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Waleria Żarnoch – wspomnienie
Niejednokrotnie powtarzamy, że nie ma
ludzi niezastąpionych, ale prawdą jest też to,
iż są ludzie których zastąpić się nie da. Taką
właśnie postacią była śp. Waleria Żarnoch
z Dąbrów. W roku 2018 przypadała 30.
rocznica jej śmierci (zmarła 14 kwietnia
1988r.), warto więc wspomnieć tę postać –
najbardziej znaną Dąbrowiankę. Była niezwykle utalentowaną artystką ludową, pieśniarką, wycinankarką. Pisała wiersze gwarą
kurpiowską. Cieszyła się życiem choć codzienność przysparzała jej wiele trudu,
zmartwień, a czasem i trwogi. Patrzyła na
świat po Bożemu. We wszystkim widziała
mądrość Bożą, może dlatego jej twórczość
jest nam tak bliska i zrozumiała.

sób wykpiwała Hitlera. Niewiele brakowało,
aby po wkroczeniu wojsk niemieckich we
wrześniu do Polski przypłaciła za ten występ
swoim życiem.

Była wielką patriotką, o czym świadczą
różne wydarzenia z jej życia. W 1939 r.
przed wybuchem wojny udzielała się w Myszynieckim Komitecie Obrony Narodowej
m.in. kwestując na zakup samolotu bojowego. Podczas uroczystej wizyty generała Sosnkowskiego w Myszyńcu zaśpiewała ułożoną
przez siebie piosenkę, która w drwiący spo-

panieńskie nazwisko Markwas, Waleria
śpiewała pieśni kurpiowskie ks. Skierkowskiemu. Tak wspominała to spotkanie: „Jak
ja[…] byłam u brata w następnyj wiosce
Wolkowych. No i ksiądz Skierkowski tam
przyjechał, i powiedzieli mu – tu jest taka
z Dąbrów dziewcyna co może śpiewać, to
mnie zawołali. No to podziwiał, i mówi –
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Ci, którzy znali Panią Walerię, często zastanawiali się, skąd w Pani Walerii tyle
energii i zaangażowania w sprawy regionu
kurpiowskiego, a Ona zawsze odpowiadała:
„Kurpie to mój świat. Jestem zakochana
w Kurpiach i kulturze kurpiowskiej całą
swoją duszą i wszystko, czego się nauczyłam, robię dla swojej wielkiej miłości.” Jej
talent śpiewaczy docenił ks. Władysław
Skierkowski – zbieracz pieśni kurpiowskich.
Jako młoda dziewczyna, nosząca wówczas

tak odtworzyć jak ty kochano śpewas ty leśne piosynki takie z temi wywijasami, tutaj
śpsiewajo spsiewocki, ale tak nie mogu wykręcić, jak ty je śpiewasz.”

Antoni Jankiewicz z Kurpiankami na tle portretu
Walerii Żarnoch.

Razem ze swoim zespołem „Dąbrozionki”
rozsławiła nasz region po całej Polsce. Lista
nagród i wyróżnień dla p. Walerii Żarnoch jest
długa. Najbardziej cieszyła się z nagrody najważniejszego ogólnopolskiego festiwalu folk-

lorystycznego w Polsce – Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Za swój śpiew i taniec Dąbrozionki
otrzymały Złotą Basztę Kazimierzowską. Pani
Waleria miała wtedy 78 lat. Za wieloletnią
działalność kulturalno-społeczną 18. lipca
1984r. zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
13. kwietnia 2018 r. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Dąbrowach odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom o śp. Walerii Żarnoch. Montaż słowno-muzyczny oraz
widowisko pt. „W kurpiowskiej izbie” przedstawiło stowarzyszenie „Kurpiowskie Pogranicze”, Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach – filia w Dąbrowach, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Dąbrowach oraz Gimnazjum
im. Ks. Jana Twardowskiego w Rozogach –
oddział w Dąbrowach. Spotkanie to jeszcze
raz uświadomiło zebranym, jak wspaniałą
i twórczą postacią była Waleria Żarnoch, i że
warto ocalić od zapomnienia to wszystko, co
robiła dla ludzi i z ludźmi.
Antoni Jankiewicz

emerytowany nauczyciel ZSP w Dąbrowach
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Mecenasi Kurpiowszczyzny
W miejscowości Szafarczyska, u państwa
Marianny i Waldemara Pędzichów, znajduje
się stara rodzinna oryginalna chata kurpiowska. Chata, która przetrwała zawieruchę obu
wojen światowych. Jej właściciele własnym
staraniem i nakładem finansowym wyposażają
ją i teren wokół niej, w dawne sprzęty gospodarstwa domowego i narzędzia. Dzięki
staraniom właścicieli i ludzi dobrej woli, owa
perełka Kurpiowszczyzny stale ubogaca się.
Dzieło to, jest doskonałym elementem kulturowym, edukacyjnym, historycznym, integracyjnym dla nas wszystkich. Pasja i mecenat
tegoż małżeństwa znalazły uznanie w oczach
kapituły wyróżnienia „Kurpik”. Związek
Kurpiów w Ostrołęce, przyznał je w 2017 roku
Mariannie Pędzich m.in. za ochronę dzie-

Marianna Pędzich

dzictwa Kurpiów, wcześniej „Kurpika”
otrzymał także Walde-mar Pędzich. Gościnni
gospodarze zawsze chętnie służą swymi
zbiorami, każdemu kto zechce zawitać do nich
i namacalnie obcować z historią i kulturą
naszego regionu.
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Otóż, aby zobaczyć chatę z jej specyfiką,
czy dawne ule, cepy, krosna, żeliwne garnki
i wiele innych cennych eksponatów świadczących o naszej kulturze kurpiowskiej,
wystarczy zawitać do Szafarczysk. Wokół
chaty zobaczyć możemy tary do prania, bosaki, charakterystyczny ludowy krzyż przydrożny, żurawia, czy dyby z okresu carskiego.
Na pierwszy rzut oka charakterystyczny
obrazek. Otóż, przed chałupą stoją dwie
drewniane figury Kurpia i Kurpianki. Postacie te, dobrze wkomponowane są w otoczenie
domu. Stanowią niejako jego uzupełnienie
i ozdobę. Naocznie pokazują stroje naszych
przodków i to, co w ich życiu było najważniejsze: chleb i strzelba. Kurpie pamiętają
o okresach głodu i z należytym szacunkiem
odnoszą się do chleba, którym dzielą się
z drugim człowiekiem. Powiedzenie „strzela
jak Kurp” obrazuje strzelba – nieodłączny
atrybut Kurpia. Kurpie byli bowiem wyśmienitymi strzelcami.

Właściciele posesji i figur cieszą się z ich
posiadania i są dumni, że tym oto sposobem
chronią cząstkę naszego dziedzictwa kulturowego. Zapowiadają także pokrycie rzeźb
farbami, tak aby odzwierciedlić rzeczywisty
wygląd ludzi Puszczy. Nieopodal nich ujrzeć
można przydomowe ule z okresu dobrych
czasów bartników kurpiowskich. Wydrążone
w pniu drzewa otwory, możemy zobaczyć
w skansenach i na książkowych ilustracjach.
Specyfika natury ludzkiej jest zasadniczo
taka, iż wszystkiego wolimy doświadczyć
empirycznie. Tak też jest i w tym przypadku.
Co innego słyszeć, czytać, a co innego
zobaczyć na własne oczy i dotknąć. Wyjazd
do skansenu w Nowogrodzie wiąże się
z pewnymi większymi działaniami. Jednak,
zatrzymanie się przy okazji, po drodze by
spotkać się z cząstką naszej kultury, nie jest
żadnym problem.
Przez długi czas wizytówką Kurpiowszczyzny było budownictwo.
Ten niepowtarzalny charakter i styl
wsi tutejszych, podobnie jak na
Podhalu, był nierozerwalnie związany z otaczającym środowiskiem.
Zadziwiał zmysł i mistrzostwo wykonania budynków. Materiał budowlany, to głównie drewno z Puszczy
i słoma z pola. Każdy budynek był
niepowtarzalny, miał indywidualne
wykończenie. Szczyt zajmuje tu
szczególne miejsce. Dolna jego część
wykończona była pionowymi deskami, górna zaś, z desek ułożonych
na krzyż lub w różne desenie –
łamańce, od których pochodzi nazwa
„szczyt łamany”. Szczytówki i opaski
były wycinane w różne karby, wzorki
i desenie. Wszystko to było misternie
zharmonizowane. Nadokienniki zdobiono także pięknie. Zwieńczenie dachu zwane śparogami niemal w każ-

dej chacie było inne. Rzeźbiono je w kształcie rogów, ptaków, łbów końskich. Pośrodku
śparogów umieszczano słupek z chorągiewką, kogucikiem lub krzyżem drewnianym czy
żelaznym. Elementy te, z łatwością odnaleźć
można i na tej chacie.
Mało kto dzisiaj pamięta, pewien szczegół
związany z wieszaniem obrazów. Otóż, zawieszano je dawniej zwartym szeregiem,
jeden obok drugiego, wzdłuż całej ściany
przeciwległej do drzwi wejściowych. Dolnymi krawędziami obrazy te wspierały się na
poziomo przybitej półce tzw. „listwie”, górą
przymocowane do powały w ten sposób, że
wisiały lekko nachylone ku widzowi. Wieszano je też nad łóżkiem, bądź w tzw. „świętym
kącie”. Miejsce za obrazami, wykorzystywane było do przechowywania przedmiotów specjalnie wartościowych. Znajdowały
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się tam zioła poświęcone, używane do celów
leczniczych, dokumenty rodzinne itp. W mowie używano zwrotu „za obrazem”.
Posiadanie licznych świętych obrazów
było w kulturze ludowej nie tylko wyrazem
pobożności i zabiegania o opiekę świętych,
nie tylko świadectwem odbytych pielgrzymek
do miejsc słynących cudami, ale i uświęconym przez zwyczaj nakazem społecznym,
od którego nie wypadało uchylać się dbającym o szacunek gospodarzom. Taki też
„święty kąt” możemy odnaleźć i w tej chacie,
której eksponaty pamiętają nawet okres
I wojny światowej.

Waldemar Pędzich

Bogate wyposażenie chaty robi wrażenie. To
praktyczna lekcja o naszym kurpiowskim
regionie. Święty kąt, szlaban, kołyska,
żelazko na węgiel, obrazy, radio, telewizor,
krosna, szafy, cepy, sierpy, leluje, maselnice,
gliniane talerze, dzieże, drewniana walizka,
pasiaki itp. Pozwalają realnie zobaczyć
i dotknąć historii naszych praojców. Wśród
zgromadzonych zbiorów znamienną jest –
wisząca nad starym prawdziwym kurpiowskim łóżkiem – ramka z napisem: „W tym
miejscu starej chaty kurpiowskiej Aleksandra
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Pędzich urodziła ośmioro dzieci m.in.
Waldemara Pędzicha, dwukrotnego Mistrza
Polski i rekordzistę w biegu 24-godzinnym.
W latach 1930-1965 we wsi Nasiadki –
Szafarczyska porody odbierała mieszkanka
Nasiadek Przygoda Stefania, która była
zwyczajną kobietą zwaną babką”.
Na tabliczkach informacyjnych eksponatów wyposażenia chaty odnaleźć możemy
m.in. Małgorzatę i Krzysztofa Mrozów z Olszewki, Sławomira Kaczyńskiego z Łęgu
Starościńskiego, Ryszarda Maniurskiego
z Antoń oraz z Szafarczysk: Zofię i Henryka
Parzychów, Elżbietę i Wiesława Gąsków,
Zofię Wiską, Edwarda
Wiskiego.
Przejrzyjmy swoje zakamarki, a być może znajdziemy jeszcze gdzieś zapomniane sprzęty naszych
dziadków i rozważmy
przekazanie ich do tej
chaty, by nadal służyły
nam wszystkim, by jej
motto „ocalić od zapomnienia”, mogło być
praktycznie realizowane.
W ten sposób uchrońmy
cząstkę naszego dziedzictwa
kulturowego,
które służy i będzie służyć
całej kurpiowskiej krainie i przybywającym
do niej. Naprawdę warto tak uczynić. A będąc
w Szafarczyskach niejako jest naszym
obowiązkiem, zatrzymanie się na chwilę, by
razem wspólnie z życzliwymi gospodarzami,
raz jeszcze poczuć ducha minionych lat.
Krzysztof Bulak

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Barć”
w Dąbrówce gm. Lelis

Na fotografiach Bogdana Białczaka

Drewniane kościoły kurpiowskie
Drewno to do niedawna najczęściej stosowany materiał budowlany na Kurpiach. Niewiele jest trwalszych zabytków murowanych a wśród drewnianych prym wiodą kościoły
i obiekty „małej architektury”. Budowali je kurpiowscy cieśle i okoliczna ludność. Obecnie
istnieje na Kurpiach 12 drewnianych kościołów w miejscowościach: Zaręby, Olszewka,
Parciaki, Brodowe Łąki, Lelis, Łyse, Dąbrówka, Czarnia (kadzidlańska), Kuzie, Leman, Turośl, Dobrylas.
Wiążą się z nimi ciekawe historie np. kościół w Łysych budowano nocami i bez użycia
gwoździ bo takie warunki postawił zaborca. Niektóre zostały przeniesione z parafii do parafii
bo ich miejsce zajęły świątynie murowane.
Na przestrzeni dziejów kościoły są przebudowywane, przenoszone na inne miejsca, zamieniane na świątynie murowane, niszczone w zawieruchach wojennych, naturalnie się starzeją jak wszystko w przyrodzie
Wystawa powstała z potrzeby zachowania dziedzictwa kurpiowskiej architektury drewnianej, utrwalenia istniejącego stanu budowli, pokazania ich piękna na Kurpiach i poza nimi.

Parciaki

Olszewka
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Zaręby

Lelis

Dąbrówka

Czarnia (kadzidlańska)

Kuzie
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Łyse

Leman

Brodowe Łąki

Dobry Las

Turośl
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Ostatni powstańcy w roku 1864
W lesie w Gontarzach w gm. Zbójna pochowany został w okresie powstania styczniowego kapitan Antoni Wolski „Miecz”,
rozstrzelany w tejże wsi 15 czer-wca 1864
roku. Wolski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik bitwy pod Myszyńcem, był jednym z tych powstańców, których
wiatr historii przywiał do puszczy kurpiowskiej. Wszyscy zainteresowani dziejami lat
1863-1864 na Kurpiach powinni koniecznie
sięgnąć do tekstu, który publikujemy poniżej. Jest to anonimowe wspomnienie o Wolskim i Wincentym Bugielskim, które spośród
znanych pamiętników dotyczących powstania, wyróżnia czas, w którym zostało wydane. Opis poniższy opublikowany został już w
październiku 1864 roku. Wypadki, które
opisywał, miał więc świeżo zachowane
w pamięci. Zapraszamy do lektury tekstu
znanego historykom, który zasługuje na
upowszechnienie.
Antoni Wolski i Wincenty Bugielski. Ostatni powstańcy w Augustowskiem w roku 1864.
Wspomnienie.
Kapitan Antoni Wolski znany pod przybranem nazwiskiem Miecza, bynajmniej nie został ujęty z bronią w ręku przez Moskali, jak to
donosiły ich organa, ale po pomyślnej bitwie
pod Gontarzami i nieszczęśliwej potyczce stoczonej pod wsią Kuzie, w której prawie całą
dowodzoną przez siebie kompanię utracił,
szczęśliwie przemknąwszy się na terytorium
pruskie, schwytany tu został przez patrolujące
wojsko i odstawiony do miasta Jansborga (Johannisburg). Miasto Jansborg znane dotychczas było z swej przychylności dla sprawy naszej, a władze pruskie musiały częstokroć tolerować przebywających w tem mieście Polaków, ażeby nierozdrażniać mieszkańców. Ta
okoliczność spowodowała, iż major moskiewskich objezdczyków Dhewel, który po bitwie
wincenckiej schronił się do Prus i stale już odtąd we wsi Dłutowie położonej w Prusiech
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przemieszkiwał, trudniąc się szpiegostwem,
a mając osobistą urazę do p. landrata jansborgskiego, denuncjował tegoż o wzięcie łapowego
od Polaków. W skutek tego wytoczono śledztwo, do przeprowadzenia którego p. Maurach,
naczelnik zarządu gumbińskiego, wyznaczył
regierungsratha Mayera, znanego w całych
Prusach wschodnich pod przezwiskiem Moroka, z przyczyny często objawianego przez tego
pana polakożerstwa. Pan Meyer pomimo najszczerszych chęci wykrycia polskich intryg,
musiał zaświadczyć, iż denuncjacja Dhewela
była prostą potwarzą. Nieszczęście mieć chciało, że właśnie podczas prowadzenia owego
śledztwa przyprowadzili do Jansborga czterech
naszych wiarusów; pan Morok kazał ich zaraz
odstawić wprost do komory Wincenta i oddać
ich za pokwitowaniem w ręce moskiewskie.
Jednego z tych zuchów Moskale powiesili
w Myszyńcu a trzech innych rozstrzelali we
wsi Łasze, Łączkach i Lemanie. Po dokonaniu tego haniebnego czynu, Morok z Jansborga wjechał, pozostawiając po sobie wzór
jak dalej powinni urzędnicy postępować z Polakami chroniącymi się do Prus. W kilka dni
po tych wypadkach wojsko pruskie przyprowadziło do Jansborga kapitana Wolskiego.
Tym razem p. landrath nie chcąc dać powodu
do denuncjacji, wbrew obowiązującym prawom i uczuciom ludzkości, wbrew prośbom
miejscowych obywateli, polecił kapitana Wolskiego odstawić do Wincenty i tam oddać go
Moskalom za pokwitowaniem. Nieludzkie to
polecenie zostało spełnionem, a kapitan Miecz
nie zaparł się przed Moskalami ani swego nazwiska, ani stanowiska jakie zajmował.
Wkrótce też po tem kilku niewolników moskiewskich odzianych w mundury oficerskie,
zatytułowawszy się na sposób zachodni sądem, zadecydowało że Wolski ma być rozstrzelanym. Mordercy, pragnąc się dłużej pastwić nad swą ofiarą, odczytali skazanemu wyrok w dniu 15 maja r.b. a spełnili go dopiero

w miesiąc potem d. 15 czerwca, we wsi Gon- porzuciwszy stan duchowny niezgadzający się
tarze, gdzie dwa miesiące przed tem Wolski z jego żywem usposobieniem, wziął w dzierpobił Moskali.
żawę niewielką wioskę w województwie płocW ogólności z Prus wschodnich wydano kiem. Było to w r. 1862: w onym czasie przeMoskalom do końca Lipca 37 naszych roda- jeżdżał przez Płockie ś.p. Leon Frankowski,
ków, z tych dwóch powieszono, jednego a poznawszy w Antonim duszę szlachetną
w Myszyńcu a drugiego w Szczuczynie; 5 zaś i serce prawego Polaka, wprowadził go do
rozstrzelano: w Gontarzach,
tworzącej się wówczas organiSuwałkach, Lemanie, Łączzacji narodowej. W chwili
kach i Łasze. Powieszonego
wybuchu powstania, Wolski
w Szczuczynie obywatela Garznajdował się z rozkazu władockiego i rozstrzelanego
dzy narodowej w pcie Łomw Suwałkach b. żołnierza z kożyńskim, i zaraz potem wstąpił
stromskiego pułku piechoty,
jako prosty żołnierz do oddziawydał Moskalom znany na cału zwanym Zameczka, nad
łe Prusy wschodnie v. Brandt
którym dowództwo miał pułlandrath z Ełku (Lyck po niekownik Padlewski. Na drugi
miecku). Wszyscy o tem wiedzień po przybyciu jego do
dzą, że p. v. Brandt nie mając
oddziału, nastąpiła bitwa myżadnego majątku, umie jedszyniecka, w której 24 godzinnakże, nie zaciągając wielkich
ny żołnierz Antoni Wolski
długów, wydawać na swe
okazał wielkie męztwo i krew
utrzymanie 5 razy więcej anizimną. Po utarczce pod DrążKrzyż powstańczy z 1863 roku,
żeli wynosi pensja, są tacy, co zrekonstruowany w roku 2015.
dżewem odcięty przez Moskautrzymują na pewne, że von Miejsce spotkań powstańców.
li, Wolski wraz z kilkunastu
Brandt niedobory ztąd powsta- Znajduje się w okolicach Łysych,
innymi przybywszy w Łomłe pokrywa zasiłkami nadcho- pokazał nam go Józef Bacławski.
żyńskie, wstąpił do formujądzącemi z Augustowa, Szczuczyna i innych cego się oddziału Wawra. Odtąd, jako naczelmiejsc, czy to jednak prawda? Trudno stanow- nik arsenału, dzielił często świetne a częściej
czo powiedzieć, gdyż podobnych serdecznych jeszcze nieszczęśliwe losy tego oddziału.
stosunków nigdy dokładnie zbadać nie można. W tym perjodzie służby, pilnując i przewożąc
To jest tylko rzeczą pewną, że p. v. Brandt nosi broń z jednego punktu na drugi, szczególniej
obecnie order St Stanisława, którym go Mo- gdy po rozpuszczeniu oddziału Wawra pod
skale „ozdobili” w zamian za udział w mor- wsią Świnią na Kurpiach, co zaszło w miesiąderstwie dopełnionem na dwóch obrońcach cu Sierpniu r. z., trzeba było broń przez żołniewolności. To się nazywa utrzymywaniem rzy złożoną przewieźć na punkt zborny, na„harmonji” pomiędzy dobrymi sąsiadami. znaczony w lasach rozciągających się na
Przesyłam wam kilka rysów z życia śp. Mie- wschód od Augustowa, wśród najniekorzystcza i Pragi, mogących interesować ogół czyta- niejszych okoliczności i warunków, Wolski
jącej wasz dziennik publiczności.
okazywał zawsze nie tylko odwagę godną
Obywatel Antoni Wolski pochodził z tak wszelkiej pochwały, ale i zadziwiającą przezwanej szlachty zaściankowej osiadłej na Li- zorność. Po wyjechaniu w początkach wrzetwie. Początkowo wstąpił do seminarjum wi- śnia r. z. z województwa augustowskiego pułleńskiego, zkąd przeniósł się następnie do ta- kowników Andruszkiewicza i Wawra, Wolski
kiego zakładu w Tykocinie. Wkrótce jednak otrzymał polecenie sformowania w lasach
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łomżyńskich oddziału pieszych partyzantów
z samych włościan złożonego. Znany i kochany przez Kurpiów, mając sobie dostarczoną
odpowiednią ilość broni palnej, Wolski, dany
rozkaz szybko spełnić potrafił. Dzieje tego oddziału z 80 włościan złożonego, są krótkie, ale
świetne i dobrze charakteryzujące usposobienie i ducha naszego ludu. Było to pierwszych
dni listopada 1863 roku. W onym czasie rabusie moskiewscy, zwani objezdczykami, zapomniawszy nauki otrzymanej 19 września od
połączonych oddziałów majorów Brandta
i Micewicza, zaczęli robić częste wycieczki
z Wincenty i innych kryjówek, z celem rabunków i mordów. Kapitan Wolski postanowił odzwyczaić tych złoczyńców od rozbojów i w
tym celu urządził zasadzkę we wsi Lemanie.
Droga wiodąca z Wincenty do Lemana ma po
jednej stronie bagno a po drugiej niewielkie
wzgórza okryte krzakami. Na kilka kroków
przed wsią Lemanem stały włościańskie stogi
siana, które objezdczyki chcieli ukraść. Wolski
w chałupach włościańskich i w krzakach
okrywających wzgórza, ukrył swych towarzyszów zostawiając przed chatą sołtysa, jednego
tylko włościanina, który na zapytanie zbliżającej się szpicy moskiewskiej: „niet li zdieś Palakow?” najspokojniej, paląc nierozdzielną od
życia Kurpia fefkę, odpowiedział dobrodusznie „my tu nie słychamy!” i odszedł na bok
zbierać wiory. Tak zapewniona banda rabusiów weszła w sam środek zasadzki. Wolski
dał pierwszy strzał i zaraz jednego rozbójnika
zrzucił z konia, za nim posypał się grad strzałów danych przez włościan. Zmięszani tą salwą Moskale, uciekając na przeciwną stronę
drogi ugrzęźli w bagnie, a nasza wiara paliła
wówczas do nich jak do kaczek. Z zasadzki tej
jeden tylko objezdczyk, znany ze swej podłości wachmistrz Achajło, dzięki dzielnemu koniowi na którym jechał, wyszedł nie tknięty:
wszyscy inni zostali zabici lub zginęli bez wieści; na drodze i w bagnie zdołano odszukać 17
trupów moskiewskich, których z należytą
czcią religijną nasi pochowali. Z naszej strony
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ani jeden nawet nie został ranionym, albowiem
Moskale tak byli strwożeni, iż ręce im się trzęsły przy strzelaniu.
Z bitwy tej jako łup wojenny, kapitan Wolski przyprowadził do formującego się naówczas obozu majora Brandta: 12 umontowanych, pięknych koni, z których jeden był tylko
lekko draśnięty grandkulką, 14 karabinów, tyleż pałaszy, 26 pistoletów, jeden rewolwer oraz
patrontasze i inne effekta. Wartość tej zdobyczy wojennej wynosiła 20,000 złp. Po tej bitwie Kurpie wolni byli na czas jakiś od nieproszonych wizyt moskiewskich i w ślad zatem
idących grabieży.
W końcu listopada r. z. po rozbiciu dopiero
co formującego się na nowo oddziału majora
Władysława Brandta, Wolski wraz z wielu innymi szukał chwilowego schronienia w Prusach wschodnich. W kwietniu 1864 roku
wszedł z powrotem do Kongresówki na czele
100 karabinierów, stanowiących awangardę
głównego oddziału, który w ślad za nim miał
wejść w sile 400 karabinów i 100 kawalerji.
Jednocześnie z tym oddziałem miało być
wprowadzonem w Łomżyńskie 2000 przygotowanych już karabinów oraz odpowiednia
ilość amunicji i effektów wojskowych; przy
dobrem usposobieniu jakim się zawsze włościanie tutejsi odznaczali, przy odpowiedniej
ilości myśliwskiej i siecznej broni, kto wie, jakieby mógł przyjąć rozmiary pożar powstania
w tym punkcie rozniecony. Zawczesne jednak
rozbicie tych 3 kompanji małego oddziału,
brak pieniędzy, których kapitaliści województwa augustowskiego d a ć n i e c h c i e l i:
prześladowanie władz pruskich, które w ciągu
jednego tygodnia schwytały w okolicach Biskupca (Bischofsburg) i Jansborga 622 sztuk
palnej broni, pomiędzy któremi było 550
sztućców, nie pozwoliły tych planów w oznaczonym czasie wykonać. Wolski otrzymał rozkaz po wejściu do kraju, ażeby rozdzielił się na
trzy oddziały po jednej kompanji każdy, któremi dowodzić mieli Miecz, Praga i Nowina.
Zadaniem tych oddziałów było: 1. odsunięcie

Moskali od granicy a przez to ułatwienie
głównemu oddziałowi wejścia do kraju;
2. wyegzekwowanie zaległych podatków i pożyczki narodowej; 3. objaśnianie ludu wiejskiego. Dla spełnienia tego potrójnego zadania, konieczną było rzeczą nie wdając się
w znaczniejsze potyczki, udać się w trzech
różnych kierunkach i ściśle się trzymać sekretnej instrukcji szczegółowej, sporządzonej i doręczonej każdemu z dowódców, przez władzę
wyższą. Miecz rozkazów tych niewykonał dla
tego, że główny oddział za nim nie wszedł
w Augustowskie; zatrzymał więc wszystkie
trzy drobniutkie kompanie przy sobie; po tygodniowym pobycie między Kurpiami, gdzie
go poczciwy i kochany lud nasz, jak zbawcę
na klęczkach witał, napadł na wieś Gontarze,
zajętą przez silny posterunek moskiewski
i chociaż otrzymał tam piękne zwycięztwo,
lecz zaraz potem jak to łatwo można było
przewidzieć, otoczony przez przeważne siły
moskiewskie, zmuszony do przyjęcia bitwy
pod Kuziami, został zupełnie rozbity. Z boju
tego jedna tylko kompania Pragi wyszła dość
szczęśliwie; dwie inne zostały rozproszone
i wzięte do niewoli. 1 Jakie od tej chwili kapitan Miecz przeszedł koleje, to na początku tego wspomnienia powiedziałem. Antoni Wolski
miał lat 26, wzrostu był wysokiego, postawy
kształtnej, czarne, zwykle długie włosy ocieniały twarz ściągłą i piękną, a pod wysokiem
czołem lśniły się ciemne oczy, z których łatwo
wyczytać można było męztwo i szlachetność
duszy. Przez włościan był bardzo kochany
i wysoko ceniony, umarł z rezygnacją i spokojem. Oby mu ziemia lekką była!
W bitwie pod Kuziami, jak to wyżej
wspomniałem ocalała jedna tylko kompania
nieustraszonego w boju porucznika Bugielskiego (Praga). Wincenty Bugielski przed po1

Dwudziestu kilku ludzi rannych z tego oddziału,
wziętych do niewoli przez Moskali, w skutek złego
opatrywania i nieludzkiego obchodzenia się z nimi,
pomarli w Łomży. W tej potyczce zginął także młody
i odważny Pitot.

wstaniem był inspektorem policji moskiewskiej w Suwałkach. Gdy wybuch nastąpił, jako
prosty żołnierz wszedł w szeregi wojsk narodowych, przyprowadzając z sobą do formującego się wówczas oddziału Walerego Kamińskiego około 30 mieszczan Suwalskich. Z oddziału Kamińskiego poszedł następnie do
Pawła Suzina, skąd po bitwie pod Stasiszkami,
gdzie Suzin poległ, dostał się do Wawra,
a właściwiej do połączonego wówczas z Wawrem oddział u Brandta i wraz z tym ostatnim
przeszedł w Łomżyńskie. W tym oddziale zostając rannym był w potyczce pod Wizną. Wyleczony z ran, poszedł znowu do oddziału.
Dnia 19 września r. z. jak to powszechnie wiadomo, połączone oddziały Brandta i Micewicza, zdobyły szturmem i zburzyły komorę
Wincentę będącą kryjówką objezdczyków.
W tej świetnej dla polskiego oręża bitwie, Bugielski dowodząc kompanią kosynierów okazał nieustraszoność w boju i przytomność
umysłu. W miesiącu listopadzie r. z. schronił
się do Prus, zkąd w kwietniu r. b. wszedł
z powrotem w granice zaboru moskiewskiego
na czele kompanji karabinierów. Po bitwach
pod Gontarzami i Kuziami, Bugielski niezrażony niepowodzeniem wszedł w okręg Biebrzański z celem spełnienia danych poleceń;
lecz tu, zbyt wcześnie i niestety! w skutek
zdrady jednego z właścicieli ziemskich, otoczony przez Moskali pod wsią Grabowo, po
zaciętej walce wzięty do niewoli, zginął po
bohatersku na szubienicy. Bugielski miał lat
około 30, wzrostu był średniego, krępy, włosy
miał ciemno blond, twarz pełną, rumianą. Cechą jego charakteru było męztwo, przytomność umysłu w najtrudniejszych chwilach
i sumienność w spełnianiu danych rozkazów.
Umarł zacnie, odważnie, jak na prawego Polaka przystało. Cześć jego pamięci!
Z nad granicy województwa Augustowskiego.
Źródło: „Ojczyzna”, 24.10.1864, nr 100.
oprac. Łukasz Gut
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Bojownik niepodległości

Józef Wyrębek (1894 - 1945)
Dla najbliższych z Rodziny oraz dla potomnych, w syntetycznym skrócie pragnę
przekazać wybrane ( z różnych dokumentów
książek i przekazu osób starszych) wiadomości o życiu i działalności społeczno-politycznej mojego Ojca.
Żył w najbardziej okrutnym okresie najnowszej historii – w czasie I i II wojny światowej. Za udział w wyzwoleniu Ojczyzny
w czasie I wojny światowej został odznaczony medalem „Bojownikom Niepodległości RP – 1918 r.” To odznaczenie widzimy
na jego piersi - przez wiele lat przechowuję
je jak bezcenny skarb.
W wieku 19 lat brał udział w walkach
z zaborcą rosyjskim, a następnie niemieckim
(1914 r.) W czasie rozbrajania wojsk niemieckich został ranny, a następnie więziony
w ostrołęckim areszcie. Tu go trzymano
w wodzie i torturowano. Tylko dzięki błyskawicznym zmianom na polu walki, uszedł
z życiem. Za udział w wyzwoleniu Ojczyzny
został odznaczony medalem ,,Bojownikom
Niepodległości RP – 1918 r.” Józef Wyrębek
miał ukończona szkołę średnią rolniczą
w Pszczelinie k/ Warszawy. Po 1922 r. był
współorganizatorem i budowniczym cegielni
(na zasadach spółdzielni) zlokalizowanej na
południowo - wschodnim skraju wsi Dylewo. Pierwszym Prezesem był Pan Kłyciński,
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a następnie po spłaceniu udziałowców, właścicielem zakładu został mój Ojciec (produkcja roczna to było ponad milion sztuk
cegły). Jak podają niektóre źródła, mój Ojciec na terenie Kurpi Zielonych należał do
grona wybitnych działaczy społeczno - politycznych. W 1930 roku kandydował na posła
z ramienia PSL. Dalsze działania na rzecz
Ojczyzny i współobywateli przerwała okrutna niewola. Wybuch II wojny światowej
1 września 1939 r. zniszczył wszelkie wysiłki i marzenia. Odebrał spokój, chleb powszedni i dla wielu chęć do życia. Ojciec
z racji walki z okupantem w czasie I wojny
światowej, był w pełni świadomy, że jak
wielu Polaków, był zaplanowany do likwidacji. Przez pewien czas musiał się ukrywać.
Gestapowcy wielokrotnie nachodzili nasz
dom. Pamiętam tych drani, również płacz
mojej Matki błagającej o pozostawienie nas
w spokoju. W związku z trudną sytuacją życiową, jaką zgotował okupant niemiecki,
w 1944 roku w wieku 46 lat zmarła moja
Mama, a w 1945 roku zmarł mój Tata przeżywszy zaledwie 51 lat.
Ten okrutny czas wojny przeżyłem również ja, jako dziecko. Często, ze łzami
w oczach, zastanawiam się, jakim cudem
udało mi się przetrwać to piekło na ziemi.
Jeszcze przez wiele lat, po takich zniszczeniach wojennych, było wszystkim ludziom, a szczególnie dzieciom i osobom
starszym, bardzo ciężko żyć. A jednak dzięki
Bogu dożyłem sędziwego wieku 84 lat.
Ojcze, dla mnie i myślę, że nie tylko, byłeś i jesteś wielkim bohaterem i Patriotą.
W roku 2018 – 11 listopada uroczyście
obchodzono Setną Rocznicę Odzyskania
Niepodległości Polski, o którą to niepodległość walczyłeś również Ty, Ojcze.
Najmłodszy syn - Marian Wyrębek

O Kurpiach krytycznie
Poniżej prezentujemy tekst ks. Franciszka Flaczyńskiego - proboszcza parafii w Baranowie
w latach 1930-1935, w którym to niezbyt pochlebną ocenę wystawia nam Kurpiom.
Wymienia kurpiowską śmiałość, upór, ostrożność wobec nowości. Czy to dziś nasze cechy
negatywne? Czy ks. Flaczyński, chcąc ukazać nasze najgorsze cechy, nie zaprezentował
jednak tych, którymi możemy się szczycić? Żeby jednak nie było tak dla nas pozytywnie,
należy przyznać, że kilka z wymienionych przez baranowskiego proboszcza przywar, na
pewno nie przynosiło Kurpiom chluby.
Tekst opracował Łukasz Gut.

Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”, 1933, nr 30-43.

Tablica upamiętniająca biskupów i księży diecezji
płockiej, którzy w okresie II wojny światowej zginęli śmiercią męczeńską. Bazylika katedralna
w Płocku.

Ksiądz, urodzony 29 stycznia 1881 roku w
Radziwiu. Jako jeden z najzdolniejszych
alumnów Seminarium Duchownego w Płocku
przed jego ukończeniem wysłany na studia do
Akademii Duchownej w Petersburgu gdzie
otrzymał stopień magistra teologii i wyświęcony na kapłana w r. 1906 oddał się pracy nauczycielskiej jako prefekt i profesor Seminarium Duchownego i sekretarz konsystorza
w Płocku, a następnie prefekt w Pułtusku.
W r. 1929 powołany do Seminarium Duchownego na wicerektora i profesora teologii
moralnej, został zarazem aż do końca diecezjalnym kierownikiem konferencji dekanalnych duchowieństwa; organizował programy
tych kwartalnych duszpasterskich zebrań

w diecezji, przyczyniając się do pogłębienie
wiedzy teologicznej i metod duszpasterskich
wśród duchowieństwa diecezji płockiej. Po
roku wrócił na probostwo w Baranowie na
Kurpiach (1930-1935) skąd opisywał zwyczaje kurpiowskie w artykułach zamieszczanych
w Głosie Mazowieckim w Płocku. Trwałe ślady pracy duszpasterskiej zostawił w Szwelicach, Różanie, Baranowie i Skrwilnie.
W Skrwilnie uwięziony 22.IX. 1939
i wywieziony z duchowieństwem dekanatu
rypińskiego, internowany był w Oborach,
Grudziądzu, przeszedł obozy w Stutthofie,
Sachsenhausen i Dachau, wreszcie został otruty w komorze gazowej pod Lincem
21.VI.1942.

Rozdział II

Charakter ludu kurpiowskiego.
Z zarozumiałości, jak z obfitego źródła,
wypływają dalsze właściwości charakteru
kurpiowskiego: krytyczne, a nawet lekceważące stanowisko wobec cudzego przekonania,
niezwykła śmiałość w zachowaniu się względem swoich i obcych, przechodząca często
w ordynarną rubaszność, przedewszystkiem
upór, jedno z najcharakterystyczniejszych
znamion Kurpia.
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Uważając siebie za ludzi mądrych, zaradnych i praktycznych, nieledwie za zaszczyt
doskonałości wobec rodaków z innych dzielnic Polski, Kurpie odnoszą się z zasady bardzo
krytycznie do wszelkich poczynań, podchodzących zzewnątrz, chyba, że te poczynania
miałyby im zapewnić doraźny zysk. Toteż jest
tu niesłychanie trudno wprowadzić jakąś nową, nieznaną im instytucję, choćby bardzo pożyteczną, o ile jej użyteczność jest obliczona
na dalszą metę, albo tembardziej, gdy jedynym
jej owocem miałaby być korzyść moralna czy
kulturalna. Na wszystkie argumenty mają
zawsze jedną odpowiedź: nie było tego za naszych ojców i dziadów i było dobrze. Skoro
jednak zrozumieją i przekonają się, że owa instytucja może przynieść prawdziwy zysk, wtedy garną się do niej z całą skwapliwością. Albowiem głównym, że nie powiem, jednym
działaniem Kurpia jest utylitaryzm. Wobec
spodziewanej korzyści materjalnej Kurp
zrzeknie się bez wahania swojego „ja”, stanie
się pokornym i słodkim, gotów się nawet poniżyć, bo mimo wrodzoną zarozumiałość obce
jest mu poczucie honoru.
Gdyby ktoś chciał określić jednym wyrazem zachowanie się Kurpia wobec innych,
mógłby wyrazić się tak: Kurp jest śmiały,
śmiały wobec wszystkich: swoich i obcych,
wobec maluczkich i wielkich. Między sobą
Kurpie zachowują się bez żadnego skrępowania: nazywają rzeczy po imieniu, nie wstydzą
się wyrażeń trywialnych, które gdzieindziej
wywołałoby rumieniec. Jeżeli nie dzieli ich
duża różnica wieku, mówią do siebie per „ty”,
choćby nie znali się bliżej. W ostatnich czasach zjawiają się między nimi tu i owdzie jednostki, usiłujące wprowadzić pewną kurtuazję
do stosunków towarzyskich, ale im się to nie
udaje. Na pewnem zebraniu gminnem taki
właśnie reformator, nawiązując mowę do słów
swego przedmówcy, zaczął mniejwięcej tak:
Prosę panów, z tego, co powiedział pan Antoni
itd... Gdy skończył przedmówca, zareplikował
w ten sposób: Głupiś ty, Franek itd... Ośmieszony wobec gromady, pan Franciszek dał za
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wygraną i w dalszym ciągu swych wystąpień
stosował się do t r a d y c y j n e j bezceremonjalności. Śmiałość i bezceremonjalność
Kurpiów ujawnia się szczególniej w ich stosunkach z żydami. I stary i młody i ośmioletni
dzieciak nie powie nigdy najstarszemu żydowi
czy żydówce inaczej, jak ty: „Mosiek, daj mi
cukru”... „Ruchla, sprzedaj mi pieprzu”; ale
też i nawzajem, żydzi w ten sam sposób tytułują Kurpiów.
Kurpie są śmiali nietylko w stosunku do
swoich, nietylko do żydów, z których nic sobie
nie robią, ale także i w stosunku i do wszystkich innych ludzi, choćby piastujących wysoką godność. Naogół ta ich śmiałość pochodzi
nie z lekceważenia godniejszych osób, lecz
z naiwności napoły prymitywnego człowieka.
Wprawdzie są między nimi mądrale, których wszelki autorytet drażni, ale liczba ich
nie jest wielka. Zazwyczaj śmielsze są tutaj
kobiety, niż mężczyźni. Nierzadko się zdarza,
że Kurpianka, szczególniej starsza, rozmawiając np. z księdzem, poklepie go konfidencjonalnie po ramieniu, albo pogłaszcze po
twarzy i odezwie się pieszczotliwie: „moja ty
jagódko”. Bo i do księży mówią Kurpie
i Kurpianki przeważnie per „ty”, tylko
z dodatkiem: Ojcze, albo jagódko. Mają przytem swoje własne wyrażenia, któe dla nieświadomych miejscowego narzecza mogą się
wydać obrazą. Chcąc np. wyrazić komuś
współczucie, że mizernie wygląda, powiedzą
zazwyczaj tak: „jakiś ty podły!” co oznacza
w ich gwarze: jak ty źle wyglądasz! Śmiałość
Kurpiów ujawnia się w szczególniejszy sposób wtedy, gdy kto chce z nich zażartować
albo powie dowcip. Nigdy nie pozostają
dłużni, lecz zawsze mają gotową odpowiedź,
utrzymaną bądź w tonie żartobliwym, bądź
nieraz w tonie jaskrawo-złośliwym, albo
wprost ordynarnym, zależnie od treści zarzutu czy dowcipu, przyczem na jedno słowo
odpowiedzą siedem.
W każdej większej wsi znajdzie się zawsze jeden starszy Kurp, odznaczający się
większą śmiałością i odwagą od innych; wy-

stępuje on przy uroczystych okazjach, jako
przedstawiciel gromady. Tacy wybrańcy losu
mają do spełnienia dwie funkcje: jeden odgrywa rolę tzw. Raja, drugi – rolę generalnego mówcy. Obowiązkiem i zarazem przywilejem raja jest kojarzenie małżeństw i doprowadzanie ich do skutku; na godach weselnych jest on najgłówniejszą osobą: wygłasza
mowy na cześć nowożeńców, daje im z całą
powagą praktyczne wskazówki na nową drogę życia, ostrzega przed skutkami, wypływającemi z niezgody i kłótni małżeńskiej.
Generalny mówca występuje na szerszej
widowni: bywa on delegatem od wsi, od
gminy lub parafji przy załatwianiu spraw
ogólniejszej natury, np. przy powitaniu prezydenta, biskupa, przy pertraktacjach z władzami. Zaczyna zwykle mowę od Adama
i Ewy, ale niebawem przechodzi do omawianej sprawy i przedstawia ją nieraz całkiem
rozsądnie i zręcznie; zresztą jest sam przekonany, że tak mądrze, jak on, niktby nie potrafił przemówić. Umie on czasem i być złośliwym, zwłaszcza w stosunku do osoby, której
mowa nie przypadła mu do smaku. Złośliwość jego jest niekiedy szczytem finezji, ale
bywa też i bezczelnie brutalna. Na pewnym
raucie, który zgromadził kilkudziesięciu dygnitarzy, był obecny taki właśnie generalny
orator kurpiowski. Gdy jeden z wysokich dygnitarzy wygłosił toast, który mu się nie zanadto udał, boć nie każdy dygnitarz musi być
koniecznie doskonałym mówcą, delegat kurpiowski, któremu ten pan nie spodobał się
z racji jego dawniejszej działalności, uczynił
głośno, tak niby zgłupia frant, następującą
uwagę: „Nie można powiedzieć, żeby pan był
dobrym mówcą”.
Zdawałoby się, że Kurpie, jako lud dość
jeszcze prymitywny, celować powinni szczerą
naiwnością, prostotą i dobrodusznością. I są
tacy między nimi, szczególniej wśród kobiet.
Jednakże wielu, a może nawet większość, odznaczają się skłonnościami, idącemi w przeciwnym kierunku, mianowicie: są wysoce złośliwi. Jak już wspomniałem, Kurpie są dalecy

od entuzjazmu, patrzą krytycznie na zjawiska
dla nich nowe i nieznane. Bardzo trudno im
czemś zaimponować, i często jedyną ich odpowiedzią na rzecz, której nie rozumjeją, jest
złośliwy uśmiech. Ta ich złośliwość jest objawem tak powszechnym, że nieraz ciężko odgadnąć, czy w danej chwili postawa Kurpia
jest szczera, czy złośliwie zamaskowana.
Skutkiem zapewne tej cechy charakteru, nie
łatwo tu odnaleźć ludzi, żyjących między sobą
w prawdziwej przyjaźni, albowiem przyjaźń
supponuje szczerość duszy i wylewność serca,
a tego właśnie w Kurpiach niepodobna doszukać; natomiast panuje u nich wszechwładnie
gruby egoizm i wypływająca zeń zazdrość
z nieodrodną swą córą – mściwością. Ale
o tem będzie na innem miejscu.
By dać upust wrodzonej złośliwości, Kurpie z lubością wypatrują słabe strony swoich
bliźnich, by je potem wyzyskać przy nadarzonej okazji. Wzięta na języki słabostka
bliźniego, zwłaszcza takiego, który się za
kpiny obraża, staje się tematem złośliwych
docinków i jest powtarzana do znudzenia.
Ofiara tych docinków stara się oddać pięknem za nadobne, a stąd powstają szeregi
przezwisk i epitetów, przechodzących potem
z pokolenia na pokolenie. Bywa i tak, że epitet, przyczepiony jednej osobie, przyjmuje się
dla całej wsi, a wtedy mieszkańcy innych
wiosek inaczej już nie nazywają tamtych, jak
tylko tem przezwiskiem. Nie trudno odgadnąć, jakie powstają z tego powodu nieporozumienia, swary, gniewy, a nawet nienawiść.
Dam dwa przykłady.
Mieszkańców pewnej wioski w okolicach
Parciak przezywają „rejbakami”, za co ci się
okropnie obrażają. Nazwa ta pochodzi stąd,
że na ziemiach tej wioski rodzą się obficie
kartofle; korzystając z tego, jej obywatele
często gotują sobie kluski z kartofli, które
w tejże gwarze nazywają się rejbakami. Zdarzyło się razu pewnego, że gdy dwóch gospodarzy z tej wioski przywiozło śmietanę do sąsiedniej mleczarni, ktoś z personelu zapytał
żartem: „co u was słychać, rejbaki?” – tak się
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tem obrazili, a z nimi cała wieś, że zaprzestali
przywozić śmietanę i przez kilka lat spieniężali ją gdzieindziej, choć uzyskiwali cenę
znacznie niższą. A oto drugi przykład złośliwości kurpiowskiej: Jest na Kurpiach jedna
mała parafijka, która ma dwa kościoły: jeden
parafjalny, a drugi filjalny, zbudowany przy
końcu ostatniej wojny, ale jednego tylko
księdza. Ksiądz mieszka stale przy kościele
parafjalnym, a do tamtego dojeżdża ze mszą
św. co niedziela rano. Gdy wskutek jakiejś
przeszkody nie pojedzie do kościoła filjalnego, co gorliwsi i zdrowsi Kurpie z tamtej
strony przychodzą wtedy na sumę do starego
kościoła. Ale wówczas narażają się na złośliwe uwagi tamtejszych mieszkańców. Ot zastępuje kroczącej zbożnie gromadce zjadliwy
dowcipniś i pyta z najpoważniejszą miną:
„A co to, wasz proboszcz wyjechał na odpust?” Za chwilę pyta drugi: „Czy wasz proboszcz pomer, czy co? I jeden i drugi patrzy
z całą bezczelnością na ową gromadkę i nibyto czeka na odpowiedź. Można sobie wyobrazić złość nieszczęsnych pątników, których
nietylko wyszydzono, ale i okazano zemstę
za to, że się niegdyś, choć napróżno starali,
iżby ksiądz mieszkał stale przy ich kościele.
Przechodzimy teraz do jednego z najcharakterystyczniejszych znamion Kurpia, mianowicie: do jego upou i pokrewnej mu zawziętości. Już poprzednio omówione cechy
charakteru kurpiowskiego mogą nas naprowadzić na całkiem słuszny następujący wniosek: jakżeż ten lud musi być uparty i zawzięty! I naprawdę. Kurpie celują wprost niewiarogodnym uporem. Uparci są we wszystkiem:
w sprawach kościelnych, społecznych i kulturalnych, w stosunkach rodzinnych, sąsiedzkich i towarzyskich; uparci są w rozmowie,
dyspucie, w zabawie, słowem na każdym odcinku życia. Gdy Kurpiowi coś utkwi w głowie, żadną siłą nie można mu tego wybić,
choćby to był nonsens i absurd. On nawet
wysłucha cierpliwie zwróconej mu uwagi,
często przytaknie jej słuszność, ale zrobi po
swojemu.
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Chcąc coś pożytecznego przeprowadzić
na Puszczy, trzeba nieraz postępować z Kurpiami tak, jak niektórzy rodzine postępują
z upartem i krnąbrnem dzieckiem, mianowicie: zgodzić się pozornie z ich zapatrywaniem, pochwalić je, uznać za mądre i praktyczne, a dopiero potem nieznacznie podsunąć swą myśl, by im się zdawało, że projekt
wyszedł z ich głowy. Czasem trzeba użyć fortelu, śmiesznego nieraz i dziecinnego, który
ich zdezorjentuje, lecz wkońcu doprowadzi
do zamierzonego celu. Oto parę przykładów
z uporu kurpiowskiego.
Kurpie mają swoistą gwarę, którą posługują się między sobą; w rozmowie z innymi
starają się jej unikać, co jednak przeważnie
im się nie udaje. Czasami trudno ich zrozu
mieć. Oto np. zgłoski „pi” i „wi” wymawiają
„psi” i „zi”, a więc zamiast „piwo” mówią
„psiwo”, zamiast „widziałem” mówią „zidziałem” itp. Nawet dzieci, które parę lat
chodziły do szkoły, gdy mówią prędko, wymawiają podobnie jak starzy. Nigdy nie słyszałem, aby tutaj ktoś powiedział: dwie kobiety, dwie godziny itp., ale zawsze: dwa kobiety, dwa godziny. Niech jednak ktoś spróbuje zwrócić uwagę Kurpiom, że źle wymawiają – nie uwierzą, będą twierdzić do upadłego, że mówią tak, jak trzeba.
Bardzo jest ciekawe zapatrywanie wielu
starszych Kurpiów na szkolnictwo ludowe:
chcieliby, aby program nauki był ułożony
według ich rozumienia; nikt nie zdoła im wytłomaczyć, że się nie mogą znać na tych
sprawach. Pragnęliby także, aby szkoła była
w każdej wiosce i chętnie posyłają dzieci do
innej wsi, choćby bardzo bliskiej, bo nie mogą się pogodzić z tem dlaczego to szkoła ma
być tam, a nie u nich. Zdarzają się wypadki,
że dwie wioski, odległe od siebie tylko o pół
kilometra, kłócą się między sobą o to całe lata
i wolą wcale nie posyłać dzieci do szkoły,
aniżeli posyłać je do sąsiedniej wnioski; nie
pomagają ani wezwania Dozoru szkolnego,
ani kary, nakładane na opornych. W swym
uporze i zawziętości posuwają się nieraz do

tego, że sprowadzają sobie prywatnego nauczyciela, pół-analfabetę, zwanego tutaj „dyrektorem”, w odróżnieniu od nauczyciela
kwalifikowanego, który na Kurpiach nosi
miano „szkolnika”, - i muszą postawić na
swojem.
Jako przykład uporu kurpiowskiego przytoczę jeden zabawny epizod z przed trzydziestu lat. W pewnej parafji w okolicach
Myszyńca istniał maleńki drewniany kościołek, nie mogący pomieścić nawet połowy
parafjan. Należało zbudować nowy kościół.
Lecz próżne były wysiłki proboszcza. Na
wszystkie jego argumenty parafjanie pozostali głuchymi: gdy ich zachęcał i przekonywał o konieczności budowy, spoglądali
tylko po sobie i znacząco mrugali oczami.
Gdy zostali sami, podtrzymywali się w uporze jednym, jedynym argumentem: „drapnij
jeno, a on cię zgoni do czwartego pokolenia”. To „drapnij” – oznacza: podpisz
uchwałę. Albowiem do zbudowania kościoła
konieczna jest uchwała parafjan na piśmie. –
Widząc, że ani namowy ani perswazje nic
nie pomogą, proboszcz zażył fortelu. Pewnej
niedzieli po kazaniu zwrócił się do parafjan
z następującą mniej więcej przemową: Chociaż budowa kościoła w tutejszej parafji napotyka tak wielkie tudności, zapewniam was
jednak, że kościół zostanie w niedługim czasie zbudowany. Zapytacie: w jaki to sposób?
W bardzo prosty: kościół zbudują tutejsze
parafjanki, od chłopów nie chcą ani grosza.
Zwracam się więc do was, zacne i bogobojne niewiasty chrześcijańskie, z taką oto
prośbą: złóżcie dobrowolną ofiarę na świątynię Pańską, a ja bez uchwały, bez podpisów zbuduję kościół. Ale może zapytasz
cnotliwa niewiasto: a skąd ja wezmę pieniędzy? Odpowiem ci tak: robiłaś swojemu
chłopu trzy koszule na rok, zrób mu jedną,
a dwie sprzedaj; robiłaś mu jedną parę spodni na rok, zrób mu na dwa lata jedną, a tę
drugą sprzedaj. Pieniądze stąd uzyskane
przynieś na ofiarę. Z tych ofiarnych groszaków powstanie nowa świątynia.

Słowa te tak się spodobały Kurpiankom,
że już w kościele promieniały radością i kiwały głowami z zadowoleniem, a gdy wyszły z kościoła, pokazywały palcami mężczyzn i mówiły z uniesieniem: „A widzita,
chłopy, że proboszcz bez was się obejdzie,
bo my zbudujewa kościół”. – Po skończonem nabożeństwie ksiądz wrócil na plebanję, kobiety rozeszły się do domów, natomiast mężczyźni pozostali wszyscy przed
kościołem i radzili prawie do wieczora. Pod
wieczór wysłali delegatów na plebanję
i oświadczyli, co następuje:
„Ojcze, dlaczegoś nas tak pokrzywdził?
Od początku świata jeszcze nikt nas nie pohańbił.
Jakto? To teraz baby mają budować kościoły? Nie, to nie może być, bo one jużby
nas za nic nie miały do końca świata. My
zbudujemy kościół...” I zbudowali wciągu
dwóch lat jeden z najpiękniejszych kościołów na Puszczy.
Wreszcie omówimy jeszcze jedną cechę
charakteru kurpiowskiego: lenistwo. Zauważyć jednak należy, że tak wszystkie poprzednio wymienione cechy, jak i ta ostatnia, dotyczą przedewszystkiem i w przeważnej mierze mężczyzn; charakter Kurpianek,
acz podobny do męskiego, jest jednak
w znacznym stopniu złagodzony, naskutek
wrodzonej niewiastom większej miękkości
w usposobieniu.
Gdy Kurpie pracują poza domem, np.
w Ameryce, w Prusach, lub na robotach rolnych w innych dzielnicach Polski, praca ich
jest normalna, niczem się nie różni od pracy
innych ludzi. Ale gdy Kurp pracuje u siebie,
jest bardzo leniwy. Jemu nigdy się nie śpieszy. Ot, pogadać, pomądrzyć w towarzystwie, to choćby i cały dzień potrafi. Jak już
wiemy, gleba na Puszczy należy do najnieurodzajniejszych w Polsce, jednak przy większym nieco wysiłku rolnika może wydawać
plon znacznie większy, niż wydaje. Cóż
z tego, kiedy olbrzymia większość tutejszych rolników wcale się o to nie troszczy:
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ani dobrze zorzą, anie nie wynawożą, ani
mokradli nie osuszą, bo im się nie chce. Obfitem źródłem dochodu mogłyby tutaj być
łąki, ale trzeba je odwodnić, pokopać kanały
i osuszyć, słowem, włożyć w nie dużo pracy.
I był taki projekt przed paru laty. Władze
państwowe obiecały dać swoich inżynierów
do zrobienia planów, dostarczyć maszyn
i innych narzędzi, potrzebnych do meljoracji. Gdy wszystko było już prawie przygotowane, zarządzano od gospodarzy, aby się
zobowiązali do 30-40 dni pracy w roku. I tu
sprawa utknęła, albowiem Kurpie myśleli,
że rząd nietylko da bezpłatnie plany i narzędzia, ale jeszcze zapłaci za pracę na ich własnych łąkach.
Kurp woli przesiedzieć lub przeleżeć pod
stodołą, niż np. paść krowy w zastępstwie
dziecka, chodzącego do szkoły: zgodzi się
raczej na karę w areszcie, aniżeli przerwać
swojce dolce far niente. Jako przejaw lenistwa można uważać szczególny sposób kopania kartofli na Puszczy: kopie się tutaj
kartofle siedząc; to też na jesieni można tutaj
oglądać wszystkie prawie kartofliska, wytłuczone całym ciężarem ciała ludzkiego. Skutkiem lenistwa panuje po domach kurpiowskich okropna niechlujność, a w powietrzu
unosi się zaduch; choć trzeba przyznać, że
w ostatnich czasach następuje stopniowa
poprawa w utrzymaniu porządku i czystości,
tylko stare Kurpianki opierają się jak mogą
nowym porządkom, ot np. nie chcą wybaczyć młodszym „bezwstydnicom”, które
myją się do pasa, gdy tymczasem, według
ich pojęcia, kobiety powinny myć tylko
twarz i głowę.
Godzi się w końcu wspomnieć o sposobie ubierania się Kurpiów. W niedawnych
czasach tak mężczyźni jak i kobiety chodzili
w samodziałach z wełny i lnu, kupowano
sobie tylko czapki i chustki; nawet obuwie
wyrabiali Kurpie sami z łyka lipowego. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Mężczyźni ubierają się w tak, jak lud w całej Polsce, m tj.
w tandetę jarmarczną i tylko czasem zasi-
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wieje kapota własnego wyrobu na starszym
gospodarzu; letnią porą można jeszcze
gdzieniegdzie spotkać na polach mężczyzn,
ubranych w spodnie sukienne. Natomiast
wszyscy na Puszczy używają swojskiej płóciennej bielizny, albowiem len rodzi się tu
obficie i wystarcza tylko na własne potrzeby, ale i jest przedmiotem eksportu. Tak
rozpowszechnione doniedawna kapelusze,
zostały prawie całkiem przez Kurpiów zarzucone.
Kobiety na Puszczy okazują więcej konserwatyzmu w stroju. Wszystkie, i stare
i młode i małe dziewczynki, noszą sukienki
długie do kostek, u dołu mocno rozszerzone.
O ile dziewczynki wyglądają w tym stroju
zabawnie i śmiesznie, o tyle panny i młodsze
niewiasty prezentują się bardzo ładnie,
zwłaszcza gdy chodzą: idą krokiem zgrabnym, sprężystym, przypominającym ruch
baletnicy. W święto prawie wszystkie noszą
bluzki jedwabne, przyczem panny mają na
głowach chusteczki zawiązane pod szyją,
kobiety zamężne noszą chusteczki obwiązane dookoła głowy. W niektórych okolicach
Puszczy panny stroją się w swego rodzaju
kapelusze: są to jakby cylindry czarne, wysokie, ubrane wstążkami, ale ten strój już coraz więcej zanika. Prawie wszędzie istnieje
zwyczaj, że dziewczyna musi mieć conajmniej pięć sukienek wełnianych, odświętnych,
każdą w innym kolorze; są takie, co mają
i po dziesięć. Co niedziela przychodzi do
kościoła w innej sukni; jeżeli ma tylko cztery, to woli raczej opuścić kościół w jedną
niedzielę, niż narazić się na pośmiewisko
ludzkie. Ubranie kobiet jest utrzymane
w kolorach jaskrawych. Uczesanie głowy
nie ma nic wspólnego z panującą gdzieindziej modą. Tutaj wszystkie kobiety, i stare
i młode i najmłodsze, noszą warkocze, ale
nie zwinięte na głowie, lecz rozpuszczone na
plecach. Ponieważ nie mają na ogół włosów
obfitych, warkocze nie są zbyt długie; u starszych są bardzo krótkie i cienkie, podobno
do mysich ogonków.

Kurpie po świecie rozrzuceni
O tej historii dowiedzieliśmy się dzięki
listowi od pani Barbary Raszczyk. Historia
niezwykła, nietuzinkowa, zaskakująca. Po
przeczytaniu całości nadal czujemy niedosyt. I możemy tylko zaapelować przykładem
„Monitora Wołyńskiego”: może ktoś będzie
mógł jeszcze uzupełnić tę historię? Wypełnić
luki w losach tak zawiłych. W pierwszej
części prezentujemy fragment tekstu z „Monitora Wołyńskiego”, w drugiej tekst pani
Jolanty Siwik, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kolnie.

Z „Monitora Wołyńskiego”:
„W poprzednim numerze „Monitora Wołyńskiego” wspomnieliśmy o mało zbadanej
kwestii obozu pracy dla polskich jeńców
wojskowych, który działał na terenie obwodu rówieńskiego w latach 1939–1941. Kontynuując ten temat, polecamy Państwu szkic
historyczny o jeńcu placówki obozowej nr
11 «Sapożyn» Karolu Bielakowie.
Karol Bielakow, syn Teofila, urodził się
w 1911 r. we wsi Łyse (w okresie międzywojennym położona na terenie powiatu
ostrołęckiego w województwie warszawskim). Jego ojciec, Teofil Bielakow (ur. ok.
1890 r.), pracował w fabryce drewna. Matka,
Mariana Bielakowa, prowadziła dom. Bracia, Franciszek (ur. ok. 1914 r.), Antoni (ur.
ok. 1916 r.) i Stanisław (ur. ok. 1918 r.), podobnie jak ojciec, pracowali także w fabryce
drewna we wsi Łyse. Rodzina Karola przez
pewien czas mieszkała w Niemczech, gdzie
rodzice byli najemnikami w czasie prac sezonowych. W wieku 16 lat chłopak zapisał
się na kurs wieczorowy, na który uczęszczał
przez dwa lata. Kiedy skończył 18 lat, zatrudnił się jako pracownik fabryki drewna.
Jego rodzina nadal corocznie wyjeżdżała na
prace sezonowe do Niemiec. W latach 1932–
1934 Karol Bielakow był szeregowym

I Brygady Legionów w Modlinie. Po ukończeniu służby wrócił do fabryki i do wybuchu II wojny światowej pracował jako palacz maszyny parowej. Karol, podobnie jak
jego bracia, od 1929 r. był aktywnym członkiem organizacji «Strzelec». W 1934 r. Białostocki Zarząd Wojewódzki tej organizacji
za osiągnięcia sportowe przyznał mu Państwową Odznakę Sportową.
24 sierpnia 1939 r. Karol Bielakow został
zmobilizowany do 18. Batalionu Saperów
Łążyna (powiat toruński). Stamtąd jednostka
wojskowa najpierw została przeniesiona do
Ostrołęki, a później do Warszawy. Pod presją wojsk niemieckich batalion musiał wycofać się. W Kowlu polscy żołnierze spotkali
się z jednostkami Armii Czerwonej. Sowieccy funkcjonariusze nie byli przygotowani do
takiej liczby jeńców, dlatego część schwytanych Polaków, przeważnie mieszkańców
Kresów Wschodnich, odesłano do domu.
Karol trafił do tej grupy, którą skierowano
do obozu jeńców wojennych w Szepetówce,
a stamtąd 22 października 1939 r. wysłano
go na placówkę obozową «Sapożyn» (wieś
Sapożyn w rejonie korzeckim w obwodzie
rówieńskim).
Za krytykę Sowietów Bielakow został
aresztowany przez Specjalny Dział Budownictwa nr 1 NKWD i osadzony w więzieniu
w Równem. W trakcie dochodzenia okazało
się, że był członkiem nieformalnej grupy
więźniów, którzy stale krytykowali zarówno
politykę zagraniczną ZSRR, jak też sytuację
gospodarczą na «wyzwolonych» terenach
Ukrainy Zachodniej. «Uwolnili Ukraińców
i Białorusinów, którzy mieli złe życie – ironicznie mówił więzień. – Teraz mamy kołchozy i wykonujemy normy. Nie zapraszaliśmy ich, a oni weszli na tereny polskie
i okupowali je». Karol Bielakow ostro krytykował współtowarzyszy niewoli, którzy
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wspierali władze radzieckie. Większość tych
zwolenników jeszcze w czasie pobytu w obozie jenieckim w Szepetówce nosiła na
czapkach czerwone wstążki solidaryzując się
z Armią Czerwoną. Z upływem czasu niektórzy z nich, po zapoznaniu się z całym
«urokiem» władzy sowieckiej, rezygnowali
z tego pomysłu. Oczywiście, pozostali też
tacy, którzy nadal wierzyli propagandzie radzieckiej. Do nich należał też Adolf Moszko,
któremu Karol Bielakow niejednokrotnie
mówił: «Gdybyś zatrzymał się w Szepetówce na dłużej, wyrzuciłbyś z głowy te pomysły, jak te czerwone wstążki z czapek».
Śledczy zwrócili szczególną uwagę na
powiązania rodzinne Bielakowa. W czasie
dochodzenia okazało się, że przez dłuższy
czas mieszkał on w Niemczech, natomiast
w ZSRR mieszkał jego wujek – absolwent
Archangielskiej Szkoły Lotniczej. Funkcjonariusze NKWD zaniepokojeni byli również
faktem, że rodzice żony Karola, Mariany
(urodzonej ok. 1919 r.), do 1934 r. mieszkali
w Ameryce.
Typowe postępowanie śledczych wobec
jeńców wojennych polegało na tym, że wyroki w ich sprawach wydawało nie Kolegium Specjalne NKWD, a trybunał wojskowy NKWD po rozprawie sądowej. Podczas
posiedzenia
sądowego
przesłuchiwano
oskarżonych i świadków wybranych wśród
więźniów. Zwykle większość więźniów
w czasie sądu rezygnowała ze swoich zeznań, złożonych w trakcie dochodzenia. Karol Bielakow nie był wyjątkiem. Mężczyzna
twierdził, że podpisywał protokoły zeznań
tylko z tego powodu, że doznał «ciężkich
tortur podczas przesłuchań, wzywano go
w nocy, krzyczano na niego i grożono».
Aresztowani Polacy, w tym też Bielakow,
nie rozumieli języka rosyjskiego i często
podpisywali protokoły przesłuchań nie czytając ich, czasem nawet bez obecności tłumacza. Dlatego, gdy w czasie rozprawy sąStr 22 KURPIE 2019

dowej czytano im ich własne zeznania, wielu oskarżonych oznajmiała, że dowody zostały sfałszowane. Nie przeszkadzało to jednak przedstawicielom trybunału wojskowego w wydawaniu wyroków wobec polskich
jeńców wojennych. «W związku z systematyczną agitacją jeńców wojennych przeciw
władzom radzieckim w 1940 r.» (art. 54–10
cz. 1 Kodeksu Karnego USRR) Karol Bielakow został skazany na siedem lat niewoli
w obozach pracy.
Zgodnie z postanowieniem Prezydium
Rówieńskiego Sądu Obwodowego z dnia 29
marca 1989 r. wyrok trybunału wojskowego
z dnia 7 października 1940 r. został anulowany, postępowanie sądowe zakończono
z powodu braku przestępstwa. Dalszy los
Karola Bielakowa nie jest nam znany.
Tetiana SAMSONIUK
P.S. Tetiana Samsoniuk jest głównym
specjalistą Działu Udostępniania Informacji
z Dokumentów Państwowego Archiwum
Obwodu Rówieńskiego. Materiały rubryki
«Ocaleni od zapomnienia» zostały opracowane według akt radzieckich organów ścigania, przechowywanych w Państwowym
Archiwum Obwodu Rówieńskiego, w zbiorach Zarządu KGB Ukraińskiej SRR w Obwodzie Rówieńskim (1919–1957) oraz
w Archiwum Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Będziemy wdzięczni, jeżeli
odezwą się Czytelnicy, krewni lub bliscy
bohaterów naszej rubryki, którzy posiadają
o nich dodatkowe informacje.”

Losy kurpiowskie
Uzupełnienie losów Karola Bielakowa
znajdujemy z książce «Niech się święci cud
pamięci». Jolanta Siwik, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kolnie przybliża
nam tę postać: „Osoba pani Marii w charakterze opiekunki do dzieci pojawia się w życiu dwóch rodzin. Rodzin, które los rzucił

do Kolna i Łysych. Sama pani Maria trafiła
też najpierw do państwa Kolasów, a następnie do państwa Derlatków w nietuzinkowy
sposób. Urodziła się i wychowała w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jej rodzice pochodzili z Wejda. „Za chlebem” wyemigrowali do USA i tam urodziły się im
trzy córki. Jedna z nich zmarła w dzieciństwie, druga w trakcie nieostrożnej zabawy
spłonęła, a wychowała się tylko Maria. Jej
mama bardzo tęskniła do rodzinnych stron –
tylko tu tak pięknie śpiewały ptaki i nigdzie
indziej tak bardzo nie smakował chleb. Ponadto mąż nie stronił od alkoholu i uważała,
że lepiej przenieść się tam, skąd do karczmy
będzie daleko. Tym sposobem podjęto decyzję o powrocie do Polski i kupnie gospodarstwa w Tyczku. Rodzina jeszcze kilkakrotnie
wracała do USA, by w końcu na stałe osiąść
na kurpiowskim gospodarstwie. Nastoletnia
już Maria początkowo wiązała swoją przyszłość z krajem urodzenia – do momentu,
w którym poznała Karola.
Karol Bielakow mieszkał i pracował wtedy w Łysych. Był miłośnikiem jazdy na rowerze. W dokumentach zachował się dyplom
z zawodów rejonowych P.W.L. Puszczy Kurpiowskiej Zielonej za zajęcie I miejsca w biegu kolarskim na 20 km, z czasem 37:25 min.
Prawidłowo nazwisko przyszłego męża pani
Marii brzmiało – Bielak. Przy sporządzaniu
aktu urodzenia urzędnik tworzący dokument
za słuchu – zmienił pisownię nazwiska na
„Bielakow.”
W październiku 1937 roku zawarł związek
małżeński z panną Marią Maciorą. Nie było
im jednak dane długo cieszyć się życiem rodzinnym. We wrześniu 1939 roku młodego
małżonka zagarnęła wojna. Karol Bielakow
rozpoczął swój szlak bojowy w I Batalionie
Lotniczym Wojska Polskiego. 17 września
został w okolicach Kowla wzięty do niewoli
przez jednostki Armii Czerwonej, a następnie
był przetrzymywany w obozach jenieckich

NKWD ZSRR, między innymi w obozie Zarządu Specjalnej Budowy Szosy Zachodnioukraińskiej nr 1. W lipcu 1940 roku przewieziony do Sapożyna, gdzie pracował na drodze
Kijów-Lwów. Za ucieczkę 7 października
1940 r. został skazany przez Trybunał Wojenny Wojsk NKWD za działalność kontrrewolucyjną wśród innych jeńców na 7 lat pozbawiania wolności w „poprawczym obozie pracy” i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich.
Przewieziony do Lwowa, do więzienia na
Brygirkach, gdzie przebywał około 6 miesięcy. Następnie trafił do Równego, do pracy na
drogach. Po próbie ucieczki spędził 3 miesiące w więzieniu w Charkowie, skąd w 1941
roku został wywieziony do wyrębu lasu na
Dalekosybirsk. W dalszej kolejności wydobywa rudę w kopalni w Krzywym Rogu.
W 1942 roku przewieziony do obozu Biała
Cerkiew, gdzie pracował przy wyrębie lasu
i układaniu torów kolejowych. W lutym
1942 r. po wejściu Niemców zostaje zwolniony z obozu i udaje się do Taszkientu.
W maju tego roku dociera do placówki polskiej, która skierowała go do Guzar w Uzbekistanie. Tu wstępuje do Wojska Polskiego.
Szlak bojowy prowadzi od ZSRR przez Irak,
Palestynę, Egipt do Włoch.
Opuszczona wkrótce po ślubie młoda żona, słabo zakotwiczona w polskiej rzeczywistości (wszakże dzieciństwo i młodość spędziła w zupełnie innych realiach – do końca
życia biegle mówiła i pisała w języku angielskim) zaczęła odczuwać problemy zdrowotne. Cierpiała na nerwicę, leczyła się w Łysych. Często aplikowano jej zastrzyki. Tak się
złożyło, że pracująca tam lekarka potrzebowała osoby do pomocy przy wychowywaniu
czwórki dzieci. I tym sposobem pani Maria
około 1944 roku podjęła obowiązki niani.
Zajmowała się także prasowaniem.
Jej chlebodawczyni – pani Leokadia Kolasa to również osoba, która pojawiła w kurpiowskiej społeczności z bardzo daleka. PaKURPIE 2019 Str 23

nieńskie nazwisko pani doktor brzmiało Lubov Hoffman, spolszczone później na Leokadię Gofmann. Urodziła się, wychowała
i ukończyła studia medyczne w Leningradzie.
Okoliczności, które zmusiły ją do opuszczenia rodzinnych stron, były tak bolesne, że do
dnia dzisiejszego (a ma w chwili obecnej ponad dziewięćdziesiąt lat) nie chce ich wspominać.
W roku 1960 opiekunki do dziecka poszukiwali także państwo Derlatkowie z Kolna. Z racji kontaktów służbowych panie znały
się – obie pracowały bowiem w służbie
zdrowia. Ponieważ dzieci państwa Kolasów
były już odchowane - najmłodsza córka miała
już 8 lat - gorąco namawiana pani Maria
zmieniła chlebodawców. Nie bardzo odpowiadały jej nowe warunki pracy, bo i dom
murowany - a nie drewniany i trochę nudno,
ale że dziecko żal było zostawić - to i została.
Jak się okazało, doczekała jeszcze narodzin
i piastowania syna swojej wychowanki.
I tak upłynęło życie. Bez męża, który po
wojnie jako żołnierz Armii Andersena nie
miał po co wracać do Polski. Gdy czas historii stał się bardziej łaskawy, postanowił przyjechać.
We wspomnieniach dorastającej już wówczas panienki, którą „wyniańczyła” pani Maria, tak wyglądał dzień przyjazdu do Polski
i powitania małżonków, po bagatela - 38 latach rozłąki, które zgotowało im życie. Wiosną 1977 roku pan Karol, podróżując z Anglii
do Polski własnym autem, późnym wieczorem dotarł do Łomży. Nie chcąc niepokoić
późną nocą obcej bądź co bądź dla niego rodziny, postanowił spędzić noc w samochodzie
i dopiero rano dotrzeć do Kolna. Pobudkę zapewnili mu stróże prawa. Zainteresowani
obecnością na ulicy samochodu z obcą rejestracją i śpiącym człowiekiem postanowili
sprawdzić, czy nie dzieje się coś złego. I ruszył pan Bielakow do Kolna.
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Gdy zapukał do zamkniętych drzwi pod
wskazanym adresem, na pytanie - kto? Odpowiedział Karol.
- Co za Karol ? – usłyszał w odpowiedzi.
- Karol, no …mąż!
- Proszę podejść do okna – usłyszał polecenie.
Po pozytywnej weryfikacji tożsamości
drzwi zostały otwarte.
I na ten moment powitania – niekoniecznie wylewnego - powróciła właśnie z kościoła pani domu.
- Kim jest nasz gość?
- Noo…mąż.
Gospodyni z wielką serdecznością przywitała niespodziewanego przybysza. Pan Karol wprawdzie zapowiadał listownie swój
przyjazd, ale nie była to precyzyjna data. Stąd
też zaskoczenie witających. Nie mniej zaskoczona była po powrocie z kilkudniowej wycieczki córka, która dotąd nie zastała pustego,
zamkniętego mieszkania. Zaniepokojona niecodzienną sytuacją, poszła zasięgnąć informacji do sąsiadów. „Inia”- tak nazywała swoją nianię – nigdy nie opuszczała na dłużej
domu. Zagadka wyjaśniła się dopiero wieczorem, gdy wszyscy wrócili z samochodowej
wycieczki po okolicy. Przez pewien czas pan
Karol zamieszkał z „przybraną” rodziną swojej żony. Po kilkakrotnych jeszcze pobytach
w Wielkiej Brytanii, po roku 1990 osiedlił się
w Kolnie. I tu dobiegło kresu ich życie. Tak
różne od zwykłego życia rodzinnego. A jednocześnie oddające prawdę tych nieodległych
przecież lat- prawdę brzmiącą wręcz egzotycznie dla pokolenia współczesnych nastolatków.
Karol Bielakow odznaczony został m.in.:
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
Odznaką Pamiątkową Grupy Saperów
2. Korpusu, Krzyżem Pamiątkowym Monte
Cassino. Po zakończeniu wojny mieszkał
i pracował w Wielkiej Brytanii.”

Podręcznik „Mówimy po kurpiowsku” oficjalnie
zaprezentowany
23 maja 2018 roku w Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyła się
promocja elementarza „Mówimy po
kurpiowsku”, wydanego przez Związek
Kurpiów pod koniec 2017 roku. To
wydawnictwo łączone: książka, zeszyt
ćwiczeń i płyta DVD.
Oto co o podręczniku mówią jego autorzy:
„ … podręcznik uniwersalny, dla różnych
wiekowo odbiorców, którzy chcieliby zagłębić się w meandry dialektu kurpiowskiego. Twórcy tej publikacji - Henryk
Gadomski, Mirosław Grzyb i Krystyna
Łaszczych - pragnęli nadać jej zachęcającą
formę, która nie zrażałaby zbyt naukowym
podejściem. Zachowują jednak pełen profesjonalizm i stosują ustalone zasady zarówno w zapisie, jak i wymowie. Wydawnictwo ukazuje dialekt kurpiowski jako
żywy język, którym swobodnie można się
posługiwać współcześnie. Ta książka to kolejny ogromny krok ku zachowaniu mowy
Kurpiów, ale też ku poznaniu jej i nauczeniu się, tak jak uczymy się angielskiego,
czy innego obcego języka....” (Iwona Choroszewska – Zyśk, fragment wstępu do
wydawnictwa „Mówimy po kurpiowsku.
Elementarz do nauki dialektu kurpiowskiego”, Ostrołęka, Związek Kurpiów
2017).
Podręcznik służy do nauki dialektu
kurpiowskiego, nazywanego także gwarą
kurpiowską, w mowie i piśmie. Przeznaczony jest dla wszystkich odbiorców, zarówno tych, którzy urodzili się na Kurpiach i mieli wcześniej kontakt z mową
kurpiowską, jak i tych, którzy mowy kurpiowskiej nie znają. Z podręcznika można
uczyć się samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (szkoły, kursy). Przy

tworzeniu podręcznika autorzy wykorzystali własne dotychczasowe, kilkuletnie
doświadczenia w nauczaniu kurpiowskiego, a także skorzystali z doświadczeń innych regionów, jak chociażby Kaszubów.
Tu mała dygresja: postęp, jaki obserwujemy w ostatnich latach w ocalaniu od zapomnienia mowy Kurpiów, zawdzięczamy
w ogromnej mierze profesorowi Jerzemu
Rubachowi, który opracował i w 2010 roku
opublikował zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego, a w latach późniejszych przebadał gramatykę kurpiowską. Przykłady współczesnego użycia dialektu kurpiowskiego (banery reklamowe,
życzenia, pocztówki, etykiety, przemówienia itp.) - pokazano w rozdziale II.
Podręcznik składa się z książki (315
stron formatu B5) oraz płyty CD, gdzie
znajdziemy nagrane poprawnie po kurpiowsku wszystkie dialogi, ćwiczenia, pieśni oraz teksty (ponad 4 godziny nagrań).
Podstawową częścią podręcznika są
łucby (lekcje). Jest ich trzydzieści. Każda
łucba składa się z:
Dialogu - związanego z codziennym lub
odświętnym życiem Kurpiów: zakupami, zajęciami w szkole, spotkaniami towarzyskimi.
Słowniczka – zawierającego objaśnienie
najtrudniejszych, kurpiowskich wyrazów,
które znalazły się w dialogu.
Gramatyki i ortografii z ćwiczeniami znajdziemy tu teorię oraz ćwiczenia
z gramatyki, ortografii i poprawnej
wymowy.
Oto tytuły poszczególnych lekcji:
Kurpiowski jest fajny; Kurpiowskie
abecadło – część 1-2; W przedszkolu;
Jestem Tomek Pabichów; Famelia; Grasz
w kolory?; O szkole; Bziady; Futbol; Za
obkupką; W Ośrodku Zdrowia; W sadku; Na
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grzybach; Stasiek pomer; Na kolędzie; Na
muzyce; Po wykup; Na odwieczerzu; Co
chcecie jutro na obiad?; U krawcowej;
W nowym domu; Jedziemy na wycieczkę;
W Kurpiowskiej Zagrodzie; Witajcie u nas;
Kochani uczniowie; Jak to z sianem było;
Wczasy na Kurpiach; U dziadków w Oborczyskach; Kurpiowskie nowiny.
Dialogi te, współczesne, dowcipne i żywe,
nigdy wcześniej nie były publikowane.
Autorami ich są twórcy podręcznika,
rodowici Kurpie.
W podręczniku znajdziemy również wiele materiałów uzupełniających, takich jak
najważniejsze kurpiowskie pieśni, gadki, legendy, wiersze, podania. Są tu także życiorysy zasłużonych dla regionu osób.
Muzyce i pieśni kurpiowskiej, dziedzinie
tak ważnej dla Kurpiów, poświęcona jest
w podręczniku część III. Zamieszczono tu
słowa i nuty 18 najpopularniejszych pieśni
oraz 5 tańców kurpiowskich.
Oto tytuły zawartych pieśni i melodii
oraz ich wykonawcy na płycie CD:
Bzicem konia, bzicem – Stanisław Sieruta;
Cemuś smutny młody Kurpsiu - Stanisław
Sieruta; Hola byśky, hola - Stanisław
Sieruta; Jedzie wesele od Baranowa –
Jegódecky z Zalasa; Jakiem jechał ... Jegódecky z Zalasa; Leć głosie po rosie Cantilena; A na boru sosna – Marianna
Michalska; Mamo moja, mamo – kapela Brata
Zenona; My, lud kurpiowski – Henryk
Gadomski; Nie spodoba się – Apolonia
Nowak; Nisko słonko, nisko - Cantilena;
Poszedł Jonek orać – Stanisław Sieruta;
Scęśliwe Betlejem – Pod Borem z Zawad;
W kadzidlańkim boru – Mazowsze;
W Mysynieckiej Puscy – Henryk Gadomski;
W sieni dół – Kurpiowszczyzna z Myszyńca;
Wysła burzycka - Kurpiowszczyzna z Myszyńca; Zaświeć niesiądzu – Piotr Puławski,
Stara baba i Olender – Kapela z Dąbrów;
Fafór, Żuraw i Powolniak (dwie wersje) –
kapela Józefa Mroza z Kadzidła.
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Teksty najważniejszych dla naszego
regionu wierszy, gadek, legend i scenariuszy
zawiera część IV. Są niezbędne na lekcjach
regionalnych i w nauczaniu kurpiowskiego.
Oto tytuły i autorzy utworów
zawartych w podręczniku: Babske plety –
Witold Kuczyński; Braciom - Henryk
Dąbrowski; Cyja robota cięzsa – Dorota Anna
Jechanowska; Jek Kurpś Pana Boga osukał –
ks. Stanisław Tworkowski; Jek Olsyniaki na
Zielganoc do kościoła śli - ks. Stanisław
Tworkowski; Jek Maryna zywcem do nieba
jechała - ks. Stanisław Tworkowski; Jek się
Satan z Aniołem o dusę Kurpsia wadzili Leszek Czyż; Jak to w nasej puscy dawniej
bywało - Leszek Czyż; Jakby sam Pan Jezus Leszek Czyż; Jesień na Kurpsiach - Leszek
Czyż; Kolęda kurpiowsko – mazurska Henryk Dąbrowski; Krzyzacy - Stanisław
Ceberek; Letniki - Leszek Czyż; Lipcowe
słonko - Leszek Czyż; Moja matka - Waleria
Żarnoch; Moze słysys jesce... - Leszek Czyż;
Na starość - Leszek Czyż; O diable, co go
chłop osukał - Adam Chętnik; O tym,
dlaczego na Kurpiach nie było pańszczyzny –
A. Jurczak; Obietnica - Leszek Czyż;
Polowanie na dzikie świnie - Krystyna
Łaszczych; Powiem wam … - Józef
Petrusewicz; Poziewaj zietrecku - Marianna
Staśkiewicz; Pójdę na pole… - Tadeusz Grec;
Przepowiednia - Leszek Czyż; Przez życie Krystyna Łaszczych; Skąd się wziena mowa
kurpsioska? - Władysław Gwiazda; Teosiów
pacierz - ks. Stanisław Tworkowski; Tutaj
pozostanę - Tadeusz Grec; Skąd wzion się
burśtyn? - Adam Chętnik; Spsiewaj ptasku,
spsiewaj - Marianna Staśkiewicz; Zielganoc
w kurpsioskiej chacie - Leszek Czyż; Ziemio
ty moja - Marianna Piórkowska; Zilija
w kurpsioskiej chacie - Leszek Czyż;
Żegnając rodzinne strony - Tadeusz Grec.
Wykonawcami powyższych utworów na
płycie CD są: Krystyna Łaszczych, Tadeusz
Grec, Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb
oraz Katarzyna Warych i Nadia Lenda.

Przedstawienia osób najważniejszych
w dziejach Kurpiów dokonano w części V
podręcznika. Znajomość ich jest konieczna,
aby poznać dzieje Kurpiów. W wydawnictwie znajdziemy barwne życiorysy takich
osób jak: brat Zeno Żebrowski (1898-1982),
Stanisław Ceberek (1927-2009), Adam Chętnik
(1885-1967), Stach Konwa (XVII-XVIII w.),
Aleksander Kopeć (1901 -1978), Henryk Lenar-

ciak (1933-2006), ks. Mieczysław Mieszko
(1892-1961), Józef Mróz (1917-1997), prof.
Jerzy Rubach (ur. 1948.) i ks. Władysław
Skierkowski (1886-1941).
W końcowej części podręcznika znajdują
się rozwiązania ćwiczeń, słowniczek, bibliografia oraz spis wykonawców nagrań na płycie CD.

Zapraszamy więc do łucby!
Poniżej prezentujemy lekcję nr 7 z podręcznika.
Łucba śódmå
Grås w kolory?
Lato. Przed domem bawią się siostry: Zosia i Marysia.
Zośa:
Mama:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:
Zośa:
Maryśa:

Mamo, za śϊła będźe źecerzå?
Za jeke pół godźϊny przyjdźta.
To moze jesce w co śë pobaźëm?
Na dwa łogńe nås przy mało.
Źés co, pańϊ w śkole pokåzała nóm ćékawó grë. Nazywa śë “Grås w kolory?”.
Chces zobåcéć?
Jo, pokåz?
Ja zacynóm. Co źidźis ła je źϊdno łabo ćëmno jasne?
Źidno jasne jest ńebo nad nasëm polëm, ła ćëmno jasne jest ńebo nad Dåźϊdowó
stodołó. Teråz ty: co jest ćëmno łabo źϊdno rude jϊ tégo ńe źϊdźϊs?
Dumóm jϊ dumóm jϊ ne mogë wydumać. Podpoźéc.
Źeźórka latëm je źϊdno ruda, ła źϊmó ćëmno rudå.
Jo, ze téz na to ńe wpadłam. Ła co jest śϊwe jϊ tégo ńe źϊdać terå?
Śϊwå na tën przykłåd jest turzyca łu zająca.
Łaleś ty mądry. Ła co je blade łu stryjny na podwórzu?
Ńe źëm. Teråz łu ńéj ńe bułëm. Podpoźéc.
Kśåtky na dźϊkéj rózy só blade. Ńe pråwdać?
Jo, ła ty nϊ poźéc, co je cårne jϊ bźåłe?
Toć łatwe, krowa båbcyna jest trochë bźåła jϊ trochë cårnå.
Ła teråz jek wydumóm to ńe łodgadńes. Co je w tëm samëm zółte łabo łoryjónkowe?
Łaleś wydumała. Pewńe sama ńe źés. To poźéc.
Jåjka mogó ńéć zółtka zółte łabo łoryjónkowe. Mama gådała, że jek jåjka só kupne to majó zółtka zółte, praźe bźåłe. Ła jek łod nasych kurów to łoryjónkowe.

Naraz słychać.
Mama:

Maryśa, Zośa – gdźeśta polazły. Chodźta chyzo na źecerzó.
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Słowniczek
jasny - niebieski
blady - różowy
łoryjónkowy – żółty
źidne – jasne
rude – brązowe
śϊwe – szare
turzyca – sierść
kupne – kupione w sklepie
pomyślunek - pomysł
źecerzå - kolacja
Kokosy - kury
Chyzo - szybko, prędko
za śϊła – za ile
dwa łogńe – rodzaj gry w piłkę
Gramatyka i ortografia 7
Litery: a, å, ą
Literę a w pisowni kurpiowskiej wymawia się jako przednie a
W kurpiowskim występuje również tylne a, które zapisujemy jako å. Głoski te inaczej są
wymawiane.
Głoski zapisywane literami a i å mają funkcję dystynktywną czyli różnicującą wyrazy.
np.
w języku ogólnopolskim
w dialekcie kurpiowskim
Widziałem tego gada
Źϊdźåłëm tégo gada
On dużo gada
Łón duzo gådå
Nie da się przewidzieć za pomocą prostej reguły, kiedy należy pisać a, a kiedy å
Świadczą o tym liczne inne wyrazy, w których a i å pojawiają się w bardzo podobnych
kontekstach:
dialekt kurpiowski
cas
mås
brat
kśåt
Często zdarza się, że w jednym wyrazie występują dwa typy a
dialekt kurpiowski:
råwa
pråwda
pråca
nazwa
Dodatkowa komplikacją jest fakt, że czasami å wymienia się na a przy dodawaniu
końcówki, np.:
såd
sady
wåł
wały
pojåzd
pojazdy
Litera „ą” w kurpiowskim wymawiana jest tak jak w języku ogólnopolskim z wyjątkiem
„ą” na końcu wyrazu w języku ogólnopolskim. Na końcu wyrazy w dialekcie kurpiowskim
zamiast „ą” piszemy „ó”. np.:
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język ogólnopolski
kładą
nogą / narz. /

dialekt kurpiowski
kładó
nogó

Czasownik ńéć ( mieć)
Bezokolicznik; ńéć
Czas teraźniejszy: liczba pojedyncza
jå
móm
my
ty
mås
wy
łón/łóna/łóno
må
łóńϊ/łóny/łóne majó
Czas przeszły

liczba pojedyncza
rodzaj męski
ńåłëm
ńåłeś
ńåł
ńało(rodzaj nijaki)

jå
ty
łón/łóna
łóno

liczba mnoga
mómy
måta

rodzaj żeński
ńałam
ńałaś
ńała

Uwaga: Zwróć uwagę na wymowę i pisownię wyrazów: ńåłëm – ńałam
ńåłeś – ńałaś, ńåł – ńała ( å – a )
liczba mnoga
rodzaj męski
ńelym
ńelyśta
ńely
ńały (rodzaj nijaki)

my
wy
łóńϊ/łóny
łóne

rodzaj żeński
ńałym
ńałyśta
ńały

Przykładowe użycie trudniejszych form: My mómy dużo scęśćå
ćepło?
Lekcja 7. Ćwiczenie 1. Posłuchaj i powtórz:
jęz. polski – dialekt kurp. jęz. polski
baba
karta
brak

– baba
– karta

siano

– dialekt kurp.
– chata
– śano

daj

– dåj

– posåg

tablica

– tåblyca

zabawki

– zåbåwky

drabina

– dråbka

grabarka

– grabårka

biegną

posag

– bråk

chata

. Cy måta w jϊzbźe

– bźegnó

kładą - kładó
kupują – kupujó
Lekcja 7. Ćwiczenie 2. Korzystając z powyższego wzoru - zapisz sam
jęz. polski

– dialekt kurp. jęz. polski – dialekt kurp.
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bańka

– bańka...

łaciaty

– …........

Danuta

– ….......

wagon

– …......

grabie

– ….........

pisanie

– ….........

kaczka

– …...........

lato

– …..........

Lekcja 7. Ćwiczenie 3. Korzystając z powyższego wzoru – zapisz sam
jęz. polski – dialekt kurp. jęz. polski – dialekt kurp.
cielak

– ćelåk

piach

– …..........

gadka

– …........

sad

– …...........

haki

– …........

ślad

– …..........

macie

– …........

zapałki

– …..........

Lekcja 7. Ćwiczenie 4. Korzystając z powyższego wzoru – zapisz sam
jęz. polski – dialekt kurp. jęz. polski – dialekt kurp.
walczą

– walcó

koszą

– ….........
– …..........

jedzą

– ….............

kryją

jadą

– …............

myją się – …..........

klaszczą

– ….........

kopią

– …..........

Podręcznik można nabyć w ostrołęckich księgarniach, sklepiku Muzeum Kultury Kurpiowskiej, biurze Związku Kurpiów przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce (pon. - piątek godz.
8-15) oraz zamówić w Związku Kurpiów (tel. 29 764 58 30, e-mail: biuro@kurpie.org).
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Powstała Rada Dialektu
Kurpiowskiego
23 maja 2018, podczas konferencji „Kultura językowa Kurpiów” połączonej z promocją wydanego przez Związek Kurpiów
podręcznika „Mówimy po kurpiowsku. Elementarz do nauki dialektu kurpiowskiego”
autorstwa Henryka Gadomskiego, Mirosława
Grzyba i Krystyny Łaszczych, w obecności
wielu znakomitych gości, w tym prof. Jerzego Rubacha, powołano Radę Dialektu Kurpiowskiego.
Rada, będąca ciałem niezależnym, organizacyjnie podlega Zarządowi Głównemu
Związku Kurpiów. Podczas swoich posiedzeń
rozwiązywać będzie problemy z zakresu poprawnego używania dialektu (gwary) kurpiowskiej w zakresie słownictwa, odmiany,
wymowy i pisowni. W skład Rady weszły
osoby znające dialekt (gwarę) kurpiowski
i zaangażowane w jego ratowanie, reprezentujący cały region kurpiowski. Funkcję Honorowego Przewodniczącego Rady Dialektu
Kurpiowskiego przyjął profesor Jerzy Rubach.
Oto (otwarty jeszcze) skład Rady:
Bachmura Irena (Nasiadki gm. Lelis),
Bochniak Bożena (Baranowo), Cichoń Halina
(Kadzidło), Czyż Leszek (Leman gm. Turośl), Faderewski Czesław (Zawady gm. Baranowo), Gadomski Henryk (Ostrołęka),
Glinka Danuta (Myszyniec), Gnoza Danuta
(Myszyniec), Górska Irena (Zalas gm. Łyse),
Grec Tadeusz (Ostrołęka), Grzyb Mirosław
(Kadzidło), Gwiazda Danuta ( Zalas gm. Łyse), Kaczyńska Janina (Wach gm. Kadzidło),
Kasznia Elżbieta (Rozogi), Kuczyński Witold
(Czarnia), Kurpiewska Renata (Zbójna),
Łaszczych Krystyna (Kadzidło), Łukaszewski
Wojciech (Żelazna gm. Jednorożec), Michalak Jerzy (Zaręby gm. Chorzele), Ogniewska

Anna (Łodziska gm. Lelis), Opalach – Olender Krystyna (Zawady gm. Baranowo), Parzych Małgorzata (Wykrot gm. Myszyniec),
Prusaczyk Stefania (Myszyniec), Rybka Renata (Turośl), ks. Sobiech Marcin (Ostrołęka), Staszewska Danuta (Ostrołęka), Szydlik
Stanisław (Bandysie gm. Czarnia), Traczewska Agnieszka (Dylewo gm. Kadzidło),
Waszkiewicz Jerzy (Piątkowizna gm. Łyse),
Żyra Kazimierz (Czarnia).
Na pierwszym roboczym posiedzeniu 30
czerwca w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle ukonstytuował się Zarząd Rady Dialektu
Kurpiowskiego w składzie: przewodnicząca Krystyna Łaszczych, wiceprzewodnicząca Irena Bachmura, sekretarz - Małgorzata Parzych.
(red.)

Komunikaty Rady Dialektu rok 2018
I robocze posiedzenia Rady Dialektu
Kurpiowskiego w Zagrodzie
Kurpiowskiej w Kadzidle - 30.06.2018
Zebranie rozpoczęło się przedstawieniem
członków Rady, zapoznaniem ze stanem badań nad dialektem kurpiowskim oraz istniejącą literaturą w tym zakresie. Dyskutowano
o nauczaniu kurpiowskiego w szkołach,
o potrzebach w tym zakresie, o kurpiowskiej
tożsamości, o kurpiowskiej przyszłości.
W dyskusji głos zabrali m.in.: Mirosław
Grzyb, Henryk Gadomski, Tadeusz Grec,
Krystyna Łaszczych, Leszek Czyż, Irena
Bachmura, ks. dr Marcin Sobiech, Stefania
Prusaczyk.
Wybrano Zarząd Rady Dialektu Kurpiowskiego: przewodnicząca - Krystyna Łaszczych, wiceprzewodnicząca - Irena Bachmura, sekretarz - Małgorzata Parzych.
Ustalono, że kolejne spotkanie Rady odbędzie się jesienią 2018 roku i będzie poświęcone zwrotom grzecznościowym na
Kurpiach.
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II posiedzenia Rady Dialektu
Kurpiowskiego - 5.10.2018
Odbyło się z Zagrodzie Kurpiowskiej
w Kadzidle.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń panu Henrykowi Gadomskiemu z okazji 79-tej rocznicy urodzin.
Najważniejszym punktem zebrania było
zatwierdzenie pakietu „Zwroty grzecznościowe”. W dyskusji nad przedstawionym
projektem głos zabrali: Stefania Prusaczyk,
Tadeusz Grec, Mirosław Grzyb, Danuta
Glinka, Danuta Gnoza, Agnieszka Traczewska, Henryk Gadomski, Czesław Faderewski, Janina Kaczyńska.
W głosowaniu przyjęto pakiet „Zwroty
grzecznościowe”, załączony na końcu komunikatu.
Dyskutowano także nad wymową i pisownią wyrazów pochodzenia obcego. Wysłuchano osób ze środowiska nauczycielskiego w zakresie potrzebnych pomocy dydaktycznych do nauki dialektu kurpiowskiego, a także w sprawie potrzebnych programów nauczania kurpiowskiego.
Głos zabierali m. in.: Leszek Czyż, Tadeusz Grec i Janina Kaczyńska.
Załącznik:
Zatwierdzone zwroty
w dniu 5.10.2018

grzecznościowe

Powitania i odpowiedzi
1. Dźëń dobry lub Dobry.
Odpowiedź: Dźëń dobry lub Dobry
2. Ńech bḝdźe pochwålony Jezus Chrystus
lub Pochwålony Jezus Chrystus.
Odpowiedź: Na źeky źeków, łamën.
(cd) Jek śë måta? (Jek śë måće)
Odpowiedź: Bóg Wóm (Wóma) zapłać
za źϊtackë. Sańï jek śë måće…
3. Źïtåjta (Źïtåjće) dó nås.
Odpowiedź: Źïtåjta dźećåky (Źïtåjće
wuju, ćotko)
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Dopuszczalne: Ceść, odpowiedź: Ceść
Pożegnania
1. Łostóńće (łostóńta, łostóń śë) z Bogëm.
(Też dalej) Bóg zapłać Wóm za gośćϊnë.
Odpowiedź: Jïdźta (jïdźće, jϊdź) z Bogëm
albo jadźta (jadźće, jadź) z Bogëm.
2. Do źïdzëńå.
Odp. Do źïdzëńå
3. Do zobåcëńa.
Odp. Do zobåcëńa.
cd. Scęślywéj drogy.
Odp. Bóg Wóm (Waju, Ćϊ) zapłać.
Także dźękujë łabo dźękujëm
Pozdrowienia przy pracy
Pańe Boze dopomóz.
Odp. Pańe Boze zapłać
Boze dopomågaj.
Odp. Bóg zapłać.
Prośby i podziękowania
Weźće (weźta, weź) to na drogë. Naće (na).
Måće (måta, mås) to.
Ńech Ćϊ Pan Bóg (Boźa) /do
dzieci/wynagrodźϊ.
Odpowiedzi: Bóg zapłać. Lub dźękujë
łabo dźękujëm.
Przeproszenia
Przepråsóm.
Odp. Ńïc śë ńe stało. (łabo)
Dobra, ńïc śë ńe stało
Wybåc nϊ.
Odp. j.w.
Ńe chćåłëm.
Odp. jw.
Ńe gńéwåj śë.
Odp. jw.
Ńe bądź złéj woly.
Odp. jw.
Ńe łobrusåjće (łobrusåjta, łobrusåj) śë.
Odp. jw.

Dorota Anna Jechanowska

Cyja robota ćęzså
- Ło jejku, juz sóstå, łalëm dźïś zaspaly.
Wstawåj chłopśe chyzo jï leć do łoporządku!
Śwyńe kśïcó jï jesce sobźe z głodu łogóny
połodgryzajó.
Rozkazywać jï rządźéć to ty łujńes, chłopa do roboty pogóńås, ła sama ńïc ńe robźés,
tylo kawkë popśïjås.
- Bodåj byś skys, jå ńïc ńe robźë, babskó
robotë nazywås „ńïc !
- Kobźéckå robota to jest ńïc ńe znacącå.
Chłop to śë muśï napracować: ła to łoporządek, ła to łoråcka, ła to młocka jï tak w kółko. To ńe to samo, co kartoflów ługotować,
cy łach łoprać.
- Tak móźïs? To chodźwa, pońëńómy śë
robotańï, choc na jedën dźëń. Ty będźes
robźół babske roboty, ła jå chłopske. Zgoda?
- Zgoda! - Nó, to słuchåj pśïlńe, co mås
dźïśåj robźéć. Nåjsómprzód ługtuj dźećóm
kartoflów, zeby głodne ńe pośly do śkoły,
potëm zrób masła na jermark, dopśïlnuj
kurcåky, bo wróna co śilë śådå na spśïchrzu.
Kasa śë kóńcy – to łuńel gryky w zarnach!
Ła jå jïdë na łoborë.
- Jïdź już jï ńe wrzochåj tak !
***
- Tato, gdźe moje portky? - Jeke? Te cårne! W cëm pódë do śkoły? - Sukåj,
jekeś zgubźół! - Jå móm swojó robotë!
- Tato łuces ńï włosy jï zapleć ńï
warkoce. - Mozes jïść z rozpuscónëńï włosańï, teråz takå moda. - Zapleć warkoce, bo
ńï w łocy włazó, jesce łoślepnë bez ńe.

- Sykuj śë sama, ńe źïdźïs, ze musë kartofle skrobać na śńådańe ?
( Po chwili )
- Ła ńe zabåc tylo łumyć pazórów jï gęby!
-Tato! (wygląda przez okno) - kurcåky
wyłazó na drogë, ła reśta léźe pod płotëm
do sąśada.
- Jóźåcku, weź śnórka jï poźąz je po
dźeśęć za nogy. Będó śë grómådky pśïlnować. Ła tó staró kwokë łuźąz za golën kele
studńï To choc ło téch ptåkach ńe będë
myślåł. (Stawia kartofle z garnkiem na
kuchni)
- Tatku, matula kåzaly zrobźéć masło
w tłucce. – Pańętóm Ceśu, pańętóm. Juz śë
bźerzë do téj roboty. Tylo ńï tak po głoźe
chodźï, coby dwa roboty naråz robźéć.
- Tato, ńe zabåcće ńï śwedra łoprać, bo jutro jadźëm na wyćeckë do Warśawy.
W brudnëm śwedrze ńe pojadë, zeby śë
ludźe śńely.
- Ło mój Boze, jesce jï ty ńï nowe roboty
wynåjdujes? - Łale trudno, jek musë, to
łupśerzë! (Jedną ręką tłucze masło, drugą
obraca żarna. Wraca syn z dworu.)
- Zrobźółëm tato, jek kåzålyśće... - Ła matula to śedzó sobźe na progu w chléźe jï
podspśéwujó.
- Ńe gńéwåj mńe! Ńe gådåj! Ćïcho bądź!
- Co wy tatulu, jednó rękó masło robźïće,
ła drugó kasë grycanó ńeleće ?
- Mama to nåjsómprzód jednó robotë
skóńcy jï dopśérku drugó zacynå.
- Mama robźï tak jek łuwåzå, ła jå robźë
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po swojëmu. Łod dåwnå źådómo, ze kobźéty
majó kokośï rozum. Chłopy, to só chłopy łóńï potraśó myśléć jï robźéć jënåcéj.
- Tato, kartofle kypśó !
- To zeståw je z fajerów !
- Ńe mogë. Matula móźély, ze mogë śë
łoparzéć. To muśï zrobźéć chtóś duzy...!
(Ojciec zostawia pracę, podchodzi do kuchni
i zagląda do garnka )
- Terå dopśéru ześ më zawołała! Kartofle
śë przegotowały jï juz muza śë zrobźéła.
Moznå je bez łodléwańå śwyńóm zańeść jï
do koryta wylåć.
(Wraca do masła i żaren)
- Śwyńe je z łochotó pozró, łale co my
będźëm jedly? Mómy łó suchëm pysku jïść
do śkoły?
(Syn wygląda przez okno na podwórko. )
- Tatulu, retujta kurcåky! Juz jednégo
wróna porwała!
(Dzieci biegną do drzwi, ojciec przewraca
bańkę ze śmietaną, wysypuje kaszę)
(Po chwili wracają do mieszkania)
- Take béły ładne te nase kurcåky... Bźédne. Tyle jéch wróny porwały. Reśta polećała
łaz na dek do sąśada.
- Zeby ńe béły poźązane, to może by śë
gdźéś schowały, ła tak to wróny ńały łåtwe
polowańe...
(Córka patrzy na podłogę...)
- Tato, wyśta wylely śńétanë jï wysypaly
na źëń kasë grycanó!
- Zmarnowalyśće kartofle, tylo dlå śwyń
śë nadajó.
- Ło już śódmå. Zarå trzeba jïść do śkoły!
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Ła my jesce głodne jï bez śńådańå. Jï ńe łoblecóne tak jek do śkoły. (Ojciec otwiera
okno i woła) - Staśaaaa! - Ła cego chces? Chodź do jïzby! - Ła po co? Mńe jï tu dobrze. - Chodź, ńe gådåj. Jek ćë wołóm, to
chyba móm jekyś jënteres do ćebźe.
(Wchodzi mama )
- Ńe źëm, jek by ćï tu poźedźéć? Wstydzë
śë …
- Ła ło co chodźï?
- Jå myślåłëm, ze kobźécå robota w jïzbźe
to takå letkå jï byle jekå …
- Jï daléj tak myślys, cy już ńé? - Ło,
ńeeeee – To dobrå. Wsystko będźe po
starëmu. Łućekåj do stodoły jï bźerz śë za
cepy! - Ła jå śë bźerzë do swojégo „lezëńå”!
- Ceśa, dawåj grzebźëń! Jóźåk, leć do Kåcorów jï pozyc chleba!
(Syn wychodzi)
(Do stojącego męża)
- Ła ty? Co tak stojïs, jekbyś do źëńï przyrós ?
- Źés co, ńe gńéwåj śë Staśka na mńe.
Cłoźek śë może casëm pomyléć.
- Juz śë ńe gńéwóm. Jïdź juz na łoborë jï
zacńïj łoporządzać!
- Źés, ńïgdy źëncéj ńe będë gådåł, ze
kobźéta w chałupśe ńïc ńe robźï... Bom dośwådcół na swojéj skórze.
- To dobrze ześ to zrozuńåł. Lepśéj późno
ńïźly wcale.

Zapis w dialekcie kurpiowskim –
Henryk Gadomski

MOJE MŁODZIEŃCZE SPOTKANIA Z MOWĄ
KURPIOWSKĄ

Dr Jan Prusik

„Tutaj jenocnej słonko zachodzi
Jenocej śweci, jenocej wschodzi.
Tutaj i siano pachnie jenocej
I ładniej gziozdy mragajo w nocy.”
Leszek Czyż
Moje młodzieńcze spotkania z mową kurpiowską - postawiłem sobie ten temat po to,
aby podzielić się nią z moimi rodakami,
zwłaszcza z tymi najmłodszymi. Sądzę, że nie
minę się z prawdą, gdy powiem, że wiele zapamiętanych faktów, przeżyć w młodym wieku, każdy z nas pamięta do dziś i to z detalami.
Taka to naturalna uroda naszego, używając terminu z informatyki „twardego dysku”,
a kurpiowski „dysk” jest chyba szczególnie
twardy. Po wielu moich przemyśleniach, doszedłem do przekonania, że moje spotkania
zaczęły się od 7-go roku życia tj. od 1950
roku. Wtedy, na jesieni tegoż roku tata kupił
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, która

była czytana codziennie, wieczorem na głos,
przy lampie naftowej, ku pokrzepieniu serc.
Ulubionym i zapewne wyjątkowym miejscem dla mnie, była kuźnia mojego taty. Tam
codziennie, Kurpie przyjeżdżali lub przychodzili pieszo ze swoimi kłopotami, z okolicznych wiosek. Oczywiście mój tata najpierw
musiał wysłuchać tych kłopotów.
W tamtym czasie obowiązywał język nasz,
lokalny - kurpiowski. Ja - syn kowala zacząłem właśnie wtedy swoją żywą edukację językową, najpierw w kuźni, a od września 1950
roku, w Szkole Podstawowej, w mojej rodzinnej wiosce - Baranowie k/Ostrołęki.
Niezapomniany elementarz Falskiego, język
używany przez moich rodziców w domu rodzinnym z jednej strony i codzienny nasz język kurpiowski, jaki słyszałem i chłonąłem w
kuźni mojego taty z drugiej strony, bardzo często zachęcał mnie do stawiania pytań mojemu
tacie w rodzaju: „Dlaczego ci moi wujkowie,
ciocie, sąsiedzi, kuzyni mówią innym językiem i to w sposób taki naturalny?”
Pojęcie słowa „gwara” było wtedy dla
mnie czymś absolutnie obcym. Tata niejako
mimochodem wyjaśniał mi ten fakt poprzez
spotkania ze swoimi kolegami, zwłaszcza
w niedziele po ,,SUMIE”, czyli nabożeństwie południowym.
Zawsze chętnie chodziłem z tatą, aby pilnie słuchać ich wspólnych wspomnień z lat
młodości, przeżyć, związanych z „edukacją”
w carskiej szkole w Baranowie, ﬁglami pomiędzy rówieśnikami, np. ,,półpoście”, śmigus dyngus, pasienie krów, praca w polu
i wiele innych codziennych zajęć. Zdecydowana większość kolegów mojego taty używała języka kurpiowskiego. Obowiązywał
on na Kurpiowszczyźnie powszechnie do
połowy lat 50-tych, gdy zakończono oficjalnie akcję likwidacji analafabetyzmu.
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Ja, syn kowala miałem wręcz wymarzone
warunki pochłaniania języka kurpiowskiego
i to codziennie, co najmniej tak długo, jak długo tata pracował w kuźni. Niejako przy okazji
poznałem tajniki, tak zwanej „edukacji” na
Kurpiowszczyźnie, na początku XX wieku.
Okazuje się, że miała ona wyłącznie charakter
sezonowy – „edukowano” tylko w zimę. Bo
moment zniknięcia śniegu, to początek pasienia krów, pracy w polu i innych zajęć, a tym
samym koniec edukacji i początek codziennych obowiązków, aż do następnej zimy.
W Szkole Powszechnej 4-klasowej, a był
to rok 1913, lekcje zaczynały się zawsze od
modlitwy za cara i jego całą rodzinę, oczywiście po rosyjsku, na pamięć. A gdy ktoś
nie znał tego na pamięć to lepiej nie mówić.
W tamtym czasie rodzice mojego taty byli
w Ameryce, dzisiaj byśmy powiedzieli,
w Stanach Zjednoczonych - ,,za chlebem”.
Mój pradziadek, a taty dziadek przerwał
edukację mojego taty, bo groziło mu oberwanie uszu przez bakałarza.
Wracając do początku lat 50-tych, trzeba
wyraźnie zaznaczyć, że pomimo aktywnego
działania aparatu stalinowskiego na Kurpiowszczyźnie, w kierunku kolektywizacji
rolnictwa wyniki tych starań były żadne.
Jednak trzeba koniecznie wspomnieć, że
brak prądu elektrycznego, prawie we
wszystkich wioskach kurpiowskich, co było
swojego rodzaju karą ówczesnych władz za
opór do kolektywizacji rolnictwa, paradoksalnie sprzyjał rozwojowi czytelnictwa na
wsi w sposób naturalny. Jaki wtedy
był ,,głód” czytania książek!!! Dopiero na
początku lat 60-dziesiątych rozpoczęła się
elektryfikacja regionu kurpiowskiego.
Wracając na chwilę do sprawy analfabetyzmu na Kurpiowszczyźnie, warto wspomnieć, że odsetek analfabetyzmu mieszkańców naszej małej ojczyzny nie odbiegał od
tego, jaki był w Polsce przed drugą wojną
światową.
Po jednym ze spotkań z proboszczem naszej
paraﬁi podczas „kolędy”, w wieku lat ośmiu
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rozpocząłem naukę języka łacińskiego, jako
ministrant w kościele, w Baranowie. Tego ówczesna władza nie mogła zakazać.
Ministrantura po łacinie jeszcze dobitniej
ukazywała miejsce gwary kurpiowskiej
w życiu religijnym mieszkańców mojej wioski rodzinnej, jak i paraﬁi.
I tak te moje codzienne kontakty z żywym
językiem moich rodziców i dziadów trwały aż
do 1957 roku, to jest do momentu, gdy zdałem
egzamin wstępny i zostałem przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu.
Czym jest gwara, teraz dialekt kurpiowski
- dla mnie - osoby dojrzałej, w miarę wykształconej, mającej swoje korzenie społeczne właśnie na Kurpiowszczyźnie?
Pozwolę sobie W tym miejscu przytoczyć
słowa Pana Jarosława Jędrysiaka, które
bardzo trafiają do mojego przekonania. Oto
one:
„....Gwara to żywy zabytek i przechowalnia dziedzictwa każdego języka. W dobie postępującej unifikacji takie regionalne odmiany języka są też cennym, żywym zabytkiem tego języka, świadectwem jego bogactwa i długich dziejów. ”
Kolejne jego pytanie: czy znajomość gwary to powód do wstydu czy powód do dumy?
Wiele zależy tutaj od świadomości językowej osoby używającej gwary i od poziomu intelektualnego środowiska słuchaczy.
Od tępych bandziorów biegających po blokowiskach i bijących niewinnych ludzi trudno oczekiwać uznania dla gwary, choć ich
własny język zwykle jest rażąco prymitywny, przesycony wulgaryzmami i barbaryzmami, a więc jest o klasę gorszy niż każda
inna odmiana polszczyzny. Ludzie świadomi
wartości gwar, my możemy już powiedzieć
dialektu kurpiowskiego, jako żywego dziedzictwa kultury narodowej i nośnika dawnych tradycji językowych będą raczej powściągliwi w formułowaniu wartościujących
negatywnie opinii.
Dr inż. Jan Prusik

„18 + 2” czyli wysyp książki regionalnej na Kurpiach
w 2018 roku
Jak w filatelistycznym klaserze, poniżej prezentują się okładki wydawnictw związanych
z Kurpiami, a które ukazały się w 2018.
Osiemnaście książek i dwie płyty. I to zapewne nie wszystkie. Różni wydawcy, różne
tematy, różny rodzaj czy gatunek literacki,
różny poziom. Wśród tych „znaczków” aż
pięć to wydawnictwa Związku Kurpiów. Za-

chęcamy do kupowania, zachęcamy do czytania. Płyty to z kolei: „Reakcja mazowiecka” Kapeli ze wsi Warszawa i „Do śa sajd”
Alicji Serowik z zespołem. To uznane kapele i wartościowe krążki. A zatem do słuchania i do „kupienia w dobrych sklepach muzycznych”. Brawo.
Janek Kurpik
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Jubileuszowa wystawa Czesławy Kaczyńskiej
W roku 2018, w sierpniu otwarta została
nowa wystawa czasowa w Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w całości poświęcona znanej
artystce ludowej i aktywistce kurpiowskiej.
„Gwiazda kurpiowska, czyli działalność
i twórczość Czesławy Kaczyńskiej”, bo taką nosiła nazwę, dostępna była dla zwiedzających do końca października. Poświęćmy jej jednak jeszcze raz uwagę i zagłębmy w poruszoną w niej tematykę. Skupimy się najpierw na tytułowej bohaterce,
po czym przejedziemy do opisu samej ekspozycji.
Czesława Kaczyńska urodziła się w 1943 r.
w rodzinie Staśkiewiczów, słynącej w regionie kurpiowskim z uzdolnień artystycznych.

Przy babce Antoninie Staśkiewicz, znanej
wycinankarce, uczyła się poprzez obserwację
kunsztu papierowej sztuki. W wieku 10 lat
wykonała pierwszą wycinankę. Nie mając
glansowanego papieru, użyła do jej wykonania gazety. Jej warsztatem stała się wówczas
przestrzeń pod stołem. W wieku 14 lat odniosła pierwszy sukces, zdobywając drugą naStr 40 KURPIE 2019

grodę w konkursie, w jury którego zasiadał
zasłużony badacz regionu Kurpiów - Adam
Chętnik. Z czasem doszła do tak wielkiej
wprawy w wycinaniu, iż dziedzina ta (choć
nie jedyna w jakiej tworzy) stała się jej znakiem rozpoznawczym. W pracach Czesławy
Kaczyńskiej widoczny jest charakterystyczny
styl rodziny Staśkiewiczów, jak i jej własny,
cechujący się nowymi motywami i rozwiązaniami. Jest jedną z nielicznego grona artystek
kurpiowskich, które podtrzymując tradycję
cięcia papieru, przyczyniły się do jej rozpowszechnienia w XXI w.
Czesława Kaczyńska poza wycinanką wykonuje także pieczywo obrzędowe, haft, koronkę, palmy, bibułowe bukiety, kierce, pisanki, ozdoby choinkowe, zabawki i potrawy regionalne. Wielokrotnie była nagradzana (70 ngród i wyróżnień) w konkursach
organizowanych przez
muzea, stowarzyszenia
i instytucje samorządowe, np. przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
Zarząd Główny Stowarzyszenia
Twórców
Ludowych w Lublinie, Krajowy Dom Twórczości w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury
w Myszyńcu. Jej prace prezentowane były na
wielu wystawach zbiorowych (ponad 40)
w kraju i zagranicą oraz ekspozycjach indywidualnych. Były to m.in.:
- w 1997 r. wystawa prac w siedzibie Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej w Tłuszczu,

- w 2000 r. wystawa dorobku artystycznego
Czesławy Kaczyńskiej „Leluje, gwiazdy, fafur i hafty” z okazji 40-lecia twórczości
w Galerii Ostrołęka,
- na przełomie lat 2001 i 2002 wystawa
w Krajowym Domu Twórczości Ludowej
Lublinie,
- w 2004 r. „Twórczość Czesławy Kaczyńskiej” - wystawa wycinanki w Mikołajkach,
- w 2005 r. wystawa prac z okazji otrzymania
nagrody im. Oskara Kolberga w Przysusze,
- w 2007 r. „Życie wycięte z papieru” - wystawa z okazji 50-lecia pracy twórczej w Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,
- w 2009 r. wystawa wycinanek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie,
- w 2015 r. wystawa prac w ramach „Wieczoru
Wielkanocnego w Arce” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego
w Ostrołęce,
- w 2017 r. wystawa „Szacunek dla tradycji.
Jubileusz pracy twórczej Czesławy Kaczyńskiej z Dylewa” w Muzeum PółnocnoMazowieckim w Łomży.
Czesława Kaczyńska bierze udział w wielu
imprezach folklorystycznych, prezentując
swoje osiągnięcia podczas targów, jarmarków,
kiermaszów, festynów w kraju oraz poza jego
granicami; promowała np. kurpiowską sztukę
ludową w Parlamencie Europejskim w Brukseli i pokazywała wyrób wycinanek królowej
Elżbiecie II w Londynie. Jej prace znajdują się
w zbiorach muzeów w Polsce i na świecie,
m.in. w: Warszawie, Białymstoku, Płocku,
Łomży, Ostrołęce, Seulu, Waszyngtonie, Berlinie, Göteborgu. Chętnie podejmuje współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami czy
zespołami. Od 1958 r. związana jest z zespołem regionalnym „Kurpianka” w Kadzidle. Do
Stowarzyszenia Twórców Ludowych wstąpiła
w 1976 r. i przez trzy kadencje była wiceprezesem Zarządu Głównego STL, a obecnie jest

jego członkiem. Już szóstą kadencję sprawuje
funkcję Oddziału Kurpiowskiego STL
w Ostrołęce. W 2007 r. z jej inicjatywy utworzone zostało Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich. Od tego czasu Czesława Kaczyńska jest jego prezesem. Była członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku
Kurpiów oraz członkiem Prezydium Zarządu
Głównego Związku Kurpiów, od wielu lat zasiada w Radzie Muzeum przy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (również jako
wiceprzewodnicząca), stoi na czele Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie i jest tam kierownikiem grupy śpiewaczej „Dylezianki”.
Twórczyni chętnie uczy innych ludzi,
szczególnie dzieci i młodzież, biorąc udział
w licznych warsztatach i lekcjach. W 2000 r.,
wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich, zorganizowała Warsztaty Etnograficzne „Ginące Zawody”, które odbywają się
corocznie w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle – Oddziale Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dotychczas wzięło w nich
udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży.
W zeszłym roku uczyła rękodzieła kurpiowskiego w Łomży, w ramach projektu „Mistrz
tradycji”, zaś w tym roku prowadzi szkolenie
dla przedstawicieli młodego pokolenia w ramach „Akademii wycinanki kurpiowskiej”,
która dofinansowana została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Czesława Kaczyńska uwrażliwiona jest także na zachowanie materialnego dziedzictwa
Kurpiów. Przez wiele lat prowadziła w swoim
domu izbę wzorowaną na regionalnych dużych izbach, w której prezentowała przeszłość
rodziny i jej dorobek oraz eksponowała dawne
przedmioty będące w wyposażeniu chałup
kurpiowskich. Twórczyni ma również wkład w
gromadzeniu zbiorów etnograficznych w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, do
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których przekazała swoje prace oraz wiejskie
artefakty, głównie przedmioty codziennego
użytku i przedmioty związane z kultem religijnym. W 2005 r. otrzymała prestiżową Nagrodę
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury
ludowej". Została odznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz przez ministra kultury:
odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, brązowym i srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz w 2017 r.
Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości
ludowej.
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Wystawa, rozmieszczona w trzech salach,
zorganizowana została z okazji jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia urodzin Czesławy
Kaczyńskiej. Pierwsza sala, przeznaczona na
sztukę ludową, prezentowała twórczość artystki, przede wszystkim wycinanki, które stały
się jej znakiem rozpoznawczym. Wchodząc do
pomieszczenia, pierwsze spojrzenie padało na
czerwoną tytułową „gwiazdę” kurpiowską
(przez Kurpiów nazywaną „gwiozdą” lub
„kółkiem”), czyli wycinankę wykonaną na
planie koła, o ośmiu osiach symetrii i odśrodkowym układzie motywów. Po obu stronach
towarzyszyły jej „lasy” (wycinanki na planie
prostokąta, wielopoziomowe, przedstawiające
zwierzęta wśród drzew) oraz „leluje” (jednobarwne wycinanki w postaci
drzewka z podstawą). Po prawej stronie w rogu zawieszona
została palma. Na fioletowej
ścianie wyeksponowano hafty
i koronki: fartuch, obrus lniany,
kołnierzyki oraz serwetki.
W gablocie obok znalazły swoje miejsce ozdoby i zabawki
choinkowe, a nad nimi –
współczesne bukiety bibułowe.
Na ścianie można było zobaczyć drugą „gwiazdę”, tym razem niebieską. W rogu po drugiej stronie pomieszczenia
znajdowała się gablota wyposażona w kwiaty bibułowe
o tradycyjnych formach, otoczone noworocznym pieczywem obrzędowym: „byśkami”
i „nowym latkiem” (dawniej
o znaczeniu magicznym, zapewniały zdrowie i płodność
przedstawionym zwierzętom
oraz urodzaj i dobrobyt gospodarzom, później traktowane ja-

ko zabawki dla dzieci). Nad gablotą zawieszony został „kierec”, czyli ozdoba wykonana
z bibułowych kwiatów oraz ziaren grochu (do
ich wyrobu używana była także słoma). Ozdoby takie wieszane były w chałupach kurpiowskich blisko ołtarzyka domowego, na którym
prócz dewocjonaliów stawiane było także
wspomniane pieczywo obrzędowe (stąd ich
bliskość na wystawie). W pomieszczeniu tym
można było zwrócić uwagę na trzy nieprzypadkowe elementy. Pierwszy to wybór fioletu
jako tła ekspozycyjnego. Kolor ten cieszy się
dużą popularnością we współczesnej sztuce
ludowej, co można zaobserwować również
w pracach Czesławy Kaczyńskiej, takich jak:
wycinanka, kwiaty bibułowe, palma i „kierec”.
Dwiema pozostałymi właściwościami godny-

rozmieszczaniu we wnętrzach mieszkalnych
(np. obrazów i ozdób na ołtarzyku domowym).
Drugie pomieszczenie poświęcone zostało
działalności Czesławy Kaczyńskiej mające na
celu podtrzymanie tradycji oraz rozwój świadomości i tożsamości regionalnej. Zaczynając
od prawej strony i idąc zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, zapoznać się można z dorobkiem wystawienniczym jubilatki, z działaniami promującymi kulturę kurpiowską za
granicą, nagrodami i wyróżnieniami w różnych dziedzinach twórczości, z pracą mającą
na celu ochronę dziedzictwa kulturowego
i promocję regionu oraz działalnością na rzecz
regionu i stowarzyszeń twórczych. W witrynach wyeksponowane zostały nagrody i medale. W pierwszej (od prawej) – znalazły swoje

mi uwagi były (w przeważającej mierze) symetryczne rozmieszczenie i wielobarwność
eksponatów. Umiłowanie symetrii oraz intensywnych, kontrastujących kolorów stanowiło
jedną z cech charakterystycznych dla ludzi należących do kręgu kultury ludowej, którym
podobało się to co żywe, zdrowe, dorodne
i proste. Upodobania te ujawniały się zarówno
w sztuce ludowej (np. wycinanka), jak i w jej

miejsce przede wszystkim lokalne i wojewódzkie odznaczenia, ale także Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości ludowej
otrzymana w 2017 r. (biała statuetka). W drugiej witrynie umieszczony został kosz z licznymi zaproszeniami i podziękowaniami dla
Czesławy Kaczyńskiej, obrazujący szeroką
współpracę prowadzoną przez twórczynię.
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W trzeciej gablocie miejsce znalazły nagrody
ogólnopolskie i ordery otrzymane od prezydenta oraz ministra kultury, takie jak: Nagroda
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury
ludowej”, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka
Zasłużony Działacz Kultury, brązowy i srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Trzecia sala stanowiła swoisty „powrót do
przeszłości”. W pomieszczeniu wzorowanym
na izbie w domu przyszywanej babci (druga
żona dziadka – Józefa Staśkiewicza), w której
Czesława Kaczyńska mieszkała w latach 40.
wraz z rodzicami i rodzeństwem, prezentowane były historyczne zdjęcia z albumu rodzinnego. Warto dodać, iż babcia – Antonina Staśkiewicz – była pierwszą nauczycielką i mentorką Czesławy Kaczyńskiej, to właśnie ona
po ocenie debiutanckiej wycinanki wnuczki
(wykonanej ukradkiem, pod stołem ołtarzyka
domowego) zadecydowała, że potrzebuje ona
własnej pary nożyc. Jest to też sala, w której
podkreślona została wrażliwość i zaangażowanie twórczyni w zachowanie materialnego
dziedzictwa Kurpiów – na ekspozycji wykorzystane były zabytki przekazane przez nią do
zbioru etnograficznego Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Do tego zbioru należały: dwie pary
butów, dwie koszule, piesek do zdejmowania
butów, zabawka dziecięca, komplet pościeli,
„buronka” (narzuta na łóżku, służąca też kobietom jako odzież wierzchnia), kufer, stół, figurka Matki Boskiej, modlitewnik, krzesło,
maglownica z wałkiem, kubek z motywem
kwiatowym stojący na półce. W sali tej miejsce też odnalazły prace artystki, takie jak: haftowane koszule, fartuch koronkowy, bukiety,
„byśki” i „nowe latko” w świętym kącie, palma zatknięta za obrazem, „kierec” u sufitu
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oraz papierowa firanka w oknie. W tle rozbrzmiewał fragment wywiadu z Czesławą Kaczyńską, w którym opowiadała o swoim
pierwszym domu (tak iż skonfrontować można
było słyszaną narrację z widzianą ekspozycją).
Prezentowane wnętrze przedstawiało dość
powszechne wyposażenie izby kurpiowskiej,
dopełnione przez ustawienie dwóch manekinów w kobiecych strojach regionalnych:
pierwszy w stroju panny, drugi – mężatki.
Wystawa uzupełniona została o najnowszą
nagrodę, którą Czesława Kaczyńska została
uhonorowana 2 września tego roku. Gwiozda
Łowicko w dziedzinie twórczości ludowej
prezentowana była w gablocie naprzeciw wejścia, pod czerwoną gwiazdą kurpiowską.
Na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Muzeum
Kultury Kurpiowskiej, którzy przyczynili się
do powstania tej wystawy (mojej debiutanckiej
w tej instytucji). Muszę podkreślić, że przyczynił się w zasadzie każdy, niektórzy czynem,
inni zaś słowem. Za tę pomoc i zaangażowanie
jestem ogromnie wdzięczna. Dziękuję.
Maria Kulczyk
Bibliografia:
Błachowski Aleksander, Polska wycinanka
ludowa, Toruń 1986 r.
Dworakowski Stanisław, Kultura społeczna
ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią. Część I. Zwyczaje doroczne i gospodarskie, Białystok 1964 r.
Grabowski Józef, Wycinanka ludowa, Warszawa 1955 r.
Kielak Bernard, Zwyczaje doroczne kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Ostrołęka 2005 r.
Olędzki Jacek, Kultura artystyczna ludności
kurpiowskiej, Wrocław 1971 r.

W poszanowaniu tradycji ojców
„Kurpiowskiej historii etos przedłużają współcześni…”
Ewa Chętnik-Donatowicz
wnuczka Adama Chętnika

Realizacja testamentu wielkiego badacza kurpiowskiego folkloru, wiernego tradycji polsko-słowiańskiej, patrioty regionalnego i narodowego Adama Chętnika,
dla nas współczesnych stawia ogromne
wyzwania, bowiem doba globalizacji nie
sprzyja temu. Tym bardziej warto pochylić
się nad wszelkimi działaniami i osobami,
które pielęgnują spuściznę naszych kurpiowskich przodków. Nieco zapomnianą
jej cząstką są „Boże Obiady” – śpiewane
modlitwy za zmarłych. Organizowane
w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu.
Obecnie można spotkać je w okolicach
Bandyś, Czarni czy Turośli. Pierwotną ich
dobową formę kultywował do niedawna
także mieszkaniec Gąsek gm. Lelis - Pan
Czesław Bacławski. Niestety zmiany społeczne, kulturowe spowodowały, iż „Boże
Obiady” zanikają. Z nieukrywaną radością
można zauważyć, iż powoli tradycja ta,
powraca. Chociaż trwają one zdecydowanie krócej, to istota i sens nadal są zachowane. Tradycyjnie winny one rozpoczynać i kończyć się Eucharystią. Zasadnicza
ich część odbywała się u wybranego gospodarza. Dziś, trwają zazwyczaj dzień.
Ale wspólnotowa modlitwa za zmarłych
nadal jest obecna wśród zebranych, tak jak
to czynili nasi ojcowie. Nieodłącznym
elementem tych spotkań jest wspólny posiłek, przygotowany staraniem wszystkich
uczestników.
Z pomocą uchronienia tej tradycji od
zapomnienia przyszło niewątpliwie Panu
Czesławowi Stowarzyszenie „Trójwiejska” z Trójmiasta, które także wniosło duży wkład do ponownej publikacji śpiewni-

ków „Zbioru pieśni nabożnych katolickich” /Pelplin 1871/. Działania te wpisane
były w prace w ramach „Akademii Kolberga”. Wydawnictwo to, stanowi bezcenne świadectwo polskiej kultury. Publikacja
jego rodzi nadzieję kultywowania bogatego dziedzictwa naszych ojców. Pierwsze
wydanie tego zbioru z ponad 1130 pieśniami datowane jest na rok 1868 r. i wydane zostało w USA /jeden egzemplarz tego wydania w posiadaniu autora/. Z tych
śpiewników korzystali nasi ojcowie odprawiając „Boże Obiady”, czy wykonując
śpiewy podczas pogrzebów, nabożeństw,
medytacji i czuwań. Ci, którzy nie posiadali tegoż śpiewnika, korzystali z ręcznie
przepisywanych tekstów. Własnoręcznie
wykonywane śpiewniki przekazywane były z pokolenia na pokolenie i stanowiły
cenną pamiątkę rodową.
Śpiewu pieśni w wykonaniu Pana Czesława Bacławskiego i uczestników „Bożych Obiadów” możemy posłuchać także
w Internecie. Można w nich również wziąć
udział podczas tego rodzaju spotkań modlitewnych, które od trzech lat organizowane są w Dąbrówce gm. Lelis.
Szerzej odnośnie przebiegu i historii
„Bożych Obiadów” mówią nasze publikacje zamieszczone na stronie internetowej
stowarzyszenia ”Barć”, czy też w Gminnym Biuletynie Informacyjnym „Wieści
Gminne”.
Krzysztof Bulak
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Barć” w Dąbrówce gm. Lelis
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Sto na 100
Jak dzieci, młode Polki i Polacy,
odbierają codzienność? Jak postrzegają
życie w naszym kraju? Jakie mają
problemy? Czy kochają ojczyznę,
interesują się jej historią i przyszłością?
Co wiedzą na jej temat? Jak wygląda ich
życie? Czy warto ich słuchać? Po części
odpowiedzi na te pytania znajdziemy w
zaprezentowanych poniżej tekstach.

Autorkami są uczennice klas piątych
Społecznej Szkoły Podstawowej STO im.
ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.
Niektóre interesują się literaturą,
muzyką, inne informatyką i sztuką,
a jeszcze inne sportem. Polecamy lekturę
tekstów, które powstały z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Dzieciństwo – historia i teraźniejszość

Gdy zamkniemy oczy i spróbujemy przeteleportować się w myślach w tamte straszne
czasy, wydaje mi się, że nikt z nas nie umiałby
tak żyć. A jednak ludzie musieli sobie poradzić z tym wszystkim, mało tego - podejmowali jeszcze bohaterską walkę. Pomimo spalonych wsi i miast, strasznych obozów koncentracyjnych i wielu strasznych tragedii, udało
im się wywalczyć wolność. Wiecie co? Gdyby
były możliwe podróże w czasie, chyba bałabym się przenieść z naszych bezpiecznych
czasów. Mamy szczęście, że żyjemy właśnie
teraz i to właśnie w Polsce, bo nie wszędzie na
świecie jest bezpiecznie i spokojnie. I że możemy spełniać nasze marzenia, a wszystko,
czego potrzebujemy jest w zasięgu ręki. Warto
o tym pamiętać gdy przyjdzie nam do głowy
ponarzekać na nasze ,,straszne problemy”.

Czasem się zastanawiam, kim jest człowiek? Jacy jesteśmy teraz? Jacy bylibyśmy
kiedyś?Cofnijmy się do czasów okrutnej wojny, gdy Polska była pod okupacją, usunięta
z mapy świata. Czy dzieci w tym strasznym
czasie potrafiły, tak jak my teraz, marzyć
i przenosić się w wyobraźni do świata fantastyki i spokoju? Czy zło, które działo się dookoła, pozwalało im normalnie żyć, czy zabrało im dzieciństwo?
Widzicie to? Krew się leje wszędzie, bitwy,
rozstrzelania, Powstanie Warszawskie, wszędzie mogiły, smutek i rozpacz, a przecież nikt
nie przejmował się, jak czują się w takiej sytuacji dzieci. Zastanawialiście się może, co jest
dla nas straszne w dzisiejszych czasach? Może
szkoła i zakuwanie do klasówek? Może zabrany za karę przez rodziców telefon? A może
brak polubień na Facebooku? Czym są te nasze współczesne problemy, w porównaniu
z problemami dzieciaków z czasów wojny –
drobnostką. Wielu z nas pewnie codziennie
marudzi, gdy na obiad jest coś, czego za bardzo nie lubimy. Czy wyobrażacie sobie jakie
to uczucie nie jeść wiele dni lub umierać
z głodu, gdy marzeniem jest chociaż kromka
suchego chleba?
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Karolina Podolak

Moja ojczyzna
Mam na imię Zosia i chodzę do piątej klasy. Moją szkołą jest STO w Wojciechowicach.
Wierzę w to, że nawet najmniejszy człowiek
może zmienić świat: swoją wieś, miasto, państwo.
Wstaję rano, a może bardziej zostaję obudzona przez moją mamę o 7. Zaraz potem
przychodzi moja kotka Bolusia i zaczyna
układać się obok mnie.

- Mrrru mrrru – mruczy usypiająco Bolcia.
- Bolusiu, muszę iść do szkoły – mówię
i jeszcze na trochę przytulam się do czarnego
miękkiego futerka.
W końcu postanawiam wstać, zejść na dół
i pójść do łazienki. Myję zęby, twarz, czeszę
włosy. Patrzę, jak woda hipnotyzująco spływa
po umywalce.
Wypijam wodę z cytryną i miodem, czasem jak mam ochotę przekąszę tosta.
- Zosiu, znów jesteśmy spóźnione – woła
mama i otwiera garaż.
Jedziemy. Zbliża się jesień. Liście na przydrożnych drzewach zmieniają kolory. Rozmawiamy o pogodzie, a także o planach na dzień.
- Muszę dokończyć redagowanie książki ze
wspomnieniami - opowiada mama.
- A czyje to wspomnienia? – pytam.
- Różnych osób, z różnych miejsc na Kurpiach – mówi mama. – To niezwykle ciekawe
opisy rodzinnych losów, historii, a także zwyczajów, które miały miejsce w naszym regionie.
Myślę, że to ważne – taka książka. Dzięki
temu będziemy pamiętali o tym, co działo się
w przeszłości.
Pokonujemy „korki” na drodze, remontowany most, drogę. Czyjaś praca zmienia
Ostrołękę. Przejeżdżamy obok powstającego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Kiedyś było tu
więzienie. Pracował tu tata.
Prawie spóźniam się na pierwszą lekcję.
Matematyka. Całe szczęście szybko mija, temat jest prosty. Następnie mamy historię, do
której mam mieszane uczucia. Przerabiamy

temat o piśmie starożytnym. Po przerwie zaczyna się niemiecki, na którym przypominamy
sobie kolory. W końcu nastaje polski – mój
najukochańszy przedmiot. Lekcja, jak zwykle
jest ciekawa, przyjemna, ale szybko mija.
I nadchodzi ... wf! Najmniej interesujący mnie
przedmiot. Na szczęście to tylko jedna godzina.
Nadchodzi angielski. Robimy karty pracy,
przypominamy sobie czas Present Continuous.
Później idę na świetlicę, gdzie spędzam miło
czas z przyjaciółmi. Dziś nie było moich ulubionych lekcji: informatyki i plastyki. Marzę,
żeby kiedyś zostać informatykiem. Chcę zajmować się wstępnymi projektami postaci concept artami. A może zajmę się animacją....
Ze szkoły odbiera mnie mama. Jadę na zajęcia plastyczne, w biegu jem pieroga z serem.
Na zajęciach poznaję wiele nowych osób, które nie chodziły w tamtym roku.
Jedziemy do domu. Pada deszcz. Mama
wstawia na miejsce kosz na śmieci, który wystawiała rano. Odrabiam lekcje, czytam książkę, gram, oglądam telewizję. Na kolację jem
sałatę z fetą. Biorę prysznic, idę spać.
To, co robię codziennie, może teraz nie ma
większego wpływu na świat, ale może kiedyś?
Wiem, że dzięki nauce, a potem pracy mogę zmienić swoje otoczenie. Robię to dla siebie, swojej rodziny, szkoły, miasta. Pamiętam o
swojej ojczyźnie, o orle w koronie, o powiewającej przed naszym domem fladze, hymnie.
Praca mamy, taty, nauczycieli, drogowców, panów, którzy zbierają śmieci – to wszystko każdego dnia czyni Polskę piękniejszą.
Zofia Zyśk

Budynek Aresztu
Śledczego
w Ostrołęce
w roku 2012.
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O Polsko, moja kochana,

Coś przy Piłsudskim czuwała,
Przy Marii Skłodowskiej siedziała,
Gdy odkrycia przełomowe zatwierdzała,
Przy Kościuszce siedziała,
Gdy atak powstania planował,
Ci wszyscy są teraz dla nas jak morał.
To dzięki Tobie, Matko Polsko
Powstańców nie brakło,
Oby i nas przy Tobie nigdy nie zabrakło...
***
Ojczyzna - ten las, ten dom, kamienica stara,
I ten komin, z którego ciągle leci para,
I ta mała wieś za miastem,
I ta szkoła i czas ten,
Ten wesoły śpiew każdego ranka,
I ta nowa, czerwona skakanka,
Ta świeża, pyszna jagodzianka,
I ta wielkanocna pisanka.
A gdy wyjedziesz za kraj swój ojczysty,
Pisał będziesz do niego listy?
Zostanie pustka w sercu,
Ale wciąż tęsknił będziesz za zapachem domowego kredensu,
Wciąż tęsknił będziesz
Za tym czasem,
Za kochanym lasem,
I tą wsią za miastem...
Michalina Dziwiszek

Trzy pytania do...

Czym jest patriotyzm?
Z Edytą Luchcińską o czasach PRL i codziennym patriotyzmie
rozmawia Kalina Luchcińska.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości dużo mówimy o ojczyźnie, historii i patriotyzmie. Czym dla
Ciebie, mamo jest patriotyzm?
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Moim zdaniem jest to miłość do ojczyzny.
Patriota dba o swoją ojczyznę, przestrzega
zasad Konstytucji i podporządkowuje się
prawu obowiązującego kraju. Patriota chroni

środowisko naturalne, segreguje śmieci
i utrzymuje porządek w swojej okolicy. Patriota jest uczciwy wobec państwa, płaci podatki i szanuje symbole narodowe. Gdy ojczyzna jest w stanie zagrożenia, jest gotów,
aby oddać za nią życie. Dba o wizerunek
Polski za granicą, zachowując się w odpowiedni sposób.
Często w Twoich wspomnieniach pojawiają
się opowiadania o czasach PRL, czyli Polski
Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy nasz kraj
nie do końca był wolny. Jak wspominasz
tamten okres?
Z tamtych lat pamiętam, że ludzie wzajemnie się wspierali. W sklepach było mało produktów żywnościowych, po kostkę masła
lub kilka dekagramów żółtego sera niejednokrotnie stałam w kolejce godzinę.

Czy masz jakieś dobre wspomnienia z tamtego okresu?
Oczywiście. Bardzo dobrze wspominam czasy spędzone z rodzicami i bratem w ośrodku
pracowniczym na Mazurach. W każde wakacje jeździłam również na kolonie letnie. Moja
babcia była świetną krawcową, szyła nam
ubrania i dzięki temu każdy z nas wyglądał
inaczej.
Dziękuję za rozmowę.
Edyta Luchcińska jest prokuratorem i pracuje w sądzie rejonowym. Śpiewa najpiękniej z całej rodziny, mimo że nie kształciła
się w tym kierunku. Jej pasją jest gotowanie,
a jej największym marzeniem - mieć najlepsze dzieci świata.

Właściwie… czym jest życie...
Witajcie kochani Czytelnicy!
Nazywam się Kalina Luchcińska i chciałabym
przedstawić wam moje przemyślenia, ale
najpierw opowiem wam od czego się to
wszystko zaczęło...
Pewnej nocy położyłam się dość późno, mniej
więcej przed północą. Po jakimś czasie
obudziłam się, była godzina 3:24. Zawszę po
przebudzeniu w nocy, ciężko mi zasnąć i mam
wtedy dużo czasu na przemyślenia. Wstałam
z łóżka i sięgnęłam po telefon, aby zobaczyć,
czy nie mam nowych powiadomień. Wróciłam
do łóżka i rozmyślałam nad wcześniejszymi
dniami w szkole, gdyż często się w tamtych
dniach stresowałam ze względu na kartkówki,
sprawdziany itp. I nagle przyszła mi do głowy
myśl: wyobraź sobie, że jesteś wazonem

i każdego dnia człowiek przenosi cię z miejsca
na miejsce i zrzuca cię za każdym razem
i odłamuje ci się kawałek. Kiedy zostaje już
tylko połowa wazonu, inny człowiek
przychodzi z klejem i cierpliwie cię skleja.
Zasnęłam. Czasami wracam do tych
przemyśleń. Myślę, że chodzi w nich o to, że
codziennie jest coś, co cię stresuje. Nieważne,
co by to było, lecz z jakiegoś powodu bardzo
się denerwujesz i umiera większa część
pewności siebie. Dopóki nie powiesz o swoich
problemach, dalej będzie umierała cząstka
ciebie. Jednak jeśli z kimś się swymi
rozterkami podzielisz, ktoś ci pomoże
i poskleja cię na nowo.
Kalina Luchcińska
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A w kieszeniach nosiło się chleb i moczyło w oleju…
Rok 1975
Pod chałupę w Witowym Moście podjechała taksówka, wsiadła do niej wystrojona
rodzina Ścięgajów, w tym mały Krzyś. Pojechali do Skansenu w Nowogrodzie. Tam
opowiadali i pokazywali, jak kiedyś tłoczono na Kurpiach olej. Było to rok po tym, jak
przekazali do Skansenu budynek olejarni
wraz z wyposażeniem. To wszystko uwieczniono na filmie, zrealizowanym przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Trwa on niecałe 10 minut. „Aktorzy”
prezentują cały proces wytłaczania oleju
lnianego. W tle słychać opowieść. Ostatni
właściciel olejarni opowiada o tym tak:

Po ojcu przejąłem olejarnię, która wcześniej była w Czerwińskich u Gąsków, a w
Czerwińskich skąd się wzięła, to i ojciec nie
pamiętał i ja nie pamiętam. To było w 1914
roku. Dopiero, jak wojska przeszły, ojciec
w 1915 lub 1916 wziął się za budowę, pobudował budynek i wszystko inne. W 1945
roku ojciec zmarł i ta olejarnia pozostała się
dla mnie. A tej roboty ja nauczyłem się przy
ojcu. To była robota nie w lato, to była tylko
robota sezonowa, przeważnie zimową porą.
Kiedyś ludzie jak przestrzegali postów, to
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żywili się tylko chlebem, mlekiem i tym olejem. Ten olej, to tak się robiło: gdy ludzie
przyjechali, przywieźli zboże, czy przyszli
na pieszkę i przynieśli, to się wtedy oszacowało: pan będzie miał dwa kołacki, a pan
będzie miał jeden. Zasypywało się do kosza,
po kolei, jak kto przyszedł, tak robota szła.
Jak się to siemię zmieliło, to wtedy przenosiło się do koryta. W tym korycie trzeba było
popryskać wodą, żeby z czego miała para się
zrobić i się mieszało to zboże z wodą. Jak
się przemieszało, przetarło, przenosiło się do
kotła, który stał na kuchni, zależy od tego
kiedy ogień był rozpalony - to trwało 10 minut, obracało się nad ogniem. Gdy było dobre, to się sypało w płaty (od red. płachty/materiał), zawijało i niosło się do stępy –
takiej formy, przykładało się belką drewnianą, no i się śrubą przykręcało. Taką grubą
grapową (od red. żelazną). Dziury miała takie wielkie i był drąg długi. Potrzebnych było do niego kilku mężczyzn - pięciu, sześciu.
I się przykręcało, gdy się przykręcało, wtedy
olej leciał. Po pewnym czasie, jak olej odleciał, to się z powrotem odkręcało, wyjmowało się z płatów kołac i wkładało się następny. W tym czasie jak się wykręcało, to już
drugi kołac się wypiekł. I tak stopniowo robota szła. Cały dzień, a czasami i całą noc,
bo było bardzo dużo roboty. A po wytłoczeniu tego oleju, każda gospodyni czy gospodarz, zabierał swój olej w butelki czy jakieś
naczynie i zabierali też kołac. Zapłacili mi
tam 10 czy 12 złotych i odchodzili, czy odjeżdżali do domu. Kołacek to się nadawał
dla prosiąt czy cieląt jak był lniany, a jak
rzepakowy - to przeważnie, jak świniaki były, czy dla konia, rzepakowy tylko dla tych
dobytków się nadawał. Czasami robota trwała tygodniami i w dzień i nocą, przerwy nie
było. Jak front przeszedł, to ludzie nie mieli
ani krowy ani cielaka ani świniaka, nawet

i konia i woza niektórzy nie mieli. To ludzie
przynajmniej tym olejem sobie okrasili i tak
się pożywiali. Tak było. W mojej okolicy to
była tylko jedna olejarnia, w powiecie była
druga i w Ostrołęce była trzecia, powiat
przasnyski, po Ostrołękę i po Maków - to
była tylko moja.

Od lewej: Janusz Mieszała, Danuta Gładek, Zofia
Krakowiecka, Alina Kaczmarek, Krzysztof Ścięgaj

Ponad 40 lat później
Witowy Most, który niegdyś nazywał się
Zasanicą. Mały Krzyś Ścięgaj jest Krzysztofem – radnym gminy Baranowo. Przy zastawionym stole, na którym królują marynowane grzybki, wędliny świeżo uwędzone,
pyszny chleb, zasiada Marianna Grzyb, Zofia Krakowiecka, Alina Kaczmarek, Danuta
Gładek, Krzysztof Ścięgaj i Janusz Mieszała, który długo szukał nagranego ponad 40
lat temu filmu i jakichś śladów po starej olejarni. To on jest strażnikiem dziedzictwa.
Słuchamy opowieści nie tylko o oleju, ale
też tych rodzinnych, miejscowych, kurpiowskich. Czas – łaskawy, niestety jest zasięg
i telefon przypomina o świecie.
Zaczyna się od tego, że ten olej, co dziś
jest na rynku, często jest rozcieńczany, jak
gorzki - to rzepakowy, a kiedyś, jak był gorzki, to siemię było przypalone w kociołku.
Kiedyś do Witowego Mostu przyjeżdżali
ludzie nawet spod Pułtuska, aby olej wytło-

czyć. Jak jedni tacy przyjechali zza Makowa
- to siedzieli cały tydzień, bo musieli czekać
na swoją kolej, a przyjechali saniami,
w międzyczasie śnieg zginął i nie mieli
czym odjechać, musieli wracać z końmi pieszo. Bo tu ludzie bardzo długo czekali w kolejce. Trudno zliczyć te konie, wozy i gromady siana przy nich dla koni. Len gospodarze przywozili ze sobą. Był on dawniej
uprawiany przez wszystkich, a pola nim poobsiewane kwitły na niebiesko i niebieściło
się, że aż dech od tego piękna zapierało.
Dawniej len był wyrywany, a nie koszony,
wiązało się go w małe snopki. Siemię lniane
było najczęściej używane do uzyskania oleju, ale robiono go też z rzepaku i maku. Na
początku wytłaczało się olej ręcznie, później
używano kierata, a w końcowej fazie nawet
weszła mechanizacja i zainstalowano silnik.
A po wyciśnięciu, ludzie wywozili olej,
w czym kto miał: w bańce do mleka, butelkach, szklanych słojach.
W olejarni pomagała cała wieś. Pomagały też od najmłodszych lat dzieci, a to rwać
len, a to jak Ścięgaj zmielone ziarno wodą
polał – wygniatać siemię. Jak mielono len
kieratem, to wynajmowano ludzi ze wsi
i pracowano na zmiany. Za jeden dzień pracy można było dostać 1 kołaczek - sprasowane siemię, które zostawało po odciśnięciu
oleju, ¾ litra oleju i 2 marki.
- Mój ojciec pracował w olejarni, pomagał bardzo długo na zmiany, jak ruszyła robota na jesieni, to nie ustawała, piec był wygaszany tylko na niedzielę, a w poniedziałek
rano, jeszcze była północ, to już się rozpalało – przypomina sobie pani Marianna.
Powracają wspomnienia z dzieciństwa.
O tym, jak w kieszeniach nosiło się chleb
i moczyło w tym oleju i o tym, jak dzieci
chodziły do olejarni do późnej nocy. W zimę, jak był mróz i świecił księżyc – widno
było niemal jak za dnia, a wokół budynku
słychać było dziecięce pokrzykiwania
i śmiechy. Olejarnia stała w dole, a za nią
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były górki i tu kwitło życie dziecięcych zabaw. Nikt ich nie przeganiał, jeść było co,
olej się kręcił, co i rusz ktoś wpadał do olejarni, moczył chleb w smakowitym płynie,
albo podskubywał kawałek kołacza. Życie
było prostsze, zdrowsze, radośniejsze. Ale to
mają do siebie wspomnienia, że idealizujemy w nich przeszłość, taką chcemy ją pamiętać, za taką tęsknić. A może nie?
Robimy zdjęcie naszym gościnnym go-

spodarzom. Na tle miejsca, gdzie kiedyś stała ostatnia na Kurpiach olejarnia. W Witowym Moście, w gminie Baranowo.
Iwona Choroszewska-Zyśk
Fot. Archiwum. Wykorzystano zdjęcia, które
powstały w 1975 roku w trakcie nagrywania
przez Państwowe Muzeum Etnograficzne filmu
o tłoczeniu oleju.

Kurpie w poezji
DOM NA KURPIACH
NA KURPIACH, przy drodze stoi dom drewniany
wokół zielenią jakby zsypany, białe kamienie dróżkę nam
znaczą. Wejście do domu, aby nie zbaczać. W rogu obejścia
stoi stara studnia,woda nie zamarza nawet do grudnia.
Od nieba błękitna, od liści nieczysta, na pewno zdrowa, no
bo przejrzysta. Kiedyś był żuraw bardzo wysoki, wyciągał
wodę z ziemi głębokiej. Dzisiaj zastąpił go łańcuch na
wałku,wynosząc wodę wiadrem po kawałku. Przed domem
stoi ławka drewniana, farbą brązową pomalowana, a także
okna i drzwi wejściowe, nie zestarzeją się przez odnowę.
Gdy najdą burze czy nawałnice, nie zniszczą okien, są
okiennice. Dalej za drogą dwa domki murowane,to ładne
działki w darowiźnie dane. Z drugiej strony domu za
obejściem całym, jest ta piękna działka i też z domkiem
małym, siatką ogrodzona i w zieleń obfita, nie bardzo
widoczna, stodołą zakryta. A wokół domu pod płotem
drewnianym i też na klombie kamieniem
przybranym, wygląda roślinka ze swego poszycia, bo maj się
zbliża i budzi do życia. A z tych roślinek wyrosną wysokie
malwy i dalie do samych okien. W chacie stroją stoły do
późnej jesieni, dopóki sztuczny kwiat ich nie wymieni.
Rzadko się już widzi taki obraz żywy, nie namalowany, ale
to prawdziwy, trzeba by go malarz zdążył namalować, ich
dzieje i obyczaje dla pokoleń zachować. W owych chatach
ludzie zamieszkują, którzy w sposób prawdziwy tradycję
kultywują, a gdybyś chciał wiedzieć coś o naszych
pradziadach, trzeba się do nich udać i z nimi pogadać. Więc
jeżeli zdążysz, wysłuchaj każdego, są to dzieje ważne nie
tylko dla niego. No bo z tamtych czasów, w których oni żyli
można wiele się nauczyć – OBYŚMY ZDĄŻYLI.
Magdalena Maria Kraśniewska
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Na Kurpiach
Echo niesie po dąbrowie,
Kurpie piękne są i zdrowe.
W lasach grzyby i jagody,
w krętych rzekach dużo wody.
W barciach pszczółki zamieszkują
i miód kwiatowy nam szykują.
Tu bociany gniazda mają,
gdyż Kurpianki je kochają.
Są sarny, łosie i żurawie,
mnóstwo żuczków chadza w trawie.
Przebiegnie też drogę jeleń,
przygód zaznasz tutaj wiele.
Stanisław Kałucki

Pieśń na odsłonięcie
CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
w świątyni w Lipnikach
Witaj Królowo!
Matko Puszczańska,
Tyś pełna blasku
I łask od dawna…
Witaj Lipnicka!
Cudowna Pani,
Z wielką radością
Ciebie witamy!
Dzięki za łaski,
Zdrowie i szczęście,
Za pokój błogi
I czułe serce,
Za zdrój miłości
I łask promienie,
Cudowna Matko
Kochamy Ciebie!
Zdzisław Frydrych
Lipniki, czerwiec 2019
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„Ginące zawody” po raz 18. w roku 2018
Warsztaty etnograficzne, które co
roku przyciągają do Zagrody Kurpiowskiej
w Kadzidle setki, a nawet tysiące uczestników osiągnęły pełnoletniość! Był więc
tort, gratulacje i tradycyjne „Sto lat”. Ze
względu na hasło przewodnie tegorocznych
warsztatów, czyli plecionkarstwo starosta
ostrołęcki uhonorował nestora twórców
Władysława
Murzyna
i
Wiesława
Kuskowskiego.

Trzydniowe
warsztaty
etnograficzne
"Ginące zawody" zakończyły się w Zagrodzie
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Kurpiowskiej w Kadzidle 8 czerwca 2018
roku. Ok. 2500 młodych uczestników, kilkudziesięciu twórców kurpiowskich prezentowało unikatowe już dziś umiejętności,
a wśród nich nestor kurpiowskich plecionkarzy Władysław Murzyn z Zalesia. Warsztaty
zostały zainicjowane w 2001 roku przez
Czesławę Kaczyńską z Dylewa, prezes Kurpiowskiego Oddziału STL. Jako, że "Ginące
Zawody" odbyły się po raz osiemnasty, był
szampan, tort, "Sto lat", kwiaty dla prezes
Czesławy Kaczyńskiej i prezes Iwony
Choroszewskiej - Zyśk. Dziękowano stowarzyszeniom organizującym warsztaty: Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, Stowarzyszeniu Artystów Kurpiowskich oraz
Związkowi
Kurpiów
(organizatorowi
warsztatów w 2017 i 2018 roku). Były
podziękowania dla sponsorów i współorganizatorów. Dziękowano współfinansującym warsztaty. A przede wszystkim były
podziękowania, gratulacje, dyplomy i nagrody
dla kurpiowskich twórców.

Dziękujemy za trzy wspaniałe dni 6-8
czerwca spędzone w klimatycznej Zagrodzie
Kurpiowskiej w Kadzidle – mówiła Iwona
Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku
Kurpiów. - Cudownym twórcom, artystom,
młodzieży z Zespołu Szkół Powiatowych
w Kadzidle, uczestnikom warsztatów,
wszystkim nauczycielom, patronom, a byli
nimi: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki, Starosta

Przasnyski, Starosta Łomżyński, Wójt Gminy
Kadzidło, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, samorządom, a są to: Samorząd
Województwa
Mazowieckiego,
Powiat
Ostrołęcki i Gmina Kadzidło, instytucjom
wspierającym i pomagającym zorganizować
warsztaty, wszystkim którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie: Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział
Kurpiowski, Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostrołęce, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Gminna Biblioteka
Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha
Woźniaka, Centrum Kultury Kurpiowskiej im.
ks. M. Mieszki w Kadzidle. Dziękujemy
patronom medialnym: Radio dla Ciebie, Radio
OKO, Radio Nadzieja, Tygodnik Ostrołęcki,
Twórczość Ludowa, magazyn Kurpie.

Szczególnie gorąco podziękowano w tym
roku plecionkarzom i wikliniarzom,
ponieważ właśnie ta dziedzina twórczości

była hasłem przewodnim warsztatów. Stąd
specjalne gratulacje od Stanisława Kubła,
starosty ostrołęckiego dla Władysława
Murzyna i Wiesława Kuskowskiego. Na ręce
panów trafiły także podziękowania od
Dariusza Łukaszewskiego, wójta gminy
Kadzidło.

Plecionkarstwo jest jedną z najstarszych
i najpowszechniejszą dziedziną tradycyjnej
twórczości ludowej. Podstawowym surowcem
stosowanym w plecionkarstwie były korzenie,
głównie sosny. Kosze, koszyki, koszyczki,
opałki, dzbany i koszałki – nie mogło ich
zabraknąć w żadnym kurpiowskim gospodarstwie. Niegdyś plecionkarstwo kurpiowskie
było niezwykle powszechne, wynikało to
głównie z prowadzonej samowystarczalnej
gospodarki, gdzie wszystkie niezbędne
narzędzia wykonywano samemu. Dziś jest to
sztuka, która dzięki takim twórcom, jak
Władysław Murzyn czy Wiesław Kuskowski
przetrwa dla następnych pokoleń.
(MK
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Kurpiki 2017
12 marca 2018 roku w Ostrołęckim
Centrum Kultury po raz siedemnasty
prezes Związku Kurpiów wręczył Kurpiki
zasłużonym dla regionu osobom i instytucjom.
- Kurpiki, nazywane kurpiowskimi
Oskarami, przeznaczone są dla tych, którzy
dbają o to przysłowiowe nasze gniazdo –
mówił Mirosław Grzyb, prezes Związku
Kurpiów. - O naszą ziemię, o naszą kulturę,
o naszą tożsamość. Przeznaczone są dla
Kurpiów i nie Kurpiów. Trafiają na Kurpie
Zielone i Białe, także poza region.

w kategorii najlepszy album folk/etno oraz
znalazła się w gronie 10 nominowanych
albumów do nagród amerykańskiego przemysłu muzycz-nego Grammy w kategorii
„polka”. Zespół wykonuje muzykę na
klasycznych
polskich
instrumentach
muzycznych używanych w tradycyjnej
polskiej muzyce ludowej. Ma w swoim
repertuarze wiele melodii i pieśni
kurpiowskich. Pierwotna nazwa zespołu
brzmiała Kapela ze Wsi, dopiero podczas
Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki
Folkowe, organizowanego w 1998 r. przez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, na skutek przejęzyczenia się
konferansjera została przyjęta obecna nazwa
Kapela ze Wsi Warszawa.

W tym roku prezes wręczył 13 statuetek
Kurpików w dziesięciu kategoriach. Laureaci
ze wzruszeniem dziękowali, a wszyscy
zgromadzeni ich oklaskiwali i gratulowali.
Galę uświetniła swoim występem Kapela ze
wsi Warszawa w towarzystwie Carniaków.

Laureaci Kurpików 2017:
Kategoria: Promowanie regionu - Kapela
ze Wsi Warszawa
Została założona w Warszawie w 1997 roku.
Już w marcu 1998 r., podczas Radiowego
Konkursu Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja”, została laureatem II nagrody oraz
nagrody publiczności. Laureatka wielu
prestiżowych nagród. 9 marca roku 2004
odebrała nagrodę BBC Radio 3 Awards
for World Music w kategorii „Newcomer”.
W 2006 grupa otrzymała Fryderyka
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Kategoria: Pracodawca - Odlewnia MJM
Jarosław Michalak
Firma rozpoczęła działalność na rynku w 1998
r. i profesjonalnie zajmuje się odlewnictwem.
W swoim fachu jest ekspertem. Ceniona jest tu

dokładność i profesjonalizm wykonania. Od
momentu założenia stale modernizuje się
i rozwija, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom
obsługiwanych branż. Dostarczane klientom
odlewy to produkty wykonane z wyselekcjonowanych surowców, zapewniających
trwałość i odpowiedni kształt. Firma jest
zaangażowana i otwarta na działania lokalnej
społeczności.

Kategoria: Muzyka i Taniec - Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca „Wach”
Zespół powstał we wrześniu 2012 roku jako
społeczny projekt mieszkańców wsi Wach.
Inicjatorami, jak też kierownikami zespołu są
Janina i Ryszard Kaczyńscy - nauczyciele
tutejszej szkoły oraz rodowici mieszkańcy wsi
Wach. Zespół skupia dorosłych mieszkańców
wsi - łącznie 24 osoby, którzy w każdą
niedzielę ćwiczą tańce, pieśni, gadki, krótkie
inscenizacje kurpiowskie oraz pieśni na różne
święta kościelne. Repertuar zespołu stanowią
tradycyjne, kurpiowskie pieśni i tańce.
Podczas swoich koncertów na uniwersytecie,
w szkole, urzędach, kościołach, w centrach
kultury, muzeach, dla mieszkańców różnych
miejscowości oraz Polaków na Litwie
prezentował tańce i pieśni w wersji oryginalnej, takiej samej jak czynili to nasi
przodkowie.

kurpiowski poznawała w rodzinie i najbliższym otoczeniu ucząc się go w większości „na
żywo” od ciotek, sąsiadek i znajomych.
Występować zaczęła na początku lat 80-tych z
kurpiowskim zespołem ludowym w Rozogach.
Od 1988r. śpiewa jako solistka. W latach
1998-2000 zajmowała wielokrotnie I miejsca
na Ogólnopolskich Festiwalach Pieśni
Kurpiowskiej w Nowogrodzie. W 2001r. za
działalność i zasługi dla powiatu szczycieńskiego została nagrodzona Statuetką
Juranda. Poza śpiewaniem zajmuje się:
wycinaniem
wycinanek
kurpiowskich,
robieniem kwiatów z bibuły i haftowaniem
strojów ludowych. Ponadto występuje podczas
różnych uroczystości regionalnych, jest
członkiem grupy śpiewaczej Klonowskie
Kurpsianki oraz jest solistką Orkiestry
Kurpiowskiej z Lelisa. Jest autorką scenariusza spektaklu „Śpiewała jak wolny ptak”,
wystawionego 13 stycznia b.r w Rozogach,
w 30-tą rocznicę śmierci artystki ludowej
Walerii Żarnoch.

Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Elżbieta Kasznia
Śpiewaczka i twórczyni ludowa. Folklor
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Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Danuta Gwiazda
Jest świetną i skuteczną koordynatorką działań
mających na celu kultywowanie tradycji
kurpiowskich. Jako dyrektor Zespołu Szkół
w Zalasiu, wiele zrobiła dla zachowania
gwary i promowania kurpiowskich wartości
w społeczności lokalnej. Każdego dnia w zarządzaniu placówką dodaje do codzienności
elementy tego, co kurpiowskie. Niech to
będzie poczet ﬂagowy w strojach regionalnych
podczas uroczystości, kwiaty z bibuły w wazonie na szkolnym parapecie, aż po rzeczy
wielkie - piękne konkursowe palmy na
Niedzielę Palmowa. Sama wykonuje też
kwiaty z bibuły, organizuje konkursy szkolne
na palemkę kurpiowską, promuje konkursy
organizowane przez lokalne ośrodki kultury.
To profesjonalistka w ocalaniu elementów
kurpiowskich w codziennym funkcjonowaniu
szkoły w społeczności lokalnej, gminnej czy
ogólnopolskiej.

Kategoria: Edukacja regionalna - Elżbieta
Drężek i Elżbieta Kantarowska
Ich „wspólnym dzieckiem” jest konkurs
„Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej
Kurpsiami”. Wytrwałość, z jaką w tych niełatwych dla kultury czasach Panie przygotowują kolejne edycje konkursu wprowadzając
kolejne pokolenia w bogactwo kultury kurpiowskiej budzi szacunek. Ich inicjatywa jest
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tym cenniejsza, że obejmuje młodzież z kilku
gmin: Myszyńca, Kadzidła, Czarni i Łysych.
Obydwie od lat angażują się w przygotowanie
dzieci i młodzieży do konkursów związanych
tematycznie z kulturą kurpiowską, a ich
podopieczni zajmują wysokie miejsca nawet
w przeglądach ogólnopolskich. Opiekują się
stworzonym przez siebie szkolnym zespołem
folklorystycznym ,,Poziomecki”. Wyrazem
zaangażowania i nieustannej troski w rozbudzanie tożsamości młodych Kurpiów jest
także realizowana od września 2013r. innowacja metodyczna „Poznajemy bogactwo
kultury kurpiowskiej” oraz projekt edukacyjny
pt. „Spotkanie z legendą kurpiowską - lekcje
żywego czytania” skierowany do uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kategoria: Twórczość ludowa - Stanisław
Ropiak
Swoje umiejętności twórcze przekazuje
młodemu pokoleniu, uczestnicząc w warsztatach etnograficznych: „Idą święta - czas
stroić choinkę" i „Idą święta Wielkiej Nocy”

w Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz ,,Ginące zawody” w Zagrodzie Kurpiowskiej
w Kadzidle. Rokrocznie bierze udział w Miodobraniu Kurpiowskim w Myszyńcu, uczestniczy w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej". Znany jest głównie z robienia
tradycyjnych byśków, ale wykonuje także
kwiaty z bibuły. Jego dotychczasowe
osiągnięcia zostały docenione przez m.in.
Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Starostę Powiatu Ostrołęckiego. Jest
jednym z nielicznych mężczyzn wykonujących tradycyjne wycinanki kurpiowskie.

Kategoria: Nauka i pióro – prof. Adam
Czesław Dobroński
Urodzony w Ostrowi Mazowieckiej. Tu
ukończył szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące. Studiował na Uniwersytecie
Warszawskim. Związany z Uniwersytetem
w Białymstoku. Był m.in. posłem i senatorem.
Jest wybitnym historykiem, autorem kilkudziesięciu publikacji i kilkuset artykułów
naukowych z dziedziny historii, głównie

dotyczących Mazowsza i Podlasia. Opracował
m.in. dwie monografie Ostrowi Mazowieckiej,
współredagował publikację "Ostrołęka dzieje
miasta (IV wydanie) oraz "Zarys dziejów
5 Pułku Ułanów Zasławskich".

Kategoria: Talent - Jakub Milewski
Jest cenionym propagatorem polskiej kultury
zarówno w regionie, w kraju jak i poza
granicami. Podczas swoich licznych tournée
wśród Polonii, ale i nie tylko przekazuje
polskie tradycje w różnego rodzaju koncertach
zawierających polską ludowość, czy historyczne odniesienia w pieśniach Chopina,
Moniuszki, czy Karłowicza. Przez 12 lat był
członkiem Zespołu Tańca Ludowego
„Ostrołęka”. Prowadząc Ostrołęcką Orkiestrę
Kameralną kształci ostrołęcką młodzież
i zachęca do wspólnego muzykowania
jednocześnie dając ogromną radość. Jest m.in.
Pomysłodawcą i Dyrektorem Artystycznym
Festiwalu „Ostrołęckie Operalia.”
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Kategoria: Budzenie tożsamości - Krystyna
Wiesława Gałka
Odznaczona za zasługi dla miasta Ostrołęka.
Laureatka szczególnie symboliczna ze
względu na obchody w tym roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zasłużona w upamiętnianiu zasług i historii
5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
Podczas jednej z corocznych uroczystości
powiedziała: „Kiedy rodziła się młoda
polska niepodległość właśnie tu został
skierowany pułk w 1920 r., po bitwie
bolszewickiej i tu osiedlił się na 19 lat –
w tej biednej, małej Ostrołęce, która przez
123 lata była pod wpływem zaborcy. Tutaj
przebywało Wojsko Polskie, które miało
ogromny wpływ na rozwój gospodarczy,
kulturalny i społeczny tego miasta.” Prezes
Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
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Kategoria: Działalność publiczna dr Dariusz Karwowski
Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. Wyróżniony przez marszałka województwa mazowieckiego. Na co dzień przyjmuje pacjentów w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym w Ostrołęce im. dr Józefa
Psarskiego, w którym jest kierownikiem
oddziału Kardiologii Interwencyjnej, która 20
kwietna 2017 r. świętowała swoje 15- lecie.
Oddział jest wyposażony w nowoczesny
sprzęt, prowadzi całodobowy dyżur leczenia
interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych, tzw. dyżur zawałowy. Rocznie leczy
się w nim ponad 2 tys. pacjentów. Jest to
oddział wyjątkowy, głównie ze względu na
personel tu pracujący i swojego szefa, postać
znaną chyba każdemu mieszkańcowi regionu.

Kategoria: Działalność publiczna - Radio
OKO
Pierwszą koncesję uzyskało w 1994 roku. Tym
samym na terenie Kurpiowszczyzny nadaje od
24 lat. Jest jedną z niewielu rozgłośni komercyjnych w Polsce, które nie uległy zsieciowaniu i zachowały charakter lokalny. Jedną
z jego misji jest promowanie wydarzeń
i kultury regionu, na którym nadaje swój
program. W programie rozgłośnia Radio OKO
kładzie największy nacisk na informacje
lokalne i regionalne. Porusza tematy związane
z kulturą i tradycją Kurpiowszczyzny. Na
swojej antenie promuje wiele cyklicznych
wydarzeń związanych z tradycja i kultura
Kurpi. Są wśród nich: Darcie Pierza, Niedziela
palmowa w Łysych, Wesele Kurpiowskie
w Kadzidle, Kurpiowskie Granie, Dożynki na
Kurpiach, Święto Fafernucha. Promuje i mówi
o działalności kurpiowskich zespołów tanecznych i muzycznych. Promując Kurpie
radio wychodzi poza ramy działalności
tradycyjnie pojmowanego radia komercyjnego. To na jego antenie były emitowane
audycje w gwarze „Kurpiowskie nowiny”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy
wsparli naszą uroczystość i możliwość nagrodzenia tylu wspaniałych osób i instytucji!
Kurpiki 2017 dofinansowali:
Powiat Ostrołęcki, Powiat Przasnyski, Powiat
Łomżyński oraz Miasto Ostrołęka, Firma
Omis, Spółka Agromasz, Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Mirosława i Andrzej
Borkowscy, firma Sanprod, firma Sizer
z Kadzidła, Kurpiowski Bank Spółdzielczy
w Myszyńcu, Ergo Hestia, Firma Benzol,
Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo
Myszyniec, Kazimierz Mitelsztedt Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, Firma
Elmix, Wald Glob, Zakłady Mięsne Pekpol.
Kurpiki 2017 wsparli: Ostrołęckie Centrum
Kultury oraz Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Baranowie.
Patronat honorowy sprawowali: Janusz
Kotowski, prezydent Ostrołęki, Stanisław
Kubeł, starosta ostrołęcki, Elżbieta Parzych,
starosta łomżyński, Zenon Szczepankowski,
starosta przasnyski.
Patronat medialny: Tygodnik Ostrołęcki,
Radio Dla Ciebie, Radio Nadzieja i Radio
OKO.
Dziękujemy!
(red.)
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Kurpiki pełnoletnie!
22 lutego 2019 roku w Ostrołęckim
Centrum Kultury po raz 18. prezes Związku
Kurpiów wręczył nagrody o wdzięcznej
nazwie Kurpiki. Były gratulacje, wzruszenie,
ciepłe słowa, kwiaty i wspólne „sto lat”. A na
koniec wisienka na torcie - koncert laureatki
tegorocznej
nagrody
Alicji
Serowik.
Energetycznie i żywiołowo.- Zaczęło się
niewinnie 15 grudnia 2001 roku w Lelisie, na
opłatku wigilijnym Związku Kurpiów –
wspominał Mirosław Grzyb, prezes Związku
Kurpiów. - Następne Kurpiki to już Gala iście
Oscarowa tutaj w OCK. Później była Gala
druga, trzecia, czwarta…. I tak jest co roku.
I mam nadzieję będzie, dopóki świat i Kurpie
istnieją. My Kurpie, obok wspaniałej kultury
i historiimamy też niełatwe charaktery. Wiemy
o tym. Powiedzenia: zawzięty jak Kurp, uparty
jak Kurp -to jedne z łagodniejszych. Ale tylko
dzięki upartości, dzięki ciężkiej pracy, przetrwaliśmy głody i chłody, wojny szwedzkie
i niemieckie. I trwamy w swojej kulturze i na
swojej ziemi - do dziś.

W tym roku statuetki trafiły do 13
laureatów. W kategorii Muzyka i Taniec
nagrodę odebrała Alicja Serowik, wokalistka
jazzowa pochodząca z kurpiowskiej Turośli
w powiecie kolneńskim. Na swojej debiutanckiej płycie „Do śë såjd” postanowiła
wrócić do swoich korzeni i stworzyć projekt
pieśni kurpiowskich w aranżacjach szeroko
pojętej muzyki improwizowanej. Druga
statuetka w tej kategorii powędrowała do
Czesława Faderewskiego, grającego w kapeli
„Pod borem”, animatora kultury od urodzenia
związanego z gminą Baranowo, a szczególnie
z Zawadami i uroczą rzeką Omulwią. Nagrodę
tę pomagał wręczyć prezesowi Mirosław
Augustyniak, radny sejmiku mazowieckiego,
który reprezentował marszałka Adama
Struzika.

Kolejna kategoria, w której przyznano
nagrodę to Pracodawca, a otrzymała ją
Spółka Agromasz, istniejąca na naszym rynku
od 1984 roku, kojarzona obecnie najbardziej
z działalnością deweloperską. Nagrodę odebrał
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prezes Krzysztof Wiszowaty. W kategorii
Promowanie regionu nagrodę odebrali
Elżbieta i Mirosław Żebrowscy. Ich położone
w Wydmusach w gminie Myszyniec gospodarstwo agroturystyczne rozsławia Kurpie
w świecie. Nagrodę pomagał wręczać
Krzysztof
Parzychowski,
wicestarosta
ostrołęcki. W kategorii Ochrona Dziedzictwa
kulturowego przyznano dwie nagrody.
Pierwsza trafiła do Cecylii i Wincentego
Staśkiewiczów. Ona była nauczycielką, on jest
jednym z niewielu mężczyzn na Kurpiach
zajmujących się wycinankarstwem. Druga
nagroda została wręczona przy pomocy Marii

Dziekońskiej,
wicestarosty
łomżyńskiej
Jarosławowi Cholewickiemu, dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Kurpik
w kategorii Edukacja regionalna trafił do
Haliny Cichoń, nauczycielki z Kadzidła, a że
sama nie mogła nagrody odebrać, uczyniła to
za nią córka wraz z jej uczniami. Dwa Kurpiki
zostały także przyznane w kategorii Talent.
Pierwszego odebrała młoda wycinankarka
z gminy Łyse Anna Ceberek, znana w mediach społecznościowych z profilu Anki
Wycinanki. Drugiego Kurpika przyznano
Grzegorzowi Łomaczowi, siatkarskiemu
mistrzowi świata, związanemu z Ostrołęką.
Nagrodę odebrała jego mama Anna, a pomógł
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ją wręczać Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki. Za Twórczość ludową
nagrodę
otrzymała
Krystyna
Świder,
kadzidlanka, hafciarka i koronczarka, przekazująca swoje umiejętności młodym pokoleniom. W kategorii Nauka i pióro Kurpika
otrzymała Małgorzata Urszula Laska autorka
książki „Dziewcak. Dziewczyna z Puszczy”
i „Łatwo nie będzie”. Razem z nią Kurpik
pojechał aż do Niemiec. Kolejną nagrodę, tym
razem w kategorii Budzenie tożsamości
otrzymała Stanisława Ferenc, która od 40 lat
jest kierownikiem folklorystycznego zespołu
„Kurpie” z Jednorożca, który promuje kulturę,
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tradycje kurpiowskie oraz gwarę w regionie.
Laureatce na widowni kibicował m.in.
Krzysztof Iwulski, wójt gminy Jednorożec.
Stanisława
Ferenc
w
podziękowaniu
zaśpiewała, a jej głos wzbudził w wielu
podziw. Kurpika w kategorii Działalność
publiczna otrzymała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu, a nagrodę
odebrała jej dyrektor Cecylia Bazydło.
Tradycyjnie po wręczeniu nagród było
wspólne zdjęcie. Prowadzący Galę Ewa
Krupka i Piotr Grzyb z Radia OKO wręczyli
Związkowi Kurpiów bukiet kwiatów. Było
także dla wszystkich laureatów gromkie „sto
lat.”
Podczas Gali wręczono także Odznakę
Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
Wiesławowi Kuskowskiemu, plecionkarzowi,
działaczowi Związku Kurpiów. Wręczenia
dokonali poseł Arkadiusz Czartoryski oraz
Marcin Grabowski, dyrektor delegatury
Urzędu Województwa Mazowieckiego.
Gala Kurpików 2018 miała bogatą oprawę
muzyczną. Na początku wszystkich przywitał

grą na gitarze Piotr Grzyb. A do jego
akompaniamentu zaśpiewała „Jadą goście,
jadą” Julia z zespołu „Kurpie” z Ostrołęki.
Oczywiście nie mogło zabraknąć hymnu
Związku Kurpiów, który odśpiewali wszyscy
wspólnie z wiodącą rolą Roberta Domurada
z zespołu „Pod borem”. Na scenie laureatom
towarzyszyła grą na skrzypcach Magdalena
Konieczek, laureatka Kurpika 2004.
Uroczystość zakończyła się koncertem
Alicji Serowik, wokalistki jazzowej pochodzącej z kurpiowskiej Turośli w powiecie
kolneńskim. Ukończyła ona z wyróżnieniem
studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku
oraz szkołę estradową imienia Anny German
w Białymstoku. Za nią już wiele koncertów,
spektakli, konkursów i przeglądów. Za swoje
osiągnięcia artystyczne już w 2012 roku
została uhonorowana Nagrodą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawaną najwybitniejszym młodym polskim
twórcom. „Do śë såjd” - taki tytuł nosi
debiutancka płyta urodzonej na Kurpiach
wokalistki. Postanowiła wrócić na nim do
swoich korzeni i stworzyć projekt pieśni

kurpiowskich w aranżacjach szeroko pojętej
muzyki improwizowanej. Jest to projekt
sięgający do bogactwa muzyki ludowej,
klasycznej i jazzowej, a także próba znalezienia nici porozumienia między tymi różnymi
muzycznymi światami.
Zespół wystąpił w składzie: Alicja
Serowik – wokal, Michał Marek Ciesielski –
fortepian, Michał Bąk – kontrabas, Arek
Czernysz – akordeon, Adam Golicki –
perkusja. Kwartet BONSAI: Magdalena
Mitkowska-Zwijacz – skrzypce, Sylwia
Namroży – skrzypce, Zuzanna Bąk –
altówka, Weronika Kulpa – wiolonczela.
Jak Kurpiki, to także specjały kuchni
kurpiowskiej, w tym roku przygotowane przez
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Gospodarstwo Agroturystyczne Ela. Nie zabrakło rejbaka, chleba ze smalcem, placka
drożdżowego i wyjątkowo pysznego piwa
kozicowego. Jeszcze przed wejściem goście
mogli poczęstować się także smakowitymi
fafernuchami, które zrobiła twórczyni ludowa
Edyta Pliszka-Późniewska. Wieczór uprzyjemnił także grą Janek Karczewski z gminy
Lelis.
W Gali brała udział, tym razem w strojach
kurpiowskich i dzielnie pomagała młodzież
z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej
w Ostrołęce. Licealiści poznają ze Związkim
Kurpiów tajniki regionu w ramach
projektu «Ocalić od zapomnienia», podczas
Kurpików też się uczyli.
Patroni Kurpików 2018: marszałek
województwa mazowieckiego, prezydent
Ostrołęki, starosta ostrołęcki, starosta
łomżyński, starosta przasnyski.

Uroczystość została dofinansowana ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ostrołęckiego.
Wsparli nas: Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Baranowie, Ostrołęckie Centrum
Kultury, Fundacja Energa, firma Omis, Stora
Enso, Spółka Agromasz, Odlewnia MJM,
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu,
firma ”Sizer” z Kadzidła, Powiat Łomżyński,
Powiat Przasnyski, Gospodarstwo Agroturystyczne Ela, Benzol, Nadleśnictwo Myszyniec,
Nadleśnictwo Ostrołęka, Sanprod, Nadleśnictwo Parciaki, Nadleśnictwo Nowogród,
Ergo Hestia, Przedsiębiorstwo Realizacji
Inwestycji, Zakład Torfowy Karaska, Wald
Glob, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu. Patroni medialni: Tygodnik
Ostrołęcki i Radio OKO.

Jesienne warsztaty z kurpiowskim
Wykrot, Baranowo, Myszyniec, Ostrołęka i Kadzidło – to tu w jesienne miesiące
2018 roku poznawano bądź doskonalono
tajniki dialektu kurpiowskiego.
Każde z tych miejsc było ważne. W każdym byli inni słuchacze – nauczyciele,
regionaliści, młodzież i studenci, Kurpie i nie
Kurpie, miejscowi i przyjezdni (czasem
z daleka). Prawie setka uczestników. Różni
wykładowcy: Danuta Staszewska, Henryk
Gadomski, Mirosław Grzyb, Irena Bachmura.
Różne oczekiwania i różne metody prowadzenia. Wszędzie miła atmosfera, chęć poznawania, wspaniali gospodarze (w Kadzidle –
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
Halina Prusaczyk, w Wykrocie – dyrektor
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Zespołu Szkół Mirosława Grzegorczyk,
w Myszyńcu – dyrektor Regionalnego
Centrum Kultury Kurpiowskiej Zdzisław
Ścibek, w Baranowie – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Justyna
Kaczorek, w Ostrołęce – dyrektor Bursy
Regionalnej Alina Ambroziak. Wszystkim śle

Związek
Kurpiów
szczere
podziękowania. Jeśli do tego dodać
warsztaty z kurpiowskiego prowadzone
przez Krystynę Łaszczych w gminie Rozogi

w ramach innego programu, to jest
się z czego cieszyć.Jesienne
warsztaty, tudzież Letnią Szkołę
Dialektu Kurpiow-skiego mogliśmy
zorganizować dzięki wsparciu przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego naszego zadania: „Mówimy
po
kurpiowsku.
Zachowanie
niematerialnego dziedzictwa na przykładzie
gwary kurpiowskiej”.
(red)
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Kochałam ziemi tej ugory, kochałam pola, lasy, bory...
Był grudzień. Rok 2018.
Wszyscy świętowali jeszcze 100lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości. Żegnaliśmy Janinę
Annę Krzyżewską. Jej te obchody
bardzo by się podobały, bo miłość
do ojczyzny - tej wielkiej i tej
naszej kurpiowskiej była dla niej
ważna.
Janina Anna
Krzyżewska
pochodziła z ziemi łowickiej,
z mężem za pracą trafiła na
Kurpie, do Lipnik. Tu zbudowali
dom, zapuścili korzenie, wychowali dzieci.
W jednym ze swoich licznych wierszy
pisała:
Kochałam ziemi tej ugory
kochałam pola
lasy
bory
na niej gniazdeczka
wić kazałam
dziateczkom swoim
i zostałam
jako pniok Puszczy
Janina Krzyżewska była nauczycielką,
ale dla mnie była przede wszystkim pisarką,
poetką, utalentowaną twórczynią, zbieraczką. Ale nie zbieraczką rzeczy, tylko
informacji, historii, opowieści, legend,
podań. Te wszystkie skarby gromadziła
w książkach. Sama robiła ilustracje, albo
robiły to dla niej zaprzyjaźnione dzieci.
Razem wydałyśmy opowieść o Janku
z Kolna, który odkrył Amerykę, historię
Zosi, która podróżowała po Kurpiach,
a także Warmii i Mazurach.
Była opiekunką dziedzictwa Kurpiów.
Niezwykle wrażliwa, czuła na przyrodę
i zjawiska, które nie zawsze były widoczne
gołym okiem. Bajarka, której skrzaty
podpowiadały nowe opowieści. Niestrudzona w odkopywaniu, czasami dosłownie,
najmniejszych epizodów historii Kurpiów,
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jak tych związanych
z Grabską Górą. Rozbudzająca pamięć o artystach
zamieszkałych
w Lipnikach, o wiatrakach i chałupach. Wnosząca do twórczości
kurpiowskiej
łowickie
kolory, fantazję. Nosząca
trochę żalu, że tak długo
musiała Kurpiów przekonywać do swoich
kwiatów, palm i aniołów.
Zawsze otwarta na nowe pomysły
i przedsięwzięcia: charytatywne, warsztatowe, spotkania z dziećmi, opowiadanie
o Kurpiach: o Jasiu w Betlejem,
o leśniku Bosym, jeziorze Krusko.
Kochała Lipniki, Kurpie, Polskę – to
były dla niej ważne wartości. Kochała swoją
rodzinę – męża, dzieci i wnuki.
Pożegnałyśmy się jeszcze. Choroba nie
była łaskawa dla ciała, ale umysł pozostawiła
nietknięty. Poetka kazała rozkładać przygotowane i niewydane jeszcze książeczki,
pięknie pokolorowane. Rozmawiałyśmy
o obrazie na ścianie. O planach. O przyszłości. Tradycyjnie
było niezwykle
kulturalnie, z klasą, po królewsku. Ale bez
soku malinowego. Królowa aniołów, które
robiła z bibuły. Bajki, które u niej mieszkały,
stały się przeźroczyste, niemal niewidzialne,
zaczęły odchodzić.
Później były słowa ostatniego pożegnania. Słowa, piosenka-testament, kondukt
żałobny, wiersz wyuczony na pamięć
i wyrecytowany przez ucznia nad grobem
nauczycielki, która kiedyś to niedouczenie
darowała. Sznur ptaków, ale nie żurawi,
których głos uczyła mnie rozpoznawać.
Zaczął padać deszcz. Aniołom to nie wadzi.
Iwona Choroszewska-Zyśk

