
            JAK BYŁO I JAK JEST – WSPOMNIENIA I REFLEKSJE 

    Dziś, gdy świat ogarnięty zgrozą przycichł w niepewności jutra, gdy korona nie kojarzy się z 

królem lecz z wirusem, może zasadne jest to, by przywracać pamięć o dniach szczęśliwych. 

Dniach, w których mogliśmy BYĆ RAZEM. 

    Oto garść wspomnień i refleksji o czasach, które należy ,, ocalić od zapomnienia”. 

Nasza wioska patrzy oknami na pasmo Gór Świętokrzyskich. Ten widok ciągle żyje, zmienia 

kolory, paruje mgłą po deszczu, przynosi spokój oczom w pogodne dni, a czasem wróży burzę. 

Podobnie zmienia się życie w naszej wsi. Codzienność z biegiem czasu staje się historią. Tworzą 

ją zwyczajni i niezwyczajni ludzie. 

    Do podzielenia się pewnymi przemyśleniami na temat historii KGW, a właściwie o roli 

kobiet w rozwoju wsi, zainspirowały mnie moje koleżanki, które w czasach kiedy organizowało 

się KOŁO nosiły krótkie spódniczki i kucyki związane gumką od słoików. 

Wszystko zaczęło się w połowie lat sześćdziesiątych . Wioska, wciśnięta między pagórkami na 

krańcach powiatów kieleckiego i starachowickiego, przekazywana od jednych do drugich, 

zaistniała dzięki determinacji kobiet i ich chęci do zmian na lepsze. 

A to ,, lepsze” miało przyjść wraz z KOŁEM. Od wieków wiadomo, że wynalazek przynosi 

oddech ludzkości. W słowie KOŁO jest pewna symbolika, m.in. symbol wiru i ruchu. A może też 

jednostajności i pewności, że wszystko się kręci? 

Jak to się zaczęło? 90-letnia dziś kobieta skrzyknęła koleżanki i siłą przekonywania skutecznie 

zachęciła do zrzeszenia w KGW. Utworzyły je kobiety, które miały coś do powiedzenia w 

swoich domach i środowisku, nie dały sobie w ,, kaszę dmuchać ’’ , były solą tej ziemi. 

    I tak zaczęła się nasza, wioskowa historia. Można ją napisać ,, zgrabnie ’’ posługując się 

dokumentami, sprawozdaniami, fotografiami itp. 

Zdecydowałam się jednak, że napiszę tę historię po swojemu. Spróbuję odtworzyć to, co drzemie 

jeszcze we wspomnieniach, co widzę pod przymkniętymi powiekami, wspomnę tamte przeżycia i 

ulotne emocje, to wszystko co tkwi w mojej serdecznej pamięci i odtwarza się niczym powoli 

przewijany film. Nie jestem tzw. ,, prorokiem ’’ , czyli rdzenną mieszkanką tej wioski, ale ,, 

krzokiem ’’ – kimś z zewnątrz. Przeżyłam tu jednak ponad 50 lat i z tym miejscem łączy mnie 

młodość, praca, wypuszczenie w świat dzieci własnych i cudzych, i piękne przyjaźnie, słowem – 

cały świat uczuć i przeżyć od miłości do rozpaczy. 

Miejscowe KGW, ( którego członkinią byłam ) obserwowałam trochę z boku, jakbym biegła 

obok ścieżyną, a ono szło szerokim gościńcem. Nasze drogi często się krzyżowały, szczególnie 

przy organizacji imprez. 

    Wracam do meritum. 



Ówczesna przewodnicząca nie bała się wyzwań. Od młodości chciała coś więcej niż miejsce przy 

garach. W gwarze mówiło się o takich osobach, że są ,, łodciajne ’’ i ,, wsedzie się   wrazo ’’. 

Miała cechy przywódcze, dar przekonywania i ,, beła pyskato ’’. pod jej ręką KOŁO zaczęło się 

wartko toczyć.   

    Cóż to były za czasy! 

Jak wiadomo pory roku od wieków wyznaczały cykl robót. Od wiosny do jesieni ciężka harówa 

w polu, w domu, przy dzieciach i obrządku…. I jeszcze w kobietach tkwiła chęć wieczornych 

spotkań. Można było wreszcie odetchnąć, poplotkować, obmówić sąsiadki, ustalić plany kursów, 

szkoleń i uroczystości. Swobodne żarty, śpiewy, śmiechy i przekamarzanki – bezcenne. 

Częstsze spotkania odbywały się w długie jesienne i zimowe wieczory. Wtedy też organizowano 

przeróżne kursy i szkolenia. Do dziś starsze kobiety wspominają jak uczyły się szycia, 

haftowania, mereżkowania, słuchały pogadanek głoszonych przez lekarza – o zdrowiu, 

chorobach, pielęgnacji niemowląt, itp. W dobie bez internetu  i telewizji takie inicjatywy 

rozjaśniały w głowach i zachęcały do działania. Bardzo ważne były szkolenia rolnicze, na 

których agronom wprowadzał nowinki z dziedziny rolnictwa. To wtedy zaczęto tutaj uprawę 

truskawek, ogórków, kapusty i porzeczki. W latach 70-tych i 80-tych niemalże każde 

gospodarstwo zasilał spory zastrzyk gotówki z tych upraw. 

Mimo deficytu na rynku materiałów budowlanych rozpoczęła się budowa nowych domów i 

budynków gospodarczych, pojawiły się nowe maszyny rolnicze. Trzeba uczciwie przyznać, że 

motorem tych zmian były gospodynie z KGW. To one zabiegały o kontraktacje owoców i 

warzyw, zamawiały sadzonki roślin, a przede wszystkim pielęgnowały swoje uprawy. 

    Najbardziej sławne były kursy gotowania i pieczenia, które kończyły się wspólnym 

biesiadowaniem. Odbywały się najczęściej w domach prywatnych. Porównując tamte lata z 

obecnymi nie trzeba być odkrywczym, że było biednie, skromnie ale razem coś się tworzyło. 

Wystarczyła miska, trzepaczka, wałek i stolnica. Ktoś użyczał izby z piecem i kuchnią, któraś 

przyniosła mąkę, inna jajka, masło lub kurę na rosół. Na kursach kobiety nauczyły się robić 

sałatki warzywne, piec pasztety, przyrządzać dania mięsne itp.. Dzięki przepisom weszły do 

przydomowych warzywniaków pory i selery. 

A te ciasta! Puszyste biszkopty, pyszniące się kremami torty, placki przekładane, rogaliki z 

marmoladą… Pycha! 

Te smakowite kursy kończyły się zwykle wspólną zabawą z biesiadowaniem, ,, Chłopy’’               

( mężowie członkiń ), których łaskawie dopuszczano do zabawy, załatwiali muzykę. Bawiono się 

do świtu.  

W pamięci pozostały wspólne uroczystości, ( m.in. zabawy choinkowe ) na które zapraszało się 

gości z zewnątrz. Zwykle przygotowywano część artystyczną i suty poczęstunek. Jedną z takich 



uroczystości było dwudziestopięciolecie KOŁA. Cóż to były za przygotowania! Piosenki, taniec, 

recytacje, skecze, monologi wyreżyserowane wszystko przez utalentowane kobiety, czyniły z 

utrudzonych codziennością pań artystki. Stroje specjalnie szyte na tę okazję, fryzury, szminka na 

ustach dodawały urody. Szczególnie wygląd jednej z nich, matki czworga dzieci, zapadł mi w 

pamięć. Miała piękne włosy. Zaplotła je w warkocz, przerzucony z przodu spływał aż za pas. 

Wyglądała jak młoda dziewczyna z piosenek ludowych. Tylko dzbanek, ruczaj i kalina – piękny 

sielski obrazek. 

W 1985 roku odbyły się u nas dożynki wojewódzkie. Przyczyną organizacji obchodów końca 

żniw była obietnica budowy kawałka drogi do wsi i przez wieś. Ówczesny sołtys przyszedł z tym 

problemem do mnie. Zapytał: ,, Bierzemy te dożynki? ’’ i usłyszał: ,, Bierzemy ’’. Dla wsi, która 

liczyła ok. 600 mieszkańców, było to duże wyzwanie. Zaczęły się przygotowania. Koło  

Gospodyń Wiejskich  wzięło się do roboty. Dołączyli się miejscowi nauczyciele, młodzież, 

dzieci szkolne i wiele co aktywniejszych osób. Pomysłów było co niemiara! W ciepłą 

wrześniową niedzielę korowód dożynkowy wyruszył z odcinka nowej drogi. Cóż to był za 

widok! Jeszcze dziś przewija mi się niczym stary film – radosny, kolorowy i taki NASZ 

dożynkowy pochód. Na przedzie szły dzieci z koszami owoców i warzyw, później młodzież ze 

swoim wieńcem i kobiety z KGW. W świętokrzyskich zapaskach, w kolorowych  ,,solinówkach 

’’ na głowie, uśmiechnięte kroczyły dumnie ze swoim pracowicie uwitym wieńcem. Ważni 

goście z województwa byli zaskoczeni tym, że mała społeczność tak potrafiła się zorganizować. 

Ciekawostką było to, że nowy asfalt kończył się w środku miejscowości.  Wojewoda, główny 

gość, zażartował, że po raz pierwszy otwiera taką ,,urwaną’’ drogę. Obiecał sfinansowanie 

dalszej części, obietnicy dotrzymał. To nie były jedyne dożynki, w których brało udział KGW i 

liczni mieszkańcy. Coroczny udział w dożynkach gminnych był oczywisty. Bardzo ważne były 

też dożynki kościelne, nasze wieńce budziły zachwyt. Wspólne wicie wieńca to niezapomniane 

spotkania. 

    Z rozrzewnieniem wspominam tamte czasy, kiedy nikt nie pytał nikogo o przynależność 

organizacyjną. Zdarzało się, że czyszczono rowy, przepusty – ta z KGW, tamten z ZSL, a jeszcze 

inny z PZPR-u. Taka jedność była możliwa. Spokojnie się tu żyło dzięki rozwadze i mądrości 

ludzi. Jakie to wszystko dalekie! Wydaje się niemal nierealne, że tak toczyła się historia wioski i 

mieszkańców tworzących kolorowe dni w szarości tamtych czasów. 

    Jednak przyszedł dzień, w którym trybiki KOŁA zaczęły się wyłamywać. Wybrano nowy 

zarząd, przyjęto inne zadania, bo inne też nastawały czasy. KGW skupiło się na organizacji 

imprez okazjonalnych i wycieczek krajoznawczych po Polsce. Jakoś tak się stało, że dynamika 

zmian krajowych nie pociągnęła za sobą aktywności kobiet w naszym ,, grajdołku’’. Kilka lat 

działalności ograniczała się do wypożyczania naczyń na wesela i    nielicznych zebrań. W 

końcu nic się nie działo. 

    Aż nadeszło przebudzenie. Córki i synowe członkiń KOŁA z ubiegłego wieku 

zmobilizowały się, ba! namówiły też swoich mężów  i w 2019 powstało KOŁO GOSPODYŃ I 



GOSPODARZY WIEJSKICH. Na wieś wkroczył internet, programowanie, projekty itp. Młodsze 

pokolenie, dla którego wykorzystywanie mediów jest codziennością, stanęło na czele. Dla 

starszych zaś pozostała przynależność i włączanie się w zadania nie wymagające stukania w 

klawisze komputera. Zamiast kursów mamy konkursy i szkolenia prowadzone przez specjalistów 

na miejscu i na wyjeździe. Zwiedzamy ciekawe miejsca w Polsce ( ona taka piękna ), 

pielęgnujemy tradycje ludowe , odtwarzamy historię naszej wioski i jej okolicy, dbamy o 

przydrożne krzyże i kapliczki. ,, Stworzyliśmy ’’ MAPĘ ZASOBÓW, POTENCJAŁU I 

POTRZEB SOŁECTWA ŚNIADKA. Jesteśmy dumni z tego dzieła. 

Czasem tańczymy i śpiewamy z zespołem  ludowym ,,Świętokrzyskie Jodły’’.  

    W obecnych covidowych czasach wieś przycichła. Z przerażeniem słucha o nowych 

zachorowaniach, a czasem o śmierci kogoś z naszych bliskich i znajomych. Strach wędruje razem 

z koronawirusem, przyczaja się i atakuje znienacka paraliżując chęć do robienia czegokolwiek. 

    ŻYCIE jednak wciąż trwa, a z nim nadzieja. Jeszcze będziemy swobodni, jeszcze będziemy 

się śmiać, jeszcze będziemy RAZEM w słońcu i w deszczu. 

    Skończyłam… 

Uśmiecham się do wspomnień, tulę je serdecznie i chowam w zakamarkach pamięci. 

 A zza okna patrzy na mnie kwitnąca forsycja… 

…taka współczesna. 

A dawniej bzem pachniała wiosna.   

                                                                                                                                                                  

 


