkie klasy narodu polskiego
przez wieki.

O tem, co to jest kultura.
„Kulturą” nie możemy nazywać ani zewnętrzne
go szablonu i niby ogłady, ani modnego kapelusza
na głowie prostaka, ani operetkowych kupletów,
śpiewanych po wsiach. Kultury nie możemy ani ku
pić za pieniądze, ani dostać w podarunku, ani zrobić
na zamówienie w warsztacie lub fabryce. Kulturę
wypracowują narody i społeczeństwa przez szereg
stuleci, zdobywając coraz szerszy rozwój duchowy,
utrwalający się w wielu pokoleniach. Kultura do
wytworzenia swego potrzebuje rodzimego podło
ża, jednego i tego samego narodu, dziedziczącego
swą ziemię, utrzymaną krwią i potem. Bez własnej,
rodzimej kultury nie może utrwalić swego bytu na
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ród, jako całość i, przy zetknięciu się z innym naro
dem o silniejszej kulturze, zlewa się z nim, asymiluje i ginie nieraz bezpowrotnie.
W skład kultury wchodzi wszystko, co wiąże
ze sobą duchowo i materialnie członków jednego
narodu, a więc: wiekowe tradycje, przekazywane
nam z bajecznej przeszłości, wszystkie uczucia, ja
kie szarpały duszą i nerwami narodów, w chwilach
wielkich, podczas radosnych i smutnych przeżyć;
wszystko, co łączyło i łączy współobywateli jednej
ziemi przy pomocy języka ojczystego, trosk wspól
nych, pomysłów, wysiłków i wzruszeń - wszystko
to wytwarza kulturę. „I dlatego nie wspólna ziemia,
nawet nie wspólny język stanowią o istnieniu naro
du, ale dopiero jego kultura”1.
Naród z własną, starą kulturą nie upadnie nigdy,
a w chwilach nieszczęść lub najazdu będzie stawał
mężnie w obronie zagrożonego bytu. Polska nasza
powstała z upadku i dlatego jest dziś znowu pań
stwem niepodległem i, że miała odwieczną kulturę,
piękną i bogatą, tętniącą życiem w naszej krwi we
wszystkich zaborach.
Naród o starej kulturze choć podbity, nie zapo
mni nigdy, że jest narodem, zdolnym do życia sa
modzielnego, jak to widzimy np. u Egipcjan.
Narody koczownicze, nie mające stałych siedzib
i rodów, nie wytworzą własnej kultury i nie zdo
będą się nie tylko na silne, ale nawet na żadne pań
stwo. Skazane też są przeważnie na zagładę, jak to
widzimy u Tatarów w południowej Rosji, u Indjan
amerykańskich, lub u uprzykrzonych u nas Cyga
nów.
Niektóre ludy giną lub marnieją wskutek narzu
cenia im siłą obcej kultury. Tak np. Mazurzy pru
scy wynaradawiają się nie wskutek niskiej kultury,
ale i wskutek tego, że Niemcy brutalnie narzuca
ją im siłą germanizm, obcą im mowę i obyczaj.
Przez wydarcie Mazurom języka ojczystego, zie
mi, inteligencji własnej i prześladowaniami obcą
Niemcy zubożeć naród polski o 400 tysięcy ludno
ści polsko-mazurskiej, a jednocześnie pozbawić nas
i ziemi, jaka mogłaby przypaść nam w udziale wraz
z ludnością mazurską, gdyby ta, oczywiście, utrzy
mała się w kulturze polskiej. Tak samo jak Niemcy
z Mazurami, chcieli zrobić z nami, t. j. z rozdartym,
narodem polskim zaborcy.
1 Zdzisław Dębicki, Podstawy kultury narodowej
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Kultura, jako wiekowy wytwór myśli, szlachet
niejszych uczuć i porywów duszy ludzkiej, nie mo
że być mierzona jedną miarą z cywilizacją, która,
jako wysiłek rozumu, pracy i inteligencji ludzkiej,
jest dziś niejako wspólną własnością wszystkich
narodów kulturalnych. Dlatego też cywilizacja jest
kosmopolityczną, międzynarodową, a o postawie
nie jej na coraz wyższym szczeblu doskonałości
tworzy się dziś gorączkowe współzawodnictwo nie
tylko między narodami, ale również między pań
stwami i całemi częściami naszego globu, jak to np.
widzimy między Europą i Ameryką. W ciągu XIX
i XX stuleci cywilizacja europejska zrobiła wiel
kie postępy i zniwelowała znacznie różnice, jakie
przedtem dzieliły kraje i narody. Koleje, telegrafy,
telefony, radioaparaty i t. p. widzimy dziś niemal
na całej kuli ziemskiej. Postęp w pracy i pomy
słach, oraz cały plon cywilizacji przyswajają dziś
sobie szybko i skwapliwie wszystkie niemal narody
i państwa, gdy tymczasem w dziedzinie kulturalnej
uwypukliły się różnice, rozwinęła się wałka, której
celem jest obrona kultur rodzimych, kultur narodo
wych. Wykwitem tych walk jest patriotyzm, który
przeciwstawia się międzynarodowej niwelacji, kła
dącej wspólną pieczęć na wszystkie narody. I dla
tego nawet „socjalizm tedy niechcąc zbankrutować
zupełnie, musiał przystroić się tu i ówdzie w barwy
narodowe i stać się socjalizmem polskim, niemiec
kim, francuskim i t. d.)

0 naszej kulturze polskiej.
Najważniejszym fundamentem każdej kultury
narodowej jest język tegoż narodu, żywy i rozwija
jący się, zakuwający w nieśmiertelne pomniki
wszystko to, co naród przemyślał, co wytworzył, co
do ogólnej kultury swej dorzucił. Język wzbogaca
duszę narodu i krzepi ją w chwilach ciężkich. Język
broni nas od zupełnego zaniku uczuć narodowych,
jak to mieliśmy przykład na Ślązakach, Kaszubach
1 na całym narodzie polskim w czasach niewoli.
Bogactwa kultury duchowej jak literatura, sztu
ka i t. p. nie mogą się rozwijać bez podstaw materjalnych, ani też w ciągłej walce o byt, o własne ist
nienie. Kultura materialna - stan ekonomiczny, po
żywienie, przemysł i t. p. nie rozwijają się, a nawet
upadają, jeżeli naród jest pod obcą przemocą. Dla
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tego też i my, Polacy, zostaliśmy daleko poza inny
mi narodami, żyjącymi swem życiem państwowem.
I dziś musimy wytężyć wszystkie swoje siły, wycią
gnąć na światło dzienne wszystkie wartościowe za
soby fizyczne, moralne i duchowe, alby w ogólnym
postępie dopędzić państwa zachodnie, państwa sto
jące na wysokim stopniu kultury i cywilizacji.
Kultura jest podwaliną rozwoju ludzkości
i o podwalinę tę walczą wszystkie szanujące się
narody, dbające o swoją przyszłość. Ażeby zasilić
naszą kulturę ogólno-narodową musimy sięgnąć do
warstw ludowych, do tych współobywateli, którzy
mogą w życie nasze wnieść nowe wartości i nowe
zasoby sił i rozmachu w pracy. O tym to ludzie mó
wi poeta:
...Bogdaj to w siole, na własnym zagonie
Ukochać lud nasz chęciami młodości,
Odkrywać perły skryte w jego łonie
Z znoju mu ścierać podeptanie skronie,
A karmić ziarnem wiary i miłości2.
Polskę - krainę pól - zamieszkiwał od niepa
miętnych czasów jednolity lud polski, spokojny
i pracowity. Już od XIII wieku lud ten zarysowu
je się wyraźnie pod nazwą „kmieci”. Cechą tego
„kmiecia” była uprawa roli, lub w ogóle posiada
nie ziemi. „Miano kmiecia zlewa się u nas w dobie
średniowiecznej z pojęciem wolnego włościanina3.
Kmieć od w. XIII aż do końca niemal XV oznaczał
wolnego wieśniaka, zanim los przeistoczył go w typ
chłopa, czyli poddanego. Kmieć, czyli włościanin
ówczesny był dość zamożny, między nim a szlach
cicem ówczesnym nie istniała prawie żadna różnica
kulturalna. Mógł on zdolnościami i pracą torować
sobie drogę na urzędy i wyższe szczeble społeczne,
położenie jego było nieraz znośniejsze i naogół lep
sze, niż np. ubogiej zaściankowej szlachty. Najpo
myślniej działo się kmieciom w królewszczyznach
lub dobrach kościelno-biskupich (Kurpie z puszczy
Zielonej, ludność z puszczy nadbużnej, Łowicza
nie) i inni. Położenie tej ludności wpłynęło nie tyl
ko dodatnio na ówczesne warunki gospodarcze, ale
1 na stronę kulturalną i społeczną tego ludu. Lud
ten żył zbiorowo, brał nawet pewien udział w życiu
politycznem, wystawiał oddziały zbrojne (Kurpie).
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Zabytki kultury ludowej i jej wartość.
Twórczość ludowa natchnieniem
naszych wielkich pisarzy i wieszczów.
Przed tysiącem i więcej laty, w okresie tworzenia
się państwa polskiego, mieliśmy własny, odrębny od
dzisiejszego, świat obyczajowy, religijny i społeczny;
świat słowiańsko-lechicki, który wyrósł na własnem
podłożu w gniazdach rodowych i opolach4, utrwalił się
na wiecach i ucztach, popisach i zabawach ludowych,
wreszcie na wyprawach przeciw wrogom i przy skła
daniu ofiar w gajach świętych. Z czasów tych doszły
do nas zaledwie okruchy i podania - o Perkunasach,
Światowitach, Marzannach5 i innych mitach mamy
zaledwie słabe wiadomości. Ten religijny świat lechicki należy już do bezpowrotnej przeszłości, w dziedzi
nę tę wniosło zupełnie nowe pojęcie, wprowadzone
w Polsce chrześcijaństwo6, a za okres tysiąclecia, li
cząc od Mieszka I, który chrzest przyjął, już „nie Pol
ska stała się katolicką, ale katolicyzm stał się polskim”.
Kościół odgiywał wtedy w większym, a przynajmniej
widoczniejszym niż dziś stopniu wielką rolę kultural
ną. Klasztory zajmowały się medycyną, nauczaniem,
szpitalnictwem, uczyły rolnictwa, sadownictwa, rze
miosł i t. p. Z dobrodziejstw tych korzystały przez całe
wieki wszystkie warstwy narodu, a więc i lud wiej
ski, nie będący jeszcze w zależności pańszczyźnianej.
I choć zależność ta nie była tak straszną, jak w innych
krajach np. w Rosji, gdzie jeszcze do roku 1861 chłop
mógł być sprzedawany i odstępowany, niemniej jed
nak zależność nawet taka wpłynęła źle na rozwój kul
turalny wsi, zaczęły się też braki mateijalne, ucieczki
w okolice niezaludnione, w puszcze leśne, dzikie pola
i t. p.
Gdy nie kmieć wolny, ale już chłop od dwom
zależny, pozostawał w warunkach, zwanych „pań
szczyzną”, wysunął się w Polsce na czoło stan szlachecko-rycerski, który ujął w swe ręce nietylko ster
rządów i wpływów politycznych, ale również przo
downictwo w nauce, ogładzie zewnętrznej i całej na
szej dziedzinie kulturalnej i cywilizacyjnej. I pisarze,
i uczeni historycy, poeci, artyści i duchowieństwo,
wreszcie - wszyscy, którzy do naszych wartości kulturalno-duchowych dokładali nowe cegiełki - pocho
dzili z krajów Obcych, albo z naszej warstwy rycer
4 Opole - gminy rodowe w dawnej słowiańszczyźnie.

2 Kornel Ujejski - „Pieśń o ziarnie”

5 Nazwy bożków pogańskich.

3 J. I. Kochanowski - „Szkice i drobiazgi historyczne”, Serja II (Kmiecie).

6 M. Konopnicka - „Na progu”.
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sko-ziemiańskiej. Mieszczaństwo bogate, lecz prze
ważnie obce, nie wytworzyło swojej kultury i przyjęło
kulturę szlachecką. Nie chata już wiejska, ale dworki,
zamki, pałace i klasztory stały się przybytkami naszej
rodzimej kultury narodowej. Tam powstawały bez
cenne biblioteki (Załuskich), zbiory osobliwości, ar
chiwa; gromadzone były pamiątki historyczne, dzieła
sztuki i t. p. (Ossolińscy, Zamojscy, Krasińscy, zamek
w Podhorcach i t. d.). Lud wiejski w całej swej masie
w pracy tej udziału nie brał, a wysiłki jednostek, choć
by były, nie zaważyły zbytnio w tej dziedzinie życia.
To też, myśląc o tern, wołała poetka:
„Gdzie my od was odbiegli, gdzieście wy zostali?
Czemu nie razem w górę poszła nasza droga?6
Krzywdę jednak wyrządzilibyśmy ludowi, gdy
byśmy powiedzieli, że jego dorobku w naszej kultu
rze narodowej niema. Lud, chociaż nie wytworzył
tej kultury, jaką dziś posiadamy, przechowa! jednak
w swej duszy zbiorowej wszystko to, o czem war
stwy inne zapomniały. Na wsi polskiej, w duszy ludu
pozostała ta stara kultura pierwotna, lechicko-polska
i ona stała się podwaliną, na której naród wznosił
piękne i długotrwałe budowle. Lud, nie będąc sam
twórcą-budowniczym, przechowywał pośród siebie
w swem życiu, jak i w bogatym skarbcu, dawny oby
czaj polski, zwyczaje miejscowe, oraz wiele piękna,
swoistości i rzewnej naiwności w śpiewie, muzyce,
wyrobach i w ogóle w sztuce. Warstwy, przodujące
w narodzie, wszystko to prawie zagubiły w swej dąż
ności do zrównania się z kosmopolityczną cywiliza
cją europejską. Pisarze i artyści, odkopując ze wsi,
z pośród ludu zapylone i nieobrobione skarby, po
trafili wydobyć z nich szczere złoto, i niekłama
ne piękno, które jest niejednokrotnie dumą narodu
i ozdobą naszej kultury. Szopen i Moniuszko w swo
ich nieśmiertelnych melodjach i pieśniach ludo
wych odtworzyli prawdziwy wyraz duszy polskiej.

Skarby duszy ludowej w literaturze.
Dotychczasowa praca nad oświatą
i uspołecznieniem ludu.
Po rozbiorach Polski, gdy szersze koła społe
czeństwa naszego poszły „między lud”, gdy Kościu
szko i wielu innych wielkich ludzi, jak np. Staszic,
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uznali w chłopie równego sobie brata i obywatela,
następują zmiany na wsi - w jej stronie materialnej
i w samej duszy ludu. Cały szereg pisarzy i poetów
tworzy powieści i utwory ludowe, odtwarza życie
i świat wewnętrzny i zewnętrzny ludu wiejskiego;
uczeni badają tradycje ludowe, sięgają w opisach
do samych podstaw, odgrzebują i podają na światło
dzienne tradycje rodzinne, zapomniane już przez in
teligencję. Kraszewski, Korzeniowski, Miłkowski,
Lenartowicz, Wójcicki, Sienkiewicz, Prus, Konopnic
ka, Gloger i inni - wszyscy oni ukazywali społe
czeństwu chłopa, jako młodszego brata i przyszłego
pracownika na niwie ojczystej. Odsłaniając jego życie
i odwieczny obyczaj ukazywali w całej okazałości in
nym warstwom, przyczyniali się do poznania chłopa,
uczyli go szanować. Odtwarzali też życie ludu i bro
nili go nie tylko poeci i pisarze, którzy wyszli z tegoż
ludu, ale i ci, którzy z nim się zżyli i spokrewnili. Jan
Kasprowicz - syn ludu, L. Rydel, W. Orkan, Wyspiań
ski, Tetmajer, Reymont i inni - oto świeczniki, które
w dziejach kultury, poznania i podniesienia ludu na
odpowiednią wyżynę położyli nieśmiertelne zasługi.
Jednocześnie rozwijać się zaczęła oświata ludo
wa. Szkoły wiejskie, dostępne dla ludu, książeczki
i kalendarze, instytucje społeczno-oświatowe i ga
zety - wszystko to kształtowało duszę chłopską
i stawiało na wyższy szczebel, zaniedbaną wieś
polską. Powstałe ok. 1860 roku „Kmiotek” i „Czy
telnia Niedzielna” - gazetki dla wsi, sztuki ludowe
Anczyca, a potem „Gazeta Świąteczna” Promyka
(K. Prószyńskiego), „Zorza” za Grajnerta i M. Brzeziń
skiego - i cały zastęp pism oświatowych, bibliotek,
oraz pism pogłębiających patriotyzm, uświadomie
nie narodowe i budzących zmysł polityczny („Po
lak” Popławskiego) były dalszym etapem w rozwo
ju oświaty i kultury ludu. Reszty dopełniają szkoły
i kursy rolnicze dla drobnych rolników, teatry ludo
we, wycieczki i organizacje kulturalne, podnoszące
lud narodowo, oraz duchowo i moralnie.

Bogactwo rodzimej kultury.
Nieco o ludoznawstwie. O umiejętnem
zachowywaniu pewnych tradycyj.
„O wieści gminna! ty arko przymierza
Między dawnemi i młodszemi laty!
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty...
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Arko! tyś żadnym nie złamana ciosem,
Póki cię własny twój lud nie znieważy,
O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła...”
Tak mówił o wieści gminnej, czyli o tradycjach
i dorobku ludowym wieszcz nasz A. Mickiewicz.
Z dorobku tego, zachowanego’ do naszych czasów,
możemy wymienić: budownictwo i zdobnictwo
ludowe, legendy, podania, bajki, przysłowia, za
gadki, pozatem śpiewy, muzykę i tańce swojskie.
Każda część Polski, każda dzielnica lub zakątek
ma swoje odrębne cechy, dotyczące terenu, gle
by, roślinności, pochodzenia geologicznego i t d.
W każdej takiej części kraju naszego odpowiednio
do warunków urządził sobie życie i dostosował się
do okoliczności lud polski. Na Pomorzu mamy Ka
szubów, w Tatrach - Górali, na Śląsku - Ślązaków,
na Mazowszu - Mazurów, w puszczy Kurpiow
skiej - Kurpiów i t. d. Wszystko to, choć jeden
lud polski, różni się jednak od siebie pod wzglę
dem fizycznym, duchowym, oraz pod względem
swych tradycji, zwyczajów miejscowych, a nawet
dźwięków mowy. Każda też z takich okolic posiada
swoje odrębnie budowane chaty, stroje, odmienne
śpiewy i tańce. Nie szpeci jednak Polski taka roz
maitość, ale owszem, tworzy ładną mozajkę i ma
lowniczą całość - jak pęk różnorodnych kwiatów
w jednej równiance. Budownictwo wiejskie mamy
staranne u Górali, Kurpiów - są tam piękne chaty,
ciosane z drzewa i ozdobione rżniętemi belkami,
drzwiami i t. d. Z chaty góralskiej i wyrobów ludu
podhalańskiego wytworzył się znany już „styl za
kopiański”, obecnie robione są próby wytworzenia
stylu w duchu zdobnictwa kurpiowskiego. W róż
nych okolicach po wsiach robią wieśniacy - sa
moucy różne ozdobne przedmioty, laski, naczynia
kuchenne, stołki, figurki, tkają piękne płócienka,
kilimy, wycinają z papieru kolorowego różnego ro
dzaju wycinanki, niekiedy bardzo pomysłowe i mi
sterne. Śpiewy, muzyka i tańce ludowe zebrane są
przez pracowitego badacza w tej dziedzinie Oskara
Kolberga i służą za podłoże do pięknych, artystycz
nie wykonanych melodyj i tańców, podziwianych
w teatrach i na występach artystycznych. Pieśni na
sze polskie słyną z piękności swej i melodyjności
na cały świat, w pieśni naszej jest wszystko: moc,
piękno-, rzewność, melodyjność, uczucie, cała
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dawna niedola i siła duchowa narodu. A trzeba wie
dzieć, że narodowa nasza „muzyka i poezja odświeżająsię kąpieląw źródłach poezji i muzyki ludowej,
znajdują w nich mnóstwo wskazówek początku
sztuki i całe morze natchnienia. Dość wspomnieć
zachwycające nas utwory Mickiewicza, Deotymy,
Lenartowicza i Moniuszki, rozwinięte z kropli tego
niewyczerpanego morza. Zbiory tedy powyższe dla
tych nauk i sztuk bogatą są kopalnią. Lud bowiem,
ten największy konserwatysta, jak przedwiekowy,
głęboko zaryty w ziemi kamień, przechował wier
ne odciski roślin i muszli dziś nieznanych; treść ich
ciekawa i pouczająca, a forma nowa dla nas i orygi
nalna, a tern samem wdzięczna, i jedna i druga dla
ukształceńszych zapomniana, przeżyta, miniona,
lecz tern niemniej godna bliższego poznania. Boć
ukształcona część społeczeństwa, to tylko naprzód
w cywilizacji wystrzelona, misterniej sza, wy
żywiona karmią latorośl wielkiego pnia ludowego.
Czem się on ożywił i żywi od wieków, to dało życie
i tej latorośli późniejszej, choć widząc się tak od
pnia różna nie chce czasem, częściej nie umie roze
znać swego rodu, a jednak pień ten od niej starszy,
zostaje z nią w stosunku przyczyny do skutku, ojca
do dziecięcia7.
Zwyczaje ludowe, zabawy, zagadki, przysłowia
i t. p., znane w nauce pod nazwą folkloru, zebrane
są i opisane w księgach przez znanych zbieraczy
i badaczy w tej dziedzinie, jak K. W. Wójcicki, Ł.
Gołębiowski, O. Kolberg, Z. Gloger i inni. Z opisów
tych poznajemy życie dawnych pokoleń, porównu
jemy stopień ich rozwoju kulturalnego’, dodajemy
więcej barwy i swojskości literaturze ludowej.
Barwne i malownicze stroje i ubiory ludowe nie
dadzą się już długo u nas utrzymać. Samodziały ru
guje licha tandeta, lud zaś, chcąc się upodobnić do
miast, zarzuca gwałtownie swoje ubiory.
Nauka, która bada rzeczy ludowe, nazywa się
etnografią, albo ludoznawstwem. Nie polega ona
li tylko na zbieraniu starych przedmiotów ludo
wych i zabytków wsi polskiej, ale stara się również
odtworzyć charakter i zdolności poszczególnych
szczepów ludowych, oraz stara się poznać i okre
ślić jego duszę zbiorową. Poznanie to jest niezbęd
ne dla tych, którzy z ludem chcą pracować dla przy
szłych pokoleń. Poznanie zwyczajów ludu jest dla
7 Dr Jan Karłowicz: „Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe”.
Warszawa 1871.
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nas konieczne. „Zwyczaje, skupiające w sobie moc jąc się przystosować do warunków i czerpiąc soki
uczuć narodowych, wymagają właśnie wszystkich żywotne z miejscowych trądycyj i miejscowej kul
tych rzadkich warunków, które nie w każdym lu tury. Czy jednak wytrwa w tej nierównej walce, czy
dzie można znaleźć, i takie zwyczaje, niemniej niż gwałtowne zmiany w jego życiu oraz brak czasu na
sam język, kształtują duszę rodaków, co razem two naukę, ulepszenia w gospodarstwie i t. p. nie wytrą
ci mu z ręki tych resztek jego upodobań i własnych
rzą jeden naród8”.
Nie znaczy to jednak, abyśmy mieli wszystko po pomysłów?
przodkach swych ślepo naśladować i bezmyślnie
sobie przyswajać. Zwyczaje bez duchowej wartości
i bez kulturalnego dla nas znaczenia pogrzebiemy Potrzeba szybkiej pracy kulturalnow życiu zupełnie, pozostawiwszy je w księgach dla oświatowej na wsi. Demagogja
klasowa nie jest twórczą pracą ludową.
charakterystyki swych przodków.
Stare tradycje ludowe wypacza miasto i zetknię Wskazania dla ludu M. Brzezińskiego.
cie się z tak zwaną „cywilizacją”, kolportowaną
A więc dwa wieki różnicy dzieli dziś jeszcze
przez letników gdzieś z miasta, kupców wyrobów
ludowych, fabrykantów, wzorujących swoje wy warstwy inteligentne, kształcone w szeregu poko
roby na przemyśle ludowym, grajków miejskich, leń od prostego ludu wiejskiego. Jakaż to wielka
artystów wędrownych teatrzyków i t. p. Lud wiej przepaść w pojęciach, obyczajach, życiu osobiski, w wyrobach którego była zawsze prostota, stem i publicznem! Jak szybko lud musi kroczyć
wierność tradycji i trudna do podrobienia naiwność naprzód, by zrównać się z tymi, co go przerośli
w pomysłach, zachęcana przez powyższych „znaw w kulturze i całym dorobku duchowym i cywili
ców”, zaczyna robić już na „obstalunek”, pozatem zacyjnym. A musi to nastąpić nie za dwieście, ale
ulepszać swoje wyroby, naśladując wzory książko za kilkadziesiąt lat! Jak musi jednak lud pracować,
we i gotowe już szablony. Odzie do tego doszło, by przez jego opieszałość, lenistwo i zacofanie nie
tam zostały już pogrzebane prawdziwe wyroby ucierpiała Polska, nie ucierpiał cały naród! Bo du
ludowe, tam już zanikła sztuka twórcza. Skutkiem sza narodu zbiorowa jest wtedy bogata, gdy dusza
tego następuje wypaczenie zdolności wrodzonych. każdego z członków tegoż narodu jest pełna cnót
To też ci z inteligentów i artystów, pragnący „dopo i szlachetnych pobudek. Zdawałoby się prostem zu
móc” ludowi w rozwinięciu jego zdolności, mogą pełnie i jasnem, że, skoro mówi się, iż przodujące
to zrobić przez ulepszenie jego warunków technicz w Polsce warstwy staroszlacheckie już się przeżyły,
nych, dać mu nowe i lepsze narzędzia do ręki, ale to lud, jako naturalny spadkobierca, ujmie władzę
państwową „rękami czarne- mi od pługa”, że obej
nie powinni tykać jego pomysłów i twórczości.
„Więc ostrożnie z „deprawowaniem” ludu i wy mie przytem i całe dziedzictwo kulturalne narodu,
ciąganiem jego świętych tradycji i wierzeń, których że wysunie się na czoło w nauce i pracy intelektu
wyrazem są „zdobienia”, jak m yje nazywamy. Nie alnej.
„Chłop potęgą jest i basta!”... - pisał Wyspiań
zapominajmy, że nasz poziom, a poziom ludu, to
dwa różne poziomy. Że my do poziomu ludu wra ski, a ci, którzy zrobili z tego demagogiczne hasło,
cać nie możemy, a lud odrazu na naszym poziomie myśleli, że chłop polski, choć ciemny, ale potęż
nie stanie, bo musiałby dwa stulecia conajmniej ny liczebnie stanie przed innymi. Ale zapomniano
przekroczyć, a taki cud stać się wbrew prawu ewo i nie chciano wiedzieć, że ten chłop, ten lud wiejski
nie jest jednocześnie potęgą ani intelektualną, ani
lucji nie może”9.
Wyroby fabryczne, gotowe i tanie rugują po moralną, ani też kulturalną. A bez tych walorów
wszechnie przemysł ludowy i zdobnictwo wiejskie. lud polski do przejęcia w swe dłonie całego dzie
Tu i ówdzie lud idzie za modą i blichtrem, imponu dzictwa przeszłych pokoleń jeszcze nie dorósł. On
je mu powierzchowność, w znacznej jednak mierze dziś dojrzewa, kipi i szumi, jak ten miód na ogniu
upiera się przy wielu swoich upodobaniach, stara- warzony, ale dużo jeszcze z niego wszelkich szu
mowin odejdzie, zanim czysty napój się wytworzy
i wyklaruje...
W. Lutosławski - „Na drodze ku wielkiej przemianie”.
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Ażeby taki niedoinformowany lud wycho
wać, trzeba dla niego wielu uczciwych i zdolnych
nauczycieli, a także trzeba, by i sam nad sobą pra
cował.
„Gdyż odłogiem leży nasza rola
Choć są ziarna, niema rąk do siania!..” woła poeta ludowy, Jan Kasprowicz. Niema rąk
do siania, ale są pazury do jątrzenia ran bolesnych
już zaskrzepłych w narodzie..., do rozrywania ludu
na wrogie sobie odłamy.
Ostatnie lata przyniosły duże zmiany na wsi
w życiu ludu. Wojna zniwelowała wiele dawnych
pojęć, przyniosła nowe idee, zatarła ślady wielu
tradycji. Dawna kultura ludowa ginie bezpowrotnie
- sam lud ją nieraz tępi i „znieważa”, ale i to, co
z niej pozostało w książkach, rocznikach i pomni
kach żywych, co można jeszcze ocalić i zebrać starczyłoby na nasycenie całego narodu, o ile tylko
między wszystkimi członkami i warstwami tegoż
nastąpiłoby porozumienie i nieodzowna łączność
duchowa. Okazja taka do pojednania była nieraz,
ale cóż z tego?
„Spadły z nieba żyzne deszcze,
A was dotąd niema jeszcze” możemy powiedzieć za poetką ludową. Wielu
z pracowników ludowych zamiast ciągnąć lud na
coraz wyższy stopień umysłowy, zaczęło w imię
niby to „demokratyzmu” zniżać się do ludu, do
jego złych nieraz upodobań i nawet niskich in
stynktów. Jak gdyby demokratyzacja polegała na
obniżaniu kultury i zmysłowości... Tak postąpiono
w Rosji, gdzie dziś rządzi „proletariat”, depcący
zdobytą przez wieki kulturę warstw W ykształco
nych. Jeżeli u nas poszlibyśmy tą drogą, to, zdep
tawszy Obecną kulturę i cywilizację „szlachecką”,
albo, jak inni mówią „pańską”, a nie stworzywszy
nowej, bo zamało na to czasu, stanęlibyśmy, jako
naród, nad przepaścią. A o to tylko idzie niektórym
przywódcom no, i wrogom ościennym. Lud na
uczać można bez gwałtownych wstrząśnień i rewo
lucji, bez szczucia na inne warstwy i bez dawania
noża do ręki... bo to broń obosieczna i zdradliwa.
Znakomity pracownik wśród ludu i pisarz wielu
książek popularnych Mieczysław Brzeziński tak
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pisał o tern swego czasu: ...„wierzę najmocniej, że
ludowi nie potrzebna jest nienawiść! Przez coraz
wyższą oświatę i uspołecznienie, coraz większy do
brobyt, oraz jaśniejsze uświadomienie swych praw
narodowych i obywatelskich, lud nasz wzniesie się
tak wysoko, że zrówna się nawet z najwyższymi
stanami w narodzie. A wtedy nie będzie stanów,
nie będzie przywilejów....(‘Zorza” Nr. 46, r. 1910).
Świeży dopływ sił wiejskich do szkół i powiększe
nie przez to warstwy inteligentów sprawi napewno,
że zrównanie stanów u nas nastąpić może wcze
śniej, niż to niejeden myśli. Pozorne zrównanie jest
niby już i dzisiaj, ale faktyczna, przez wieki kopa
na przepaść istnieje. Nie wszędzie są jeszcze siane
ziarna „wiary i miłości”, nie zawsze lud rozumie
swe obowiązki obywatelskie, a co do kultury oby
czajowej i umysłowej, to jeszcze narazie głębia jest
nie do przebycia.

Czy jest i kiedy będzie nasza wieś
kulturalną?
Jaką ma być kultura wsi polskiej?
Czy wieś nasza jest kulturalną? Można powie
dzieć na to odrazu, że - częściowo tak, ale naogół
jeszcze nie! Każdy prawdziwie europejski albo
amerykański obywatel powie nam to bez zająknienia. A ot i przykłady: w Belgji, Holandii, Czechach
i t. d. zwykły domek na fermie rolniczej wygląda
jak nasz dworek - murowany, czysty, schludny,
przy nim drzewa, kwiaty. Są państwa, gdzie dam
ki drewniane kryte słomą są pozostawione tylko
na pamiątkę, albo modelowane stoją w muzeach.
A u nas? wsie i miasteczka budowane bezładnie,
domy pod strzechą wypalają się doszczętnie, we
wsi błoto po kolana, tuż przy domach śmieci i topieliska ze ścieków, z wewnątrz nie zawsze czy
ste, a często obok z ludźmi mieszkają kury, gęsi,
cielęta i prosięta. Przy domach nieraz ani drzewa,
ani kwiatka, młodzież robi szkody w ogrodach, ła
mie posadzone drzewka, wybiera pożyteczne ptaki
z gniazd - czy to można nazwać kulturą? A gdzie
odpowiednio popierane szkolnictwo zawodowe,
szpitalnictwo, łaźnie, lekarze, muzea - jak zagrani
cą? Lisków, jako wieś z dwudziestu zakładami i in
stytucjami oświatowo-kulturalnemi jest tylko jed
na, ale i w Liskowie samemu ludowi miejscowemu
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brakuje wiele do wyższego stopnia kultury, a co
mówić o wielu innych wsiach polskich, w mrokach
ciemnoty pogrążonych? W Polsce mamy jeszcze
miljony analfabetów, którzy są nam dziś prawdzi
wą kulą u nogi. Ta ciemna rzesza nie czyta gazet,
ani książek, nie bierze udziału w pracy społecznej,
nie gospodaruje nowocześnie i postępowo, nie chce
kształcić dzieci w szkołach zawodowych - rolni
czych, handlowych lub rzemieślniczych. Lud pol
ski w swej całej masie jest przeważnie biernym
obywatelem, czeka aż zrobią inni za niego, nie
szanuje swoich tradycji, ani dorobku swych przod
ków, nie docenia wartości swej ludowej i ogólno-narodowej kultury, nie rozwija swych wrodzonych
zdolności, potrzebnych krajowi. Ma lud nasz i wie
le pięknych cech, jak np. przywiązanie do ziemi
ojców, pracowitość i wytrwałość, zwaną zawzięto
ścią chłopską, posiada wrodzony spryt i wiele zdol
ności niewyzyskanych przez nikogo. Jeżeli lud ten
ma objąć w swe ręce przyszłość Polski, to niechże
przede wszystkiem urabia się i kształci, aby stał się
godnym „praojców spuścizny”. A w tern jego ura
bianiu się i kształceniu niech mu pomoże kto żyw,
kto w Boga wierzy, a będzie to nie łaską, ale, że tak
powiem, psim obowiązkiem wszystkiej inteligen
cji, jaką w Polsce posiadamy. Jeżelibyśmy tego za
niedbali i o podźwignięciu wsi na wyższy szczebel
kultury i cywilizacji zapomnieli, to ten lud ciemny,
gdy się dostanie pod złe albo przekupne wpływy,
w ręce przewrotnych nauczycieli, gdy się nie stanie
„potęgą” kulturalną, to wtedy zmieść może z po
wierzchni ziemi nie tylko pracę dotychczasowych
świeczników narodu, ale i dorobek przeszłych po
koleń. A wtedy cofniemy się jeżeli nie o setki, to
o dziesiątki lat w tym całym pochodzie, w jakim

88

O przyszłą kulturę wsi polskiej

ludzkość kroczy naprzód w nieznaną dal, ku świa
tłu i prawdzie.
Nie czekajmy na to. Nie czekajmy na gruzy,
skoro możemy już dziś nietylko myśleć o naprawie
złego, ale leczyć nadwątlony, zębem niewoli wie
kowej szarpnięty gmach Ojczyzny naszej. Naprawy
tej dokonajmy z całem zrozumieniem, z calem po
czuciem obowiązku obywatelskiego.
Jak najszersza oświata i w najwyższym stopniu
rozwinięta kultura ludu, kultura wsi - to przyszłość
i rozkwit wielkiej, w rzędzie państw cywilizowanych
stojącej potężnej Polski, którą lud światły, patrio
tyczny, silny duchowo i moralnie, do objęcia władzy
przygotowany wespół z resztą społeczeństwa w rę
kach swych utrzyma, honoru jej nie splami i kultury
narodowej na zatracenie nie odda nikomu.
A jeszcze parę słów.
Jaką ma być ta przyszła kultura wsi polskiej?
Namyślać się nad odpowiedzią długo tnie można.
Kultura ta musi być nie obca, ale swoja, rodzima,
odporna na niepożądane wpływy. Kultura ta musi
spajać lud, umacniać naród i pogłębiać naszą pol
skość. Kultura przyszła wsi naszej nie może być
wschodnia, lecz musi być zachodnia, chrześcijań
ska. Czyny piękne przodków naszych, którzy zasły
nęli w pracy nad budową państwa Polskiego niech
będą dla ludu naszego i świecznikami i drogowska
zami. Niech wielkie i potężne duchy Chrobrych,
Skargów, Stasziców, Kościuszków i innych, duchy
wieszczów i wielkich pisarzy naszych niech ożywią
i prowadzą ku wyżynom lud polski.
Kultura przyszłej wsi naszej, to obraz tej Polski,
na jaką czekamy z utęsknieniem, a którą widzimy
dziś w sercach i umysłach wszystkich patijotów
i bezinteresownych budowniczych naszego Państwa.
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Zapowiedzi imprez kulturalnych
Jarosław Asztemborski
Wystawa „Czas Świąt, czas wspomnień”
Sierpc, styczeń-luty 2015
Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Święta Bożego Narodzenia obchodzimy dziś nie
co inaczej niż nasi żyjący przed stu laty przodkowie.
Zmieniły się ozdoby pojawiające się w odświętnie
przystrojonych pomieszczeniach, snopy niewymłó-

conego zboża zastąpiły migocące tysiącem świate
łek choinki. Na stołach z rzadka już pojawiają się
racuchy, sodziaki, czy kluski rwaki. Nie wszyscy
zdajemy sobie sprawę z tego, jaką wagę miał ten
okres dawniej. Oto bowiem wracało słońce, dni sta
wały się coraz dłuższe, ufniej patrzono w przyszłość.
Wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” w Mu
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ukazuje piękno
i złożoność obyczajowości ludowej związanej z tym
okresem. Ekspozycja w 11 zagrodach chłopskich
i dworze szlacheckim pozwalała zwiedzającym po
znać obrzędy związane z obchodami Godów, jak
dawniej nazywano dni świąteczne od Wigilii, przez
dzień świętego Szczepana (26 grudnia), po Trzech
Króli (6 stycznia). Ekspozycję podziwiać można do
28 lutego 2015 roku. Warto też skorzystać z szero
kiej gamy zajęć edukacyjnych w muzeum w ramach
programu „Zima w skansenie”.

Więcej informacji na stronie
www.mwmskansen.pl
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Aleksandra Szymańska,
Joanna Rodziewicz
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Wernisaż wystawy: „Wiejskie włókiennictwo
i tkactwo”
Piła, 5 lutego 2015
Organizator: Muzeum Okręgowe w Pile

Wystawa przedstawia sprzęty i narzędzia zwią
zane z obróbką lnu i tkactwem ludowym występują
cych na Krajnie (subregionie Wielkopolski) w XIX
i początkach XX wieku. Prezentowane eksponaty
będą pochodzić ze zbiorów Muzeum Kultury Ludo
wej w Osieku nad Notecią (oddział Muzeum Okrę
gowego w Pile).
Więcej informacji na stronie:
www.muzeum.pila.pl

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Zapusty, to dawne określenie karnawału, uży
wane jeszcze po II wojnie światowej, głównie na
wsiach. Z obrzędem tym łączył się zwyczaj „cho
dzenia po kolędzie”, podczas którego kolędnicy
odwiedzając poszczególne gospodarstwa odgrywa
li krótkie scenki fabularne, a w zamian otrzymywali
poczęstunek, drobne datki lub podarunki. Dla grup
zamożniejszych (głównie szlachty, a później także
mieszczaństwa) zapusty były okresem zabaw i ku
ligów. Wspólne świętowanie kończyło się o półno
cy we wtorek poprzedzający Środę Popielcową.
Mazowieckie Zapusty to impreza cykliczna od
bywająca się w ostatnią niedzielę karnawału, każ
dego roku w innej wsi Północnego Mazowsza.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ocalenie
od zapomnienia i popularyzacja tradycyjnych zwy
czajów ludowych. To znakomita okazja do pozna
nia dawnych przyśpiewek i obrzędów związanych
z kończącym się karnawałem. W trakcie imprezy
podziwiać można zapomniane symbole zachowane
w maskach bakusów tj. koza, koń, niedźwiedź czy
bocian. W tym roku gospodarzem Mazowieckich
Zapustów będzie wieś Szelków.
Więcej informacji na stronie:
www.muzeumciechanow.pl
XXI Kujawskie Zapusty w Lubrańcu
Lubraniec (kujawsko-pomorskie), 17 lutego 2015
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lubrańcu

XXXIV Przegląd Zespołów Zapustnych
„Mazowieckie Zapusty 2015”
Szelków, 15 lutego 2015
Organizator: Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, Wójt Gminy Szelków

W Lubrańcu, jak każe stara kujawska tradycja,
kozy pożegnają karnawał. Wędrówka przebierań
ców po gminie rozpocznie się już w tłusty czwar
tek. Grupy zapustne, wśród których prym wiodą
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koza, bocian, żyd, siora, śmierć, para nowożeńców
i kosmate diabły, z wesołą muzyką i śpiewem od
wiedzą szkoły, zakłady pracy, instytucje, sklepy
i prywatne domostwa.
Zakończenie karnawału, które w tym roku wy
padnie 17 lutego już po raz dwudziesty pierwszy
zorganizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
W pokazie plenerowym, będącym kontynuacją
dawnych kujawskich obyczajów, udział weźmie
kilka grup kolędniczych. Po prezentacjach barwny
korowód maszkar i przebierańców, w towarzystwie
publiczności, przejdzie na dalszy ciąg obchodów
do ośrodka kultury. Tam będzie na nich czekał po
częstunek, krótki odpoczynek i dalsza zabawa na
scenie, podczas której przebierańcy wciągną do
tańca widzów.
Uczestnicy kujawskich zapustów zasługują na
podziw i uznanie, gdyż nie tylko podtrzymują tra
dycję i ludową kulturę regionu, ale również wspa
niale promują Gminę Lubraniec.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.lubraniec.pl
Chodzenie z misiem w Bobrownikach
Zebrzydowice, 22 lutego 2015
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Bobrownikach

Chodzenie z misiem to stary obyczaj praktyko
wany w wielu miejscach w Polsce. „Misia” wpusz
czano do każdego domu, ponieważ symbolizował
siłę wegetacji, zdolność przetrwania ziemi i roślin.
Składane przez niego życzenia miały zapewnić
gospodarzom dobrobyt, zdrowie, obfitość plonów
i zamążpójście córek na wydaniu. We wsi Bobrow
niki w powiecie łowickim, jeszcze przed wojną
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z misiem chodzili strażacy. Później przez długi czas
tradycja zaginęła, powróciła do niej w roku 1974
kierowniczka byłego Klubu Rolnika - Aniela Paw
łowska.
W ostatnią niedzielę karnawału barwny korowód
przemierza okolicę. Jego główną postacią jest ubrany
w powrósła z siana miś. Wraz z nim maszerują turoń,
śmierć, cyganie i cyganki, które wróżą gospodarzom
dobrych plonów, płodności w domu i w zagrodzie,
zamążpójścia córek i ożenku kawalerów, w zamian
dostają drobne datki. Nie brakuje też diabłów, anio
łów, dziada, strażaków, a wszystkim przygrywa lu
dowa kapela, żeby było głośno, wesoło i kolorowo.
Trasa przemarszu jest niezmienna od wielu lat i prze
biega przez: Bobrowniki Trakt, Bobrowniki Osiedle,
plebanię, młyn, Dzierzgów i z powrotem w kierunku
Bobrownik - ku początkowi wsi od strony Arkadii.
Około godziny 17 wszyscy spotykają się w Gmin
nym Ośrodku Kultury.
Więcej informacji na stronie:
www.gok.bobrowniki.pl
VII Bieg Narciarski im. Kurierów Tatrzańskich
Zakopane (małopolskie), początek marca 2015
Organizatorzy: Grupa Trip (partner strategiczny)
i LZS Szarotka Chochołów
Tradycyjne zawody - VII Bieg Narciarski
im. Kurierów Tatrzańskich - mają na celu popula
ryzację biegów narciarskich oraz uczczenie pamię
ci kurierów tatrzańskich. Pomysł, zapoznania się
z historią kurierów tatrzańskich zrodził się w Ludo
wym Zespole Sportowym Szarotka w Chochołowie
kilka lat temu. Z Chochołowa bowiem pochodziło
dwóch kurierów tatrzańskich - Stanisław Frączysty
pseud. Sokół oraz Andrzej Frączysty - Kuśtyjon.
W czasie II wojny światowej, kurierzy przeno
sili tajną pocztę oraz przeprowadzali z Polski na
Węgry osoby cywilne i wojskowe, a w odwrotnym
kierunku nieśli oprócz poczty prasę podziemną,
pieniądze, broń oraz przeprowadzali emisariuszy
i inne osoby. Cała trasa była niebezpieczna, gdyż
po stronie polskiej groziły patrole niemieckie, a na
Słowacji żandarmeria. Kurierzy ginęli, więc zarów
no na trasie jak i w więzieniach gestapo lub w obo
zach koncentracyjnych, do których byli zsyłani.
Mimo to ruch kurierski z Podhala na Węgry był
utrzymany przez prawie cały okres wojny.
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Spotkania z tradycją wileńską - Kaziuki nad
Węgorapą
Węgorzewo, I połowa marca 2015
Organizator: Węgorzewskie Centrum Kultury,
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Podczas imprezy każdy może sprawdzić swoje
umiejętności w narciarstwie klasycznym, bowiem
impreza przeznaczona jest dla uczniów szkół każ
dego szczebla, a także osób dorosłych i seniorów.
Udział w zawodach jest bezpłatny, a dla uczestni
ków przewidziano atrakcyjne nagrody oraz ciepły
posiłek.
Bieg ma formę zawodów w narciarstwie biego
wym z podziałem na kategorie wiekowe, przy czym
kategorii jest kilkanaście. W zawodach biorą udział
wszyscy - od najmłodszych dzieci, które pokonu
ją dystans kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów,
poprzez dorosłych zawodników biegnących kilka
kilometrów aż po kategorię seniorów, zarówno ko
biet, jak i mężczyzn.
Rywalizacji biegowej towarzyszyć będą trady
cyjnie zawody strzeleckie o Puchar Prezesa LSZ
Szarotka. W organizację wydarzenia zaangażowa
nych jest wiele lokalnych firm i organizacji. Zawo
dy im. Kurierów Tatrzańskich stanowią znakomitą
sposobność do spotkania i współpracy dla podha
lańskiej społeczności.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ezakopane.pl
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Kaziuk to jarmark odpustowy z ponad 400-letnią tradycją, który jest obchodzony w dniu jednego
z patronów Litwy, świętego Kazimierza w Wilnie.
Dawniej miał on miejsce na Placu Katedralnym,
a od 1901 roku na Placu Łukiskim. Uświetniały go
pokazy kuglarzy i przebierańców. Współcześnie to
trzydniowy kiermasz odbywający się w różnych
częściach miasta połączony z występami artystycz
nymi. Można tu spotkać wiele ciekawych wyrobów
rzemiosła ludowego i artystycznego.

Kaziuki organizowane są również w wielu mia
stach Polski. W Węgorzewskim Centrum Kultury
odbywa się z tej okazji kiermasz tradycyjnych wy
robów wileńskich, podczas którego można kupić
obrazy, kwiaty z bibuły, wyroby rękodzielnicze,
ceramikę i rzeźby. To również znakomita okazja
do nabycia tradycyjnych przysmaków wileńskich.
Imprezę urozmaicają występy lokalnych zespo
łów. W poprzednich edycjach można było wysłu
chać tradycyjnych opowieści wileńskich Wincuka,
a w czasie koncertu odbywała się kwesta na rzecz
polskiej szkoły w Jęczmieniszkach na Litwie.
Więcej informacji na stronie:
www.3.wegorzewo.pl
i www.muzeum-wegorzewo.pl
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XXXI Kaziuki-Wilniuki
Lidzbark Warmiński, I połowa marca 2015
Organizator: Lidzbarski Dom Kultury

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Śladami Kurpiów
Kadzidło, marzec 2015
Organizator: Centrum Kultury Kurpiowskiej

Kaziuki-Wilniuki bardzo mocno wpisały się
w krajobraz kulturowy Lidzbarka Warmińskiego,
do którego w ramach repatriacji przybyło najwięcej
ludności z Wileńszczyzny. W okresie powojennym
śpiewna mowa wileńska rozbrzmiewała w niemal
każdym zakątku tego miasta. W celu zachowania
wspomnień i pamiątek rodzinnych przywiezionych
z Wileńszczyzny powstały w 1985 roku Kaziuki-Wilniuki.
Od tego czasu wydarzenie na stałe zagościło
w kilku miastach województwa warmińsko-ma
zurskiego (Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie,
Kętrzynie, Bartoszycach i Ornecie) poprzez kon
certy, kiermasze wyrobów rękodzieła ludowego,
„Siadami Kurpiów ” to doroczna impreza folklo
degustację potraw kuchni wileńskiej, spotkania
rystyczna
wyrosła z cyklicznych spotkań z twórca
z artystami polskimi zamieszkałymi na Litwie
prezentującymi swoje prace na Zamku Biskupów mi i artystami ludowymi zamieszkałymi na terenie
Warmińskich, konferencje prasowe z dziennika gminy. Jednym z głównych założeń tego wydarze
rzami i wywiady. Impreza cieszy się dużym za nia jest przybliżanie sylwetek i osiągnięć tych ludzi.
interesowaniem mieszkańców z różnych regionów - Prezentując działalność tych, którzy chroniąfolkPolski, także osób o pochodzeniu niemieckim lor, pielęgnują i popularyzują sztukę ludową zna
i ukraińskim. W dobie współczesnej globalizacji leźliśmy sposób, aby kulturę kurpiowską uchwycić,
niezwykle ważna jest tożsamość miejsca, znajo pokazać, zainteresować nią młodzież, zachęcić ją
mość historii i kultury regionu, w którym żyjemy. by uczestnictwo w tej kulturze uznała za własną
Kaziuki-Wilniuki spełniają te zadania, rozwijając potrzebę - podkreślają organizatorzy: wójt gminy
się w formie spektakli i widowisk adresowanych i pracownicy Centrum Kultury Kurpiowskiej. Spo
tkania z twórcami i artystami ludowymi to konty
do coraz młodszej widowni.
nuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwy
Więcej informacji na stronie:
czajów oraz obyczajów naszych przodków. Inicja
http ://ldk. lidzbarkwarminski .pl
tywa ukazuje jak tradycja przeplata się z nowocze
snością zarówno w dekoracjach, strojach, muzyce
jak i pracach rękodzielniczych.
Więcej informacji na stronie:
www.centrumkurpiowskie.pl
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XVI Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława
Tuwalskiego
Wola Osowińska, marzec 2015
Organizatorzy: Towarzystwo Regionalne
im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej,
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli
Osowińskiej, Zespół Placówek Oświatowych
w Woli Osowińskiej, Zespół Szkół Rolniczych
w Woli Osowińskiej i KG W w Woli Osowińskiej
Celem konkursu jest propagowanie regionalnej
literatury ludowej, w tym tradycyjnych anonimo
wych tekstów ludowych, tekstów wierszowanych
(pieśni, fragmentów teatru ludowego, obrzędów
itp.) i prozatorskich (gawędy), jak również współ
czesnych pisarzy ludowych, przypomnienie i po
pularyzacja bogactwa gwar obszaru województwa
lubelskiego oraz zachęcenie młodych ludzi do zain
teresowania się kulturą swojego regionu.

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie Jabłonka
(małopolskie), marzec 2015
Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ, Orawskie Centrum Kultury

Impreza ta kontynuuje ideę spotkań zespołów
teatralnych, które do tej pory odbywały się w Czar
nym Dunajcu w ramach PRZEPATRZOWIN Te
, VI
O K KS Rł-CY
KI
atrów Regionalnych Małopolski.
PO HZ i I PRO ZY i UDOWEJ
POSIADY TEATRALNE na Orawie mają cha
IM W O W ' T W S !
SM
rakter konkursu i skierowane są do amatorskich ze
społów teatralnych województwa małopolskiego,
działających w środowisku wiejskim i miastach do
40 000 mieszkańców. Najlepsze grupy rekomendo
wane są do udziału w Międzywojewódzkim Sejmi
ku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie
Tatrzańskiej.
Wszystkie grupy w swoich spektaklach przed
stawiają przede wszystkim kulturę, zwyczaje
i gwarę z terenów, z których pochodzą. Ważnym
elementem jest humor i komiczne sytuacje, które
wydają się bardzo realistyczne. Udział w tym kon
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kursie to także okazja dla grup na udoskonalanie
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim- swoich występów dzięki warsztatom i omówieniu
nazjalnych województwa lubelskiego i innych tere spektakli z wykwalifikowaną komisją.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
nów. Wybrany przez nich repertuar powinien skła
www.mcsokol.pl
dać się z dwóch utworów poetyckich lub utworu
poetyckiego i fragmentu prozy, a czas prezentacji
nie może przekroczyć 7 minut. Organizatorzy za
chęcają uczestników do występu w stroju ludowym
odpowiednim dla regionu pochodzenia recytatora
lub tematyki tekstu.
Więcej informacji na stronie:
www.wok.lublin.pl
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Dzień Jedności Kaszubów
Sierakowice (pomorskie), 19 marca 2015
Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Dzień Jedności Kaszubów to święto obchodzo
ne corocznie 19 marca upamiętniające pisemną
wzmiankę o Kaszubach w bulli papieża Grzego
rza IX. 19 marca 1238 r. papież zatytułował szcze
cińskiego księcia Bogusława I „księciem Kaszub”,
potwierdzając dobra podarowane przez Bogusła
wa I (zm. 1187) zakonowi joannitów pod Stargar
dem nad Iną. Była to prawdopodobnie pierwsza hi
storyczna wzmianka o Kaszubach.
Obchody święta mają na celu promowanie kul
tury kaszubskiej. Organizowane są kiermasze twór
ców ludowych, wystawy rękodzieł, spotkania rocz
nicowe upamiętniające chwile znaczące dla Kaszub
na przełomie lat, przypominające istotne wydarze
nia lub postacie, które miały wpływ na ich historię.
Tradycyjnym elementem obchodów Dnia Jedności
Kaszubów jest turniej gry w kaszubską „Baśkę”.

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Wielkanoc w skansenie
Piła, 26 marca 2015
Organizator: Muzeum Okręgowe w Pile

Wielkanoc w skansenie to impreza tematyczna
0 charakterze edukacyjnym skierowana do dzieci
1młodzieży. Organizatorzy zaplanowali między inny
mi pokazy związane ze świętami wielkanocnymi oraz
prezentację regionalnych zwyczajów i obrzędów.
Więcej informacji na stronie:
www.muzeum.pila.pl
Niedziela Palmowa
Ciechanowiec, 29 marca 2015
Organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu

Pierwszy Dzień Jedności Kaszubów odbył się
w 2004 r. w Gdańsku. Wcześniej dzień ten obcho
dzono jako Święto Kaszub. Od 2006 r. wzbogacono
go wspólnym muzykowaniem akordeonistów (nie
tylko z Pomorza). Corocznie podczas spotkania
podejmowana jest próba pobicia rekordu w jedno
czesnej grze na akordeonach. Zawsze do gry służą
akordeonowe aranżacje znanych kaszubskich me
lodii. Ostatni rekord należy do Kościerzyny, gdzie
zagrało wspólne 281 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.kaszubi.pl

Od 1997 roku Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka organizuje Konkurs na Wykona
nie Palmy Wielkanocnej. Stworzone przez uczest
ników dzieła są prezentowane podczas procesji
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Niedzieli Palmowej w kościele pod wezwaniem Trój
Niedziela Palmowa pełni ważną funkcję w kul
cy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Każdego roku turze miejscowej społeczności. Jest przejawem
w konkursie bierze udział blisko 500 palm z około 40 piękna i najwyższych wartości dawnego zwyczaju;
placówek oświatowo-wychowawczych i osób indy miłości do życia, odrodzenia, więzi współczesno
widualnych z gmin Nur, Boguty, Ciechanowiec, Sze ści z przeszłością. Łyse to jedno z niewielu miejsc
pietowo, Klukowo, Perlejewo, Mielnik, Drohiczyn w kraju i na świecie, w którym autentyczna i żywa
i Rudka, które później są prezentowane na wystawie tradycja przejawiająca się w arcydziełach sztuki
czasowej na terenie Muzeum Rolnictwa.
ludowej pozostawia w sercach odwiedzających
Więcej informacji na stronie:
niezapomniane wrażenia. Nic więc dziwnego, że
www.muzeumrolnictwa.pl
zeszłoroczne obchody tego święta uświetnił swoją
obecnością prezydent RP Bronisław Komorowski
Niedziela Palmowa
wraz z małżonką. Imprezie towarzyszy konkurs na
Łyse, 29 marca 2015
najpiękniejszą palmę kurpiowską.
Organizatorzy: Kurpiowskie Towarzystwo
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Społeczno-Kulturalne, Parafia Rzymsko-Katolicka,
www.gminalyse.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Wójt Gminy Łyse
Wielkanocny Festiwal Tradycji i Obrzędu
Kraków (małopolskie), 29 marca 2015
Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury
Młodzieży

W Niedzielę Palmową miejscowość Łyse na
Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kra
ju. Odrodzenie się zwyczaju wykonywania palm
kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok przyciąga
ona coraz liczniejsze rzesze turystów z kraju i za
granicy. Do uwicia tych pięknych, wielobarwnych,
bogato zdobionych i pokaźnych palm Kurpie przy
gotowują się miesiącami, ale za to wynikiem tej
ciężkiej pracy są prawdziwe dzieła sztuki.
Podobnie jak przed wieloma laty tak i dziś tra
dycyjne palmy są wykonywane z pręta leszczyny
lub młodej sosny, który następnie jest oplatany ro
ślinnością leśną - borowiną, jałowcem, widłakiem,
bukszpanem i cisem. Tradycyjne sposoby zdobie
nia palm, wyszukane rodzaje kwiatów z bibuły
w wielu rodzinach są przekazywane z pokolenia na
pokolenie.
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Już od ponad dziesięciu lat (pierwsza edycja
miała miejsce w 2002 r.) Staromiejskie Centrum
Kultury Młodzieży organizuje Wielkanocny Festi
wal Tradycji i Obrzędu w Krakowie w Niedzielę
Palmową.
W tym roku na miłośników twórczości ludowej,
zarówno na tych najmłodszych oraz tych najstar
szych, czeka mnóstwo atrakcji, m.in. wielkanoc
ny jarmark, pokazy tradycyjnych tańców, i obrzę
dów, prezentacje rękodzieła ludowego, świąteczny
stół i korowód wielkanocnych palm to tylko kilka
z licznych atrakcji, które z roku na rok przyciągają
tłumy krakowian.
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Każdy będzie mógł kupić sobie miody, chleby,
świątki, palmy, garnki i wiele innych wyrobów,
które powinny zagościć na wielkanocnym stole.
Uczestnikom czas umili muzyka w wykonaniu
zespołów ludowych z Krakowa i okolic, tradycyjny
przepiękny korowód palm wielkanocnych, wszak
to Niedziela Palmowa, widowisko o zwyczajach
związanych z okresem świąt. Pojawią się w nim naj
ważniejsze obyczaje związane z przygotowaniami
i afirmacją Świąt Wielkanocnych - gaiki-maiki, wie
szanie śledzia i pogrzeb żuru, śmigus-dyngus, wyko
nywanie palm wielkanocnych, tradycyjne obrządki
związane z kuchnią czy chodzeniem z kogucikiem.
I to nie wszystko! Rozwiązane zostaną konkur
sy na palmę, baranka i kartkę wielkanocną, w któ
rych biorą udział uczniowie z małopolskich szkół.
Podzielimy się jajem przy symbolicznym stole.
Koniecznie trzeba przyjść i przekonać się sa
memu, jak można przygotować się do Wielkanocy
i jak ważne jest pozostawienie tej tradycji następ
nym pokoleniom. Będzie barwnie, nastrojowo,
na ludowo i autentycznie, bo to właśnie wyróżnia
Wielkanocny Festiwal Tradycji i Obrzędu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.malopolska.pl,www.sckm.krakow.pl

Zapowiedzi imprez kulturalnych

nek, borówkę i świeżo rozwinięte witki wierzbowe.
Stare palono, by następnie popiół rozsypać na rolę,
zapewniając sobie w ten sposób obfite plony oraz
dobre wypieki. Dziś tradycja wytwarzania palm za
nikła niemal zupełnie. Jednym z nielicznych miejsc,
w których jest ona wciąż kultywowana jest Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

XIV Niedziela Palmowa w skansenie
Sierpc (mazowieckie), 29 marca 2015
Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w skan
senie stały się już tradycją Muzeum Wsi Mazowiec
kiej w Sierpcu. Jej najważniejszym punktem będzie
msza święta z poświęceniem palm i procesją odpra
wiona w pięknym, zabytkowym kościele. Zwiedza
jący wybiorą najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Niedziela Palmowa rozpoczyna okres Wielka
nocy. W świadomości ludowej był to moment prze
łomowy. To właśnie wtedy kończył się czas zimy,
a przychodziła wiosna. Nieodłącznym elementem jej
obchodów pozostaje palma wielkanocna. Stanowi
ona nawiązanie do gałęzi palmy rzucanych na powi
tanie Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Współ
czesne palemki kupowane w sklepie, bądź na kier
maszu wielkanocnym wykonane są z barwionych
traw i sztucznych kwiatów. Jeszcze do niedawna co
roku gospodynie samodzielnie wykonywały co roku
nowe, wykorzystując do tego celu bukszpan, barwi

Palmy biorące udział w konkursie muszą być
wykonane samodzielnie z naturalnych materiałów.
Będą wybierane w dwóch kategoriach: indywidual
nej i zespołowej.
Na głosujących czekają ciekawe nagrody książ
kowe. Na scenie wystąpią uczniowie ze Szkoły
Muzycznej. Wystawę wielkanocną wzbogacą poka
zy zajęć związanych z przygotowaniami do Świąt
Wielkanocnych. Na stoiskach wystawienniczych
podczas kiermaszu rękodzieła znajdą się baranki,
koszyczki, palmy i wypieki wielkanocne.
W programie imprezy, poza konkursem na naj
ładniejszą palmę Wielkanocną, znajdzie się: zwie
dzanie wystawy; prezentacje zwyczajów wielka
nocnych w chałupach chłopskich; koncert zespo
łów ludowych; wielkanocny kiermasz rękodzieła.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mwmskansen.pl
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Gminny Przegląd Pucheroków w Bibicach
Bibice (małopolskie), 29 marca 2015
Organizator: Centrum Kultury, Promocji
i Rekreacji w Zielonkach

Zapowiedzi imprez kulturalnych

których wsiach podkrakowskich, m.in. w Bibicach,
Zielonkach i Trojanowicach oraz w Tomaszowicach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ckpir.zielonki.pl
57. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła
Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego
Lipnica Murowana (małopolskie), 29 marca 2015
Organizatorzy: Gminny Dom Kultury i Urząd
Gminy w Lipnicy Murowanej
29 marca w Niedzielę Palmową, tradycyj
nie na rynku w Lipnicy Murowanej odbędzie się
57. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Arty
stycznego im. Józefa Piotrowskiego. Imprezie będą
towarzyszyć żywe warsztaty wykonywania palm,
jarmark wielkanocny, zwiedzanie lipnickich zabyt
ków, konkurs fotograficzny „Palmowa Lipnica”
oraz konkurs na najładniejsze stoisko wielkanocne.

W Niedzielę Palmową młodzi chłopcy ubrani
w stożkowe czapy, odwrócone futrem na wierzch ko
żuchy, przepasani powrósłami i usmolonymi sadzą
twarzami, chodzą po domach wygłaszając zabawne
oracje stukając przy tym rytmicznie posiadanymi la
skami. Za swe oracje są nagradzani przez gospoda
rzy rozmaitymi smakołykami, które zbierają do ko
szyków. Są to tzw. Pucheroki, które można oglądać
corocznie w Niedzielę Palmową, w Bibicach.
Zwyczaj ten wywodzi się z dawnych kwest ża
ków krakowskich. Zakaz chodzenia na pueri został
wydany w roku 1780 i wówczas przejęli go chłopcy
z podkrakowskich wsi.
Śpiewając, życząc świąt Zmartwychwstania
Stawianie najwyższych palm na lipnickim
Pańskiego chłopcy wygłaszają oracje, które łączą
w sobie elementy dawnych pieśni wielkopostnych, rynku zawsze budzi ogromne emocje i jest źró
kolęd kantyczkowych, dialogów komicznych i ry dłem niezapomnianych przeżyć, ale wyjątkowość
mowanek. Jednocześnie obchodzą izbę dookoła, tej uroczystości wynika z głębokiej wiary i nadziei
stukając o podłogę laskami pucherskimi (w kształ w moc wierzbowych palm świątecznych. Jest prze
jawem najpiękniejszych wartości zaczerpniętych
cie młotków lub siekierek) i recytują np.
z lokalnej tradycji ludowej. Nikt nie pozostaje obo
Ja żaczek maluty, Pogubiłem paputy.
jętny na dostojność lipnickich palm. Ich wysokość
Chodziłem do nieba, Za kawałkiem chleba.
budzi podziw i szacunek starszych, uczy młodych
Chciałem się wrócić, Nie chcieli mnie puścić.
Przyjmijcie mnie państwo za ciurę,
sumiennej i uczciwej pracy, wreszcie skłania do re
fleksji nad sensem i trwałością ludzkiego życia.
Będę ja łapał sąsiadowe kurę;
Zachwycają przybyłych gości, turystów, pielgrzy
Stoi ciura w płocie, Będzie kij w robocie...
Otrzymują za to jedzenie, głównie jajka oraz mów, przedstawicieli polityki, kultury i nauki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
drobne datki, które zbierane są do koszyka. Zwyczaj
ten, jakkolwiek zanikający, jest nadal żywy w nie
www.kulturalipnica.pl
98

WYDARZENIA I INFORMACJE KULTURALNE

Festiwal „Misteria Paschalia”
Kraków (małopolskie), marzec lub kwiecień 2015
Organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Zapowiedzi imprez kulturalnych

XX Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa
Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt
Wielkanocnych
Mońki, kwiecień 2015
Organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
Począwszy od 1995 roku Moniecki Ośrodek
Kultury przy współudziale Wojewódzkiego Ośrod
ka Animacji Kultury w Białymstoku organizuje
Wojewódzki Przegląd pod hasłem Zdobnictwo Ob
rzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych.
Celem tej inicjatywy jest aktywizacja lokalnego
środowiska twórców ludowych, podtrzymanie bo
gatych tradycji wielkanocnych oraz przekazanie
tych cennych umiejętności przyszłym pokoleniom.

„Misteria Paschalia” to festiwal muzyki dawnej
odbywający się w Krakowie w okresie Świąt Wiel
kanocnych. Dzięki niemu muzyka dawna stała się
wizytówką Krakowa - Misteria Paschalia to jeden
z najważniejszych europejskich festiwali poświęco
nych muzyce renesansu i baroku. Zasłużył na to mia
no konsekwentnie budowanym wizerunkiem, spójną
ideą oraz wysmakowanym programem. Prezentowa
ny jest tu niepowtarzalny repertuar, w tym przedsię
wzięcia nowe lub przygotowane specjalnie na Miste
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ria Paschalia. Formuła opiera się na prezentacji mu
www.kulturamonki.pl
zyki związanej z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą,
wykonywanej przez uznanych mistrzów i wybitnych
interpretatorów muzyki dawnej. W ciągu dziesięciu XVII Spotkania z Pieśnią i Tradycją
lat powstała marka, która przyciąga melomanów Wielkopostną
z całego kraju i jednocześnie promuje Kraków jako Wola Osowińska, kwiecień 2015
miasto, w którym odbywają się wydarzenia kultural Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury
w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, Zespól
ne na najwyższym światowym poziomie.
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2004 r. Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i Parafia
W 2011 r. zmieniono formułę festiwalu. Do czę Rzymskokatolicka w Woli Osowińskiej
ści głównej (Mainstream), prezentującej mistrzów
wykonawstwa historycznego, dołączone zostały
dwie kolejne odsłony: Debuts - koncerty młodych
zespołów o jeszcze nieugruntowanej pozycji, oraz
Trance, w której muzycy rozrywkowi przedstawia
ją własne propozycje dotyczące tematyki pasyjnej.
Festiwal otrzymał nagrodę Polskiej Organiza
cji Turystycznej jako Turystyczny Produkt 2004 r.
W 2008 i 2009 „Rzeczpospolita” uznała go za jed
no z najważniejszych wydarzeń roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.misteriapaschalia.com
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W ramach corocznych Spotkań z Pieśnią i Tra
dycją Wielkopostną organizowany jest koncert
oryginalnych, rzadko śpiewanych pieśni wielka
nocnych, konkurs na najpiękniejszą palmę wielka
nocną wykonaną w sposób tradycyjny oraz konkurs
połączony z degustacją potraw wielkopostnych
i wielkanocnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wok.lublin.pl

Barabanienie
Iłża, 4-5 kwietnia 2015

XXXII Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Ostołęka, kwiecień 2015
Organizator: Ostrołęckie Centrum Kultury

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne to wyda
rzenie cykliczne, którego celem jest kultywowanie
tradycji muzycznych regionu, integracja lokalnych
zespołów ludowych, promocja tutejszych artystów
oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży muzycz
nym dziedzictwem Kurpiów.
Impreza ma formę konkursu, w którym biorą
udział soliści, grupy śpiewacze i tradycyjne kape
le kurpiowskie prezentujące tradycyjne pieśni oraz
melodie tańców z regionu Puszczy Zielonej i Pusz
czy Białej. Każdego roku konkurs przyciąga szero
kie rzesze uczestników i słuchaczy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.ock-ostroleka.pl
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Barabanienie to stary zwyczaj bębnienia na wiel
kim kotle praktykowany w nocy z Wielkiej Soboty
na Wielką Niedzielę w Iłży. Na instrumencie, który
jest przechowywany w kościele pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny widnieje niewyraźna
data: 1638 lub 1683, chociaż obyczaj ten może być
znacznie starszy. Baraban to wielki bęben o śred
nicy metra i półmetrowej wysokości, obciągnięty
źrebięcą bądź cielęcą skórą. Podczas obrządku barabaniarze wędrują przez miasto, uderzając w nie
go drewnianymi pałkami. Dwóch trzyma baraban,
a pozostałych ośmiu uderza w niego w określonym
rytmie. Mężczyźni kończą barabanienie o godzinie
6 rano przed kościołem zapowiadając w ten sposób
mszę rezurekcyjną. Zwyczaj barabanienia przeka
zywany jest z ojca na syna, dlatego nie każdy może
dostąpić tego zaszczytu.
Podobny obrzęd odbywa się również w odle
głym od Iłży o 20 kilometrów Kazanowie w powie
cie zwoleńskim. Tam jednak w duży bęben uderza
młodzież, wołając przy tym do mieszkańców każ
dego z mijanych domów. Jeśli gospodarz jest rol
nikiem, krzyczą na przykład „Panie Gospodarzu,
traktor i pole panu walą!”, a cały chór ochrypłych
głosów wtóruje uderzającemu w bęben soliście:
„Aaaale walą!, Dobrze walą!”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://ilza.com.pl.
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Widowisko Siudej
Wieliczka (małopolskie), 6 kwietnia 2015
Organizatorzy: Gmina Wieliczka Solne Miasto
Tradycyjnie, widowisko Siudej, unikatowe w ska
li Polski, wystawiane jest w Poniedziałek Wielka
nocny we wsi Lednica Górna koło Wieliczki. Siudej
( inaczej Siuda Baba) w tej folklorystycznej insceni
zacji to mężczyzna przebrany za usmoloną, niechluj
ną kobietę w podartym ubraniu. Nosi krzyż w dłoni,
na szyi sznury korali z kasztanów. Siuda Baba czerni
w poniedziałek twarze i ręce zgromadzonych mazią
z sadzy, a Cygan strzela z bata na szczęście.
Tradycja ta nawiązuje do wiosennych obrzędów
słowiańskich i ma swe źródło w legendzie o pogań
skiej świątyni na Lednicy, koło Wieliczki. Kapłanka,
która strzegła w niej ognia, wychodziła raz do roku
na wiosnę w poszukiwaniu następczyni. Wybrana
przez nią dziewczyna mogła się wykupić, ale jeśli
nie było jej na to stać, zajmowała miejsce w świąty
ni. Siuda Baba była czarna od sadzy, gdyż przez cały
rok pilnowania ognia, nie wolno było jej się myć.

Według tradycji Siuda Baba chodzi od domu
do domu w towarzystwie drugiego mężczyzny
przebranego za dziada, zbierając datki. Nagabują
przechodniów, czerniąc im twarze sadzą i oblewa
jąc wodą z sikawki. Za Siudą Babą biegają gapie
i dzieci, wykrzykując:
Siuda, ruda popielata
Z batem lata.
Siuda, ruda popielata
Co kominy wymiata.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wieliczka.eu
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Święto Rękawki
Kraków (małopolskie), 7 kwietnia 2015
Organizator: Dom Kultury ,,Podgórze”

W Krakowie tradycyjne Święta Wielkanocne
trwają nie dwa, ale aż trzy dni. Dzień po Wiel
kanocnym Poniedziałku obchodzone jest Święto
Rękawki. Nazwa „Rękawka” nawiązuje do legen
dy o królu Kraku. Wdzięczni mądremu i dobremu
władcy chłopi usypali kopiec-mogiłę na jego cześć
nosząc ziemię w rękawach. Natomiast czas, kiedy
święto wypada związany jest z czasem, kiedy Wiel
kanoc trwała trzy dni i wtorek również był dniem
świątecznym. Tego dnia na Kopcu Kraka organizo
wany był odpust połączony ze świąteczną ucztą bo
gaczy. Biesiadujący krakowscy krezusi zrzucali ze
szczytu zebranym u stóp wzgórza biedakom resztki
ze stołu i drobne monety.
Od 2000 r. pod kopcem organizowany jest festyn
z konkursami i zabawami, pokazujący życie z okre
su wczesnego średniowiecza. Na Rękawce można
podziwiać uzbrojonych wojów i pięknie ubrane
niewiasty. Co roku organizowany jest turniej walk
poprzedzony wojennymi pogańskimi obrzędami
i bieg wojów w pełnym rynsztunku, a rzemieślni
cy pokazują jak wyglądało dawniej ich rzemiosło.
Można także spróbować potraw przygotowanych,
jak na dawne czasy przystało, w kotle nad ogni
skiem według starych przepisów.
W programie festynu Rękawka znajdzie się:
prezentacja przybyłych drużyn; tradycyjny obrzęd
rozpalenia ognia na szczycie Kopca Kraka; bieg
wojów w pełnym uzbrojeniu; celebracja na terenie
świątyni obrzędów mających zapewnić pomyśl
ność mieszkańcom grodu Krakowa; prezentacja
wróżb i obrzędów wojennych; bitwa.

101

WYDARZENIA I INFORMACJE KULTURALNE

Ponadto w godzinach trwania Rękawki będzie
można zobaczyć: kuźnię kowala, warsztat garnca
rza oraz warsztaty tkackie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.podgorze.pl
Gry i zabawy wielkanocne w skansenie
Sierpc (mazowieckie), 6 kwietnia 2015
Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu

Zapowiedzi imprez kulturalnych

W kilku zagrodach chłopskich na terenie skan
senowskiej wsi będzie przygotowana wystawa uka
zująca bogatą obrzędowość związaną z okresem
wielkanocnym: przygotowywanie palm na Nie
dzielę Palmową, wypiekanie ciast, wykonywanie
wycinanek i koron z papierowych kwiatów, wyrób
świeczek do Grobu Pańskiego, dynguśników kolę
dujących z tzw. „kogutkiem”. Będzie można przyj
rzeć się też różnym rodzajom pisanek i kraszanek.
Porównać święcone w domu chłopskim i dworze
ziemiańskim. Zobaczyć jak zmieniał się posiłek
świąteczny na przestrzeni czasu.
Ci, którzy odwiedzali już skansen wiedzą, że nie
ma lepszego miejsca na wspólny rodzinny wypo
czynek na wolnym powietrzu. Tym, którzy jeszcze
tu nie byli pozostaje tylko przyjechać i po prostu się
zakochać. Wielkanocny Poniedziałek jest do tego
najlepszą okazją.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mwmskansen.pl
XXVII Wojewódzki Konkurs „Ludowe
Obrzędy i Zwyczaje”
Giedlarowa, I połowa kwietnia 2015
Organizatorzy: Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Leżajsk zs. w Giedlarowej

Kontynuację prezentacji obyczajów wielkanoc
nych w sierpeckim skansenie (29 marca obchodzo
na jest XIV Niedziela Palmowa w skansenie) stano
wić będzie impreza planowana na drugi dzień Świąt
Wielkanocnych 6 kwietnia. „Gry i zabawy wiel
kanocne w skansenie” mają charakter rodzinnego
pikniku, podczas którego najmłodsi mają szansę
poznać zabawy popularne przed kilkudziesięciu
laty na terenie Mazowsza. Dla starszych natomiast
może to być okazja, by z nostalgią powspominać.
Na zwiedzających czekać będzie moc atrakcji.
Poznają technikę przygotowywania kolorowych
pisanek metodą batiku. Przygotują oryginalne wiel
kanocne karty świąteczne. Wysłuchają przepięk
nych utworów muzyki pasyjnej rozbrzmiewają
cych w zabytkowych wnętrzach XVIII-wiecznego
kościoła drewnianego.
Śmigus-dyngus nie mógłby się obejść bez wody.
Goście odwiedzający tego dnia muzeum będą mogli
Każdego roku na deskach giedlarowskiej sceny
sprawdzić swoją celność, strzelając z tłokowych, prezentują się zespoły obrzędowe z całego woje
drewnianych sikawek do tarcz. Nie zabraknie też wództwa podkarpackiego z szerokim wachlarzem
jaj. Turyści zmierzą się w zaciętych pojedynkach widowisk: od obrzędów i zwyczajów dorocznych,
na bicie się jajami. Spróbują też potoczyć je jak naj po obrzędy rodzinne oraz inscenizacje zapomnia
dalej z góry.
nych czynności gospodarskich. Impreza pełni
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ważną rolę edukacyjną i poznawczą, dokumentuje
i przyczynia się do popularyzacji dawnych, często
zapomnianych już zwyczajów i obrzędów, które
niegdyś były celebrowane przez naszych przod
ków. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do
dzieci i młodzieży, bowiem to głównie dzięki stara
niom młodego pokolenia istnieje realna szansa na
podtrzymanie dawnych tradycji ludowych.
Starania zespołów o staranny dobór repertuaru,
który koncentruje się na ukazaniu zwyczajów lo
kalnych, bez zapożyczeń z innych regionów jest
naprawdę godny podziwu. Dobre konstrukcje sce
nariuszy poszczególnych widowisk, doskonała gra
aktorska, właściwy dobór rekwizytów, dostosowa
nie prac i czynności do danego okresu obrzędowe
go - to elementy, które decydują o wiarygodności
prezentowanych obrzędów.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.wdk.podkarpackie.pl,http://gok.lezajsk.pl
XV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
Toruń, 17-21 kwietnia 2015
Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Urząd Miasta Torunia, Towarzystwo Naukowe
w Toruniu

Celem festiwalu jest popularyzacja nauki i sztu
ki wśród mieszkańców Torunia i regionu. W impre
zie biorą udział nie tylko pracownicy toruńskich
uczelni, ale także przedstawiciele lokalnych przed
siębiorstw i instytucji, którzy prezentują stosowane
w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania
związane ze sztuką. Zaproszenie ich do współpracy
sprawia, że przedsięwzięcie to wyróżnia się spo
śród innych tego typu inicjatyw organizowanych
w naszym kraju.
W ciągu czterech festiwalowych dni prezento
wane są dokonania z zakresu kilkudziesięciu dzie
dzin nauki i sztuki. Uczestnicy spotkań mają wyjąt

Zapowiedzi imprez kulturalnych

kową okazję, aby od kuchni poznać miejsca, na co
dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsz
taty pracy uczonych i artystów, a także przedstawi
cieli różnych firm i instytucji. Festiwal umożliwia
zrozumienie naukowego punktu widzenia na wiele
problemów i zjawisk życia codziennego.
Poprzednie edycje tego wydarzenia odniosły
sukces frekwencyjny i organizacyjny. Największą
popularnością cieszyły się wycieczki do Centrum
Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem. To
ruński Festiwal należy do stowarzyszenia organiza
torów festiwali nauki w Europie (European Science
Events Association).
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.festiwal.torun.pl
VII PODGÓRZAŃSKIE GODY,
czyli Małopolski Konkurs Obrzędów,
Obyczajów i Zwyczajów Ludowych
Łużna (małopolskie), II połowa kwietnia 2015
Organizator: Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ

Konkurs ma na celu ochronę najcenniejszych
wartości kultury ludowej wyrażonych w obrzę
dach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwa
rze. Adresowany jest do dorosłych zespołów re
gionalnych oraz grup obrzędowych województwa
małopolskiego, prezentujących tradycyjny folklor
własnego regionu etnograficznego i etnicznego.
Bierze w nim udział kilkanaście najlepszych grup
wyłonionych drogą kwalifikacji na przeglądach po
wiatowych i regionalnych.
Zespoły/grupy powinny zaprezentować program
w formie autentycznej, w strojach i ubiorach ludo
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wych dostosowanych do tematu widowiska, wier
nych tradycji w danym terenie, zróżnicowanych
zgodnie z wiekiem i miejscowym zwyczajem. Skład
instrumentów w muzykach musi być wyłącznie tra
dycyjny. Taka forma dotyczy również tańca i śpie
wu. Większość czasu widowiska należy poświęcić
zasadniczej treści obrzędowej/obyczajowej.
Współorganizatorem i gospodarzem imprezy
jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Najlepsze
zespoły kwalifikowane są na Międzywojewódzki
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Buko
winie Tatrzańskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mcsokol.pl
Festiwal „Tempus Paschale”
Lublin, kwiecień-maj 2015
Organizator: Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua
Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w 1997
roku. W ramach tego przedsięwzięcia organizo
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wane są koncerty muzyki dawnej w zabytkowych
lubelskich wnętrzach. Biorą w nich udział soliści
i zespoły z kraju i zagranicy. Koncertom towarzy
szą wystawy malarstwa. „Tempu Paschale” to jedy
na w regionie impreza, skupiająca się na promowa
niu tego typu muzyki. Program festiwalu podkreśla
europejski wymiar dziedzictwa kulturalnego Lubli
na poprzez prezentację arcydzieł muzyki dawnej,
a także muzyki żydowskiej i rosyjskiej. Tutaj lokalność i polskość przenika się nieustannie z kontek
stami europejskimi.
Organizując festiwal w okresie paschalnym
i prezentując wybitne dzieła muzyki religijnej, jego
twórcy pragną zwrócić szczególną uwagę na du
chowy wymiar kultury. Dzięki festiwalowi muzycy
środowiska lubelskiego mają okazję współpraco
wać ze ścisłą czołówką polskich instrumentalistów
i śpiewaków, dając tym samym świadectwo wyso
kiego poziomu umiejętności własnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://kultura.lublin.eu i www.tempus-paschale.pl

Elżbieta Osińska

Centralna Biblioteka Rolnicza dziś
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego jest placówką naukową podległą Minister
stwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w 2015 r. obchodzi jubileusz 60-lecia powstania. Posiada oddział w Puła
wach. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, przemysłu spożywczego,
techniki rolniczej, ochrony środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych.
Księgozbiór Biblioteki liczy około 380 tys. woluminów.
W zbiorach Biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki od XVI do XVIII wieku i polonika
XIX-wieczne. Obie kolekcje - zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego - w językach polskim,
łacińskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim, stanowią unikatowy w Polsce, bogaty zbiór obejmujący
problematykę rolnictwa i nauk przyrodniczych, leśnictwa oraz szeroko pojętą wiedzę praktyczną o go
spodarowaniu, w tym m.in. pszczelarstwo i jeździectwo. Biblioteka prowadzi także ożywioną wymianę
międzynarodową ze 106 instytucjami w 37 krajach świata dodatkowo wzbogacając swój księgozbiór.
Odrębną kolekcję tworzą w Bibliotece wydawnictwa FAO.
CBR prenumeruje bazę danych CAB Abstracts na nośniku elektronicznym i tworzy dwie własne:
SIGŻ, SIBROL.
Biblioteka wydaje także, co dwa miesiące, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, który zaznajamia z bo
gactwem wiedzy zgromadzonej w bibliotece oraz przybliża ludzi szczególnie zasłużonych dla postępu
i rolnictwa, a często obecnie zapomnianych.
CBR rozpoczęła digitalizację Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz czasopism z XIX i z początku
XX wieku. Do tej pory, przy częściowym wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdigitalizowano ok. 1300 pozycji z Narodowego Zasobu Bibliotecznego i kilka tytułów czasopism w tym „Wieś Ilu
strowaną” (lata 1910-1914) i „Wieś i dwór” (lata 1912-1919). Można je przeglądać na CD ROM w czytelni
lub na stronie PBI (http://www.pbi.edu.pl).
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa powstała w 2009 roku, aby udostępnić czytelnikom zdigitalizowane sta
re druki, wydawnictwa XIX-wieczne i z początku XX wieku. Umieszczone w RBC wersje cyfrowe publi
kacji są pełnymi tekstami mającymi swoje opisy bibliograficzne w katalogu bibliotecznym.
Siedzibą Centralnej Biblioteki Rolniczej jest zabytkowy budynek przy Krakowskim Przedmieściu,
dawny gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Poprzez swoje położenie w centrum miasta oraz historię
budynku Biblioteka jest doskonałym miejscem promocji tradycji i kultury wsi polskiej, edukacji, nauki,
spotkań podróżników, autorów książek oraz organizowania różnego rodzaju wystaw czy też festynów.
W oficynie Biblioteki znajdują się pokoje gościnne i apartament „Na Skarpie”. W pokojach tych mie
ściła się pracownia chemiczna prof. Milicera, w której w latach 1890-1891 wykonywała pierwsze do
świadczenia przyszła laureatka Nagrody Nobla - Maria Skłodowska-Curie.
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Biblioteka dysponuje także odrestaurowaną, jedną z największych i najpiękniejszych sal konferencyj
nych na Krakowskim Przedmieściu. Zbudowana w XIX wieku na potrzeby Muzeum Przemyślu i Rol
nictwa, sala może obecnie pomieścić 300 osób. Odbywają się w niej konferencje, seminaria, wykłady,
odczyty, wystawy, bankiety.

Biblioteka zaprasza Czytelników w godzinach:
Warszawa:
ul. Krakowskie Przedmieście 66
pon.-pt. 9.00-20.00, sob. 9.00-13.00
w sierpniu: pon.-pt. 9.00-16.00
w lipcu Biblioteka jest nieczynna
Oddział w Puławach:
ul. Czartoryskich 8
pon., wt., śr., pt. 7.30-15.30, czw. 7.30-18.00
w lipcu i sierpniu: pon.-pt. 8.00-15.00

Siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej
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Centralna Biblioteka Rolnicza
http://www.cbr.edu.pl
tel. centrala (22) 826-60-41,
e-mail: sekretariat@cbr.net.pl
katalogi (22) 826-12-11, katalogi@cbr.net.pl
Wypożyczalnia (22) 826-60-41 w. 119,
wypozyczalnia@cbr.net.pl
Puławy: (81) 887-72-90,
e-mail :cbr_pulawy@cbr.net.pl

fot. Aleksandra Szymańska
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Zofia Kaczor-Jędrzycka

Jan Chmielewski w naszej pamięci
A Jeśli Komu Otwarta Droga Do Nieba - To
Tym Co Wiernie Służyli Polsce I Ludziom.
Kim był Janek Chmielewski, czego dokonał i ja
kim pozostanie w naszej pamięci.
Janek zmarł 5 grudnia 2014 r. niespodziewanie,
zaraz po powrocie ze szpitala. Od paru lat chorował
na serce. Urodził się 11 lutego 1937 r. we wsi Ludynia, gmina Krasocin, w powiecie włoszczowskim,
w rodzinie chłopskiej, mądrej, zgodnej i pracowi
tej. Już we wczesnych latach dzieciństwa wszystko
Janka interesowało, poruszało struny jego wrażli
wej osobowości.
Droga Janka w świat prowadziła przez szkołę
podstawową i Technikum Ogrodnicze w Tarnowie
Gumniskach.
W tej szkole, pod wpływem wybitnych nauczy
cieli m.in. słynnego prof. Romana Prażmowskiego,
J. Dybowskiej kształtuje się jego społeczna osobo
wość. Atmosfera bliskich Witosowych Wierzchosła
wic wyznacza ideową drogę życia Janka. Ze szkołą
w Tarnowie związany był do końca życia, uczest
niczył w licznych zjazdach absolwentów. Studia
rozpoczął w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczeci
nie. Stąd zostaje wytypowany na studia ogrodnicze
do Nitry, w ówczesnej Czechosłowacji, kończy je
z wyróżnieniem. Był to wielki awans dla studenta
pochodzącego z miejscowości prowincjonalnej.
Z dyplomem wraca do Polski. Podejmuje pracę
w Technikum Rolniczym w Podzamczu Chęcińskim
k. Kielc. Jest początkowo wicedyrektorem, uczy
przedmiotów ogrodniczych i ochrony roślin. Jest
prekursorem ekologii, niezwykle łubiany i szano
wany przez uczniów szkół dziennych i zaocznych.
Szkoła w Podzamczu Chęcińskim zapisała piękną
kartę w historii polskiego szkolnictwa rolniczego.
Dawała zawód, ale miała też ogromny wpływ na
kształtowanie humanistycznych wartości uczniów.
Wyzwalała także wiarę we własne siły młodego
pokolenia wsi. Janek miał w tym wielki twórczy
współudział. Był pedagogiem z powołania, szano-

fot. archiwum Radia Kielce

wał godność ucznia; myśl, słowo i czyn stanowiło
u Niego jedność. Angażuje się w działalność Gmin
nego Komitetu ZSL w Chęcinach, a potem w odro
dzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kiedy przyszła wolność i z powiewem wiatru
od morza odradza się demokratyczna Polska, Janek
włącza się w odradzanie ZMW w szkole, jest ini
cjatorem powołania przy tej organizacji Wszechni
cy Rodziny Wiejskiej. Po ponownym zarejestrowa
niu w grudniu 1984 r. Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych, angażuje się w rozwój tej organizacji
i uniwersytetów ludowych. Wkrótce powołu
je Wojewódzki Oddział TUL w Kielcach; zostaje
jego pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił przez
kilka lat. Zaprasza do współpracy wychowanków
W. Babinicza, słynnych uniwersytetów ludowych
w Różnicy i Pawłowicach. Podzamcze Chęcińskie
staje się miejscem licznych ogólnopolskich kursów,
sesji pedagogicznych, warsztatów artystycznych
i teatralnych dla nauczycieli, obozów wędrownych
dla młodzieży szkolnej. Uczestniczy w tych przed
sięwzięciach elita polskich nauk pedagogicznych,
socjologicznych, kulturotwórczych. W gromadzie,
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razem po Solarzowemu, rozpoczęło się na Podzam
czu budowanie Polski Od przyciesi do niebieskich
pował. Dzięki Jankowi szkoła rolnicza w swej pe
dagogii staje się ŚWIETLISTYM DOMEM, na
wzór Uniwersytetu Ludowego na Gackiej Górce.
Popularyzuje też ideę Nie ma Ojczyzny bez Kie
lecczyzny. Szkoda, że szkoła została przez władze
zlikwidowana, a wraz z nią umiera ŚWIETLISTY
DOM. To wielka strata dla Polski. Już z Podzamcza
nie roznoszą się słowa wypowiadane przez Janka
z utworu Żeromskiego „Puszcza Jodłowa”:
Puszcza królewska, książęca, biskupia, święto
krzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków jako
las nietykalny (...), wielki oddech ziemi i żywa pie
śni wieczności.
Puszcza jest niczyja - nie moja, ani nasza, jeno
boża, święta.
Kiedy zabrakło Jankowi Podzamcza zajął się
pisarstwem, popularyzując twórczość Żeromskie
go. Wkrótce zyskał zaszczytny przydomek - „Żeromszczak”.
Wydał w 2004 r. Wybór wierszy pisanych
w młodości przez Żeromskiego. Wydał też, pięk
ną edytorsko, książkę - Przyroda w twórczości Że
romskiego, Sentencje z utworów Żeromskiego, oraz
Syzyfowe prace - adaptacja sceniczna powieści dla
teatrów szkolnych. Podejmuje się w wielu szkołach
reżyserii takich przedstawień.
10 sierpnia 2014 r. za popularyzację twórczości
Żeromskiego uhonorowany został przez starostę
kieleckiego nagrodą w Dziedzinie Upowszechnia
nia i Ochrony Kultury. Czuł się nareszcie docenio
ny, choć zasługiwał na odznaczenie GLORIA ARTIS przyznawanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W dorobku wydawniczym Janka sąjeszcze inne
znaczące pozycje: Święty Izydor Oracz Patron Rol
ników, Wigilie w niewoli i wolności - wyjątki z róż
nych publikacji, zawierające refleksje nad rolą i siłą
moralną narodu oraz emocjonalny obraz Wigilii
i Świąt Bożego Narodzenia, Cierpienia Ludu Wiej
skiego (dwa tomy) - wybór fragmentów o pamięci
i cierpieniach Polaków w różnych utworach literac
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kich, Nie lękać się własnych myśli - wybór myśli,
sentencji i powiedzeń księdza profesora Włodzi
mierza Sedlaka.
Przyjaźnią i współpracą obdarzają Janka środo
wiska naukowe. Przedmowę do ww. książek pisze
profesor Bronisław Gołębiewski z Uniwersytetu
Warszawskiego, Janek Chmielewski zaproszony
został ponadto przez tego znanego uczonego do
Zespołu Badań nad Pamiętnikarstwem Polskim.
Bardzo cenił sobie spokój, dlatego z wielką pasją
buduje we Włoszczowie, na peryferiach miasta,
drewniany domek w otoczeniu bujnej zieleni. To
był domek jego marzeń. Znalazła w nim pomiesz
czenie wielka biblioteka (w tym cenne starodruki),
galeria tzw. obrazów niechcianych, rzeźby, stara
porcelana, bibeloty. W pokoju kominkowym przyj
muje gości, przyjaciół, rozmawiano o sprawach
najistotniejszych. Zapoczątkował w nim prace nad
wydaniem wierszy poświęconych MATKOM ży
jącym w różnych okresach historycznych. W ten
sposób pragnął złożyć hołd swojej matce, wielce
znaczącej osobie w jego życiu, która swoim rozu
mem i instynktem, a szczególnie sercem potrafiła
wytworzyć atmosferę ciepła rodzinnego, stwarzała
warunki kształcenia trzech synów. Matka - „ma
musia”, jak mawiał, była wielką miłością jego
życia.
Janek był człowiekiem, który samotnie prze
szedł przez życie. Miał dziesiątki serdecznych
przyjaciół. Ujmował dobrocią i skromnością. Nie
miał żadnych uprzedzeń. Był wzorem patrioty i hu
manisty. Pamięć i dorobek, jaki zostawił po sobie
Janek Chmielewski trwalsze będą niż śmierć.
Pożegnaliśmy Janka 9 grudnia 2014 r., na cmen
tarzu parafialnym we Włoszczowie.
Odprowadzał Janka tłum ludzi, koledzy i przy
jaciele z TUL, nauczyciele, ludowcy, przedstawi
ciele Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskie
go, Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach, sąsiedzi
i mieszkańcy Włoszczowej.
Nie zabrała ziemia, tylko przytuliła, żeby Ci się
bracie nasza Polska śniła.
Żegnaj Janku, zostaniesz w naszych sercach.

