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 WSTĘP

„Oswajanie kultury” to interdyscyplinarny cykl warsztatów i przedsięwzięć kultu-
ralnych, charakteryzujący się wysokim poziomem edukacyjnym i artystycznym, wy-
kraczający poza bieżącą działalność Miejskiego Domu Kultury. Działania zaplanowane 
w ramach tego zadania powstały w oparciu o zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. 
Projekt zakładał uczestnictwo osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych 
oraz seniorów) i należących do różnorodnych grup społecznych, również tych zagro-
żonych wykluczeniem z życia kulturalnego. Oferta warsztatowa zaplanowana została 
tak, aby nawet osoby nie uczestniczące wcześniej w działaniach edukacyjnokultu-
ralnych, dostrzegły ich wartość, atrakcyjność i mogły wybrać taką dziedzinę, która 
ich najbardziej zainteresuje. W celu realizacji wszystkich przedsięwzięć na wysokim 
poziomie i dla szerokiego grona odbiorców, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma szko-
łami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Stalowej Woli.

„Oswajanie kultury” to projekt, który odpowiada na problem niskiej frekwencji 
w działaniach części grup artystycznych Miejskiego Domu Kultury oraz stereotypo-
wego ich postrzegania. Zaplanowaliśmy szereg aktywności, dzięki którym „oswoi-
my” mieszkańców z takimi dziedzinami jak: muzyka chóralna, kursy tańca, orkiestry 
dęte czy też warsztaty lalkarskie.

Główne cele naszego projektu to:
• rozbudzenie twórczej aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym 

seniorów),
• zachęcenie do uczestnictwa w codziennych działaniach grup artystycznych, funk-

cjonujących w Miejskim Domu Kultury, budowa pozytywnego wizerunku domu 
kultury jako miejsca spotkań, przyjaznego i otwartego dla wszystkich mieszkańców,

• wskazanie na integracyjną rolę domu kultury, podkreślenie wagi działań długofalo-
wych, jako przeciwwagi do jednorazowych eventów i pojedynczych warsztatów.

Hasłem przewodnim projektu jest tytułowe „oswajanie kultury”, czyli jej pozna-
wanie, dostrzeganie jej roli oraz czerpanie z niej inspiracji do własnego twórczego 
działania i rozwoju. Uczestnicy poznają kulturę i pomysłowo rozwijają obecne w niej 
wątki, kształtują w sobie umiejętność bycia aktywnym odbiorcą, czerpiąc z tego wie-
le radości.

Projekt kładzie nacisk na wspólne uczenie się i międzypokoleniowy dialog. Pod-
kreślamy w nim, że wszyscy, niezależnie od wieku, możemy kształtować kulturę. 
Wszystkie warsztaty i towarzyszące im wydarzenia miały charakter otwarty i zosta-
ły dostosowane do wieku odbiorców.

Zaplanowane działania były realizowane przez cały rok, od marca do listopada 
2017 r. w kilku blokach tematycznych.
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Oswajamy...
...naukę gry na instrumentach
WARSZTATY MUZYCZNE
TYPU „MASTER CLASS”

CEL
Głównym celem warsztatów było stworzenie okazji spotkania młodych muzyków 
z doświadczonymi i uznanymi w świecie muzyki wirtuozami gry na instrumentach. 
Poznanie technik śpiewu i gry oraz inspirowanie młodzieży do twórczego i krea-
tywnego spędzania czasu. 

PRZEBIEG
W ramach warsztatów zrealizowano zadania: 
- zapoznanie z podstawowymi technikami gry na instrumencie (gitara elektryczna, 

gitara basowa, saksofon, perkusja), zasadami gry w zespole,
- zapoznanie z podstawowymi zasadami emisji głosu,
- przygotowanie do koncertu fi nałowego kończącego warsztaty.
Przy warsztatach pracowało 8 wykładowców, którzy prowadzili klasy: wokalu, per-
kusji, saksofonu, gitary basowej i elektrycznej oraz klawiszy. Instruktorzy pracowali 
z uczestnikami warsztatów według autorskich programów. Dodatkowo do projektu 
włączono grupę akompaniującą, która opracowała i wykonała utwory na koncert 
fi nałowy. 

UCZESTNICY
W warsztatach uczestniczyło około 100 osób w wieku od 8 do 45 lat. Były to osoby 
zapisujące się do poszczególnych klas warsztatowych oraz członkowie kadry wspie-
rającej – akompaniatorzy, muzycy. Uczestnicy zapisywali się do poszczególnych 
klas zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

INSTRUKTORZY 
Przy projekcie pracowało 8 instruktorów – 2 w klasie wokalu i po 1 w pozostałych kla-
sach: Aleksandra Królik (wokal), Ewa Niewdana-Hada (wokal), Marcin A. Steczkowski 
(instrumenty klawiszowe), Marcin Jadach (gitara basowa), Grzegorz Grzyb (perku-
sja), Mariusz Godzina (saksofon), Dawid Lewandowski (gitara elektryczna).

EFEKTY
Zwieńczeniem warsztatów były koncerty: plenerowy oraz galowy.
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Oswajamy...
…chóry
WARSZTATY 
ŚPIEWU CHÓRALNEGO

CEL
Doskonalenie technik wokalnych, integracja międzypokoleniowa chórzystów.

PRZEBIEG
Warsztaty były niecodziennym, wyjątkowym wydarzeniem w działalności zespołów 
chóralnych Miejskiego Domu Kultury. Uczestnicy zajęć zapoznali się z nowymi meto-
dami pracy, odbyli w małych grupach szereg zajęć z dziedziny emisji głosu i technik 
wokalnych, mieli możliwość porównania dwóch odmiennych szkół chóralnych.

UCZESTNICY 
W całym cyklu warsztatów zjednoczyło się we wspólnej pracy grono chórzystów 
reprezentujących aż cztery pokolenia. Różnica bowiem pomiędzy najmłodszym 
a najstarszym uczestnikiem warsztatów wynosiła 66 lat. Jak się okazało, nie stano-
wiło to żadnej przeszkody w zajęciach.

INSTRUKTORZY 
Bardzo dużą wartością dla wszystkich uczestników projektu była możliwość pracy 
pod dyrekcją wybitnych specjalistów z dziedziny chóralistyki: dr hab. prof. nadzwy-
czajnej UMCS Małgorzaty Nowak, Kuratorki Regionu Lubelskiego Projektu Akade-
mia Chóralna Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Wasyla Czuczmana, 
wykładowcy na Wydziale Muzyki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, jed-
nego z najlepszych chórmistrzów ukraińskich.

EFEKTY
Warsztaty przyczyniły się do rozwoju zawodowego dyrygentów na co dzień pracują-
cych z chórami MDK, poznania przez nich nowych metod pracy, wzajemnej wymiany 
doświadczeń również podczas dyskusji dotyczących sztuki chóralnej. Dyrygenci mieli 
możliwość doświadczenia pracy z różnorodnymi wiekowo i stylistycznie zespołami.
W trakcie wspólnych prób udało się osiągnąć poczucie wspólnoty w przeżywaniu du-
żych emocji towarzyszących zarówno lekcjom sekcyjnym jak i całościowej pracy nad 
dziełami. Wytworzyły się również nowe relacje towarzyskie dzięki bliższemu poznaniu 
się chórzystów, co było widoczne podczas przerw, po zajęciach, a zwłaszcza w czasie 
wyjazdowej trzydniowej sesji w Ulanowie na wspólnych wieczorach przy ognisku. 
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Oswajamy...
…orkiestry dęte
WARSZTATY DLA MAŻORETEK 
Z ZAKRESU TWIRLINGU 

CEL
Celem warsztatów było zachęcenie dziewcząt w wieku szkolnym do większego za-
angażowania się w życie kulturalne społeczności lokalnej. Ponadto uczestnictwo 
w ćwiczeniach praktycznych miało za zadanie pokazać na czym polegają zajęcia dla 
mażoretek, przez co dzieci i młodzież chętniej zapisywałyby się do nowo utworzo-
nych klas mażoretkowych.

PRZEBIEG 
Warsztaty zostały przeprowadzone w okresie od września do listopada 2017 r. 
Uczestniczki poznawały ruchy w rotacji horyzontalnej i wertykalnej, catching, grab-
bing, twirling przez palce oraz kombinacje wrapów i rollsów. Wykwalifi kowani in-
struktorzy w przeciągu 60 godzin przybliżyli technikę pracy z pałeczką mażoretkową.

UCZESTNICY 
W zajęciach uczestniczyło ponad 60 dziewcząt w wieku od 6 do 21 lat.

INSTRUKTORZY 
Marta Jabłońska, Katarzyna Czyżak, Anna Stryjecka, Adam Robel.

EFEKTY
Efektem warsztatów było większe zainteresowanie dzieci i młodzieży ze stalowo-
wolskich szkół ruchem mażoretkowym, który nierozerwalnie łączy się z działalnoś-
cią orkiestr dętych, współpraca z Orkiestrą Dętą Miejskiego Domu Kultury w Stalo-
wej Woli, pokaz wieńczący projekt oraz powstanie klas mażoretkowych w szkołach. 
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Oswajamy...
...naukę tańca
WARSZTATY JAZZ, 
MODERN JAZZ I BROADWAY JAZZ

CEL
Celem zajęć jest nauka stylu jazz we wszystkich jego odmianach (m.in. modern 
jazz, broadway jazz), zarówno od strony praktycznej, jaki i teoretycznej. 

PRZEBIEG
Uczestnicy, zachęcani do aktywności, poprawili kondycję fi zyczną, zyskując lep-
szą koordynację i elastyczność własnego ciała. W pracy z dziećmi wykorzystano 
elementy zabawy, we wszystkich grupach położono także nacisk na technikę. Dla 
dorosłych zorganizowano warsztaty lirycal jazz i high heels jazz, czyli taniec na wy-
sokim obcasie. Grupa młodzieżowa i dorosła otrzymała sporą dawkę wiedzy, doty-
czącą różnic wykonywania ćwiczeń w zależności od stylu tańca. łącznie przeprowa-
dzono 72 godziny warsztatów.

UCZESTNICY
Uczestnikami warsztatów było 60 osób: dzieci, młodzież oraz dorośli.

INSTRUKTORZY 
Warsztaty poprowadzili pedagodzy Kieleckiego Teatru Tańca: Grzegorz Pańtak, 
Elżbieta Szlufi k-Pańtak, Małgorzata Ziółkowska, Pamela Paprota oraz Irina Now-
kowska.

EFEKTY
Systematyczna praca pozwoliła sukcesywnie zwiększać poziom techniczny i arty-
styczny. W efekcie powstały układy choreografi czne, do wykorzystania na estra-
dzie, w konkursach i przeglądach.
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Oswajamy...
...naukę tańca

WARSZTATY TAŃCA BRZUCHA

CEL 
Zapoznanie członkiń zespołu Nimbooda z podstawami tańca brzucha (belly dance), 
z tańcami orientalnymi; wprowadzenie nowych umiejętności choreografi cznych 
a także zapoznanie uczestniczek z elementami kultury indyjskiej.

PRZEBIEG 
Podczas warsztatów uczestniczki poznały historię tego tańca oraz postacie związa-
ne z rozwojem i rozpowszechnieniem tego wyrazu artystycznego na całym świecie. 
Instruktorzy pokazali uczestniczkom różnorodność tańca arabskiego poprzez na-
ukę krótkich choreografi i. I tak uczestniczki poznały klasyczny taniec arabski zwany 
raqs sharki, folklor egipski, taniec z rekwizytami (laski, woale), oraz fuzję tańca 
arabskiego do muzyki bollywood; uczyły się muwashahatu, zapoznały się z historią 
tańca kathak oraz jego podziałem na 3 style, zapoznały się również z pochodze-
niem indyjskiego tańca ludowego bhangra oraz poznały podstawowe gesty i kroki 
tego tańca, by następnie ćwiczyć je w rozmaitych kombinacjach.

UCZESTNICY 
W warsztatach tańca brzucha brały udział osoby z grupy początkującej zespołu 
Nimbooda, członkinie z grupy zaawansowanej oraz kierownik artystyczny zespołu, 
Magdalena Głowacka. 

INSTRUKTORZY 
Elena Lesyk, Daniel Okrasa, Kinga Malec.

EFEKTY
Dzięki warsztatom uczestniczki zdobyły nowe umiejętności i poszerzyły swoją 
wiedzę, poznały nowe techniki tańca, a repertuar zespołu Nimbooda wzbogacił 
się o nowe choreografi e z gatunku belly dance. Warsztaty były również okazją do 
inspirujących spotkań z pasjonatami. Nowe umiejętności nabyte podczas war-
sztatów przyczynią się do rozwoju grupy, umożliwią realizację nowych pomysłów 
i powstanie nowych obszarów działań. Kolejnym efektem warsztatów jest powięk-
szenie się zespołu o nowe członkinie: dwie nowe osoby zostały przyjęte do grupy 
zaawansowanej i dwie do początkującej.
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Oswajamy...
...naukę tańca

WARSZTATY SALSY

CEL
Celem inicjatywy było pokazanie jak rozwijający może być taniec, praca w grupie. 
Taniec kreuje postawę samorozwoju, pasji, zainteresowań, twórczego i aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz wymiany doświadczeń. Przyczynia się do wyzwole-
nia dobrych emocji, podnosi samoocenę, rozwija koordynację ruchową. Wzmac-
nia ciało i daje radość życia.

PRZEBIEG
Tematem warsztatów były tańce karaibskie, w szczególności salsa. Dołączono do 
nich również oryginalne instrumenty karaibskie: grzechotki, klawe, bębny. Mo-
tywem przewodnim warsztatów były tańce karaibskie, w szczególności salsa, 
ponieważ są bardzo energetyczne, radosne i z pewnością pomogą uczestnikom 
przełamać nieśmiałość i dobrze się bawić. Joanna Dąbska prowadziła zajęcia dla 
dziewcząt, bazując na salsie solo (lady styling), w ramach których udało się utwo-
rzyć formację taneczną, z której powstały nowe choreografi e. Konrad Dąbski zaj-
mował się tańcem w parach oraz prowadził zajęcia dotyczące historii Karaibów.

UCZESTNICY 
Podczas projektu przeprowadzono 70 godzin warsztatów dla 30 osób.

INSTRUKTORZY
Joanna Dąbska, Konrad Dąbski.

EFEKTY
Taniec okazał się tą formą działań animacyjnych, która przełamuje bariery i otwiera 
na nowe doświadczenia. Przy okazji uczestnicy poznali również kulturę Karaibów. 
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Oswajamy...
...animację lalkarską
WARSZTATY LALKARSKIE 
I SCENOGRAFICZNE

CEL 
Nauka tworzenia i animacji lalek teatralnych, podstaw scenografi i, rozwijanie zain-
teresowań twórczych uczestników.

PRZEBIEG 
Warsztaty lalkarskie odbyły się w okresie wakacji szkolnych w dniach 14.08 
– 25.08.2017. na terenie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Uczestnicy 
wraz z instruktorką wykonali szereg lalek typu jawajki i marionetki. Część z nich 
została przekazana dla teatru lalkowego „Przytulanka”, działającego przy MDK. 
W dniu 30.09.2017 odbyły się warsztaty scenografi czne, na których powstał pro-
jekt i pierwsze elementy scenografi i do bajki „Niewidzialny Elf”. W warsztatach 
uczestniczyły osoby bezpośrednio związane z teatrem lalkowym, bądź z twórczoś-
cią plastyczną.

UCZESTNICY
Osoby związane z teatrem, plastycy, panie pracujące z dziećmi w przedszkolu, 
w świetlicy szkolnej, grupa dzieci ze szkoły podstawowej, student Akademii Sztuk 
Pięknych oraz osoby, które zapragnęły w sierpniu spędzić czas w sposób niezwykle 
interesujący i twórczy.

INSTRUKTORZY 
Janina Wań, instruktor teatralny, reżyser i scenarzystka, prowadząca teatr „Przytu-
lanka” w MDK.

EFEKTY 
Na bazie otrzymanych lalek we wrześniu powstał scenariusz do przedstawienia, 
w którym mogłyby być zaprezentowane lalki. Lalkarze z „Przytulanki” nauczyli się 
obsługiwać marionetki, a panie Renata Rudkowska i Janina Wań ułożyły scenariusz 
do przedstawienia pt. „Niewidzialny Elf”. Spektakl znajdzie swój debiut w teatrze 
lalkowym „Przytulanka” w sezonie 2017/2018.
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W POSZUKIWANIU KORZENI

Program rezydencji artystycznych 
„W poszukiwaniu korzeni” 

Ta część projektu polega na zaproszeniu do współpracy rezydenta artystyczne-
go, którego zadaniem jest współtworzenie scenariuszy spektakli i widowisk z udzia-
łem poszczególnych grup artystycznych, działających w Miejskim Domu Kultury. 
Celem jest pomoc animatorom oraz instruktorom grup artystycznych, działającym 
przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, w tworzeniu wartościowych działań 
artystycznych, szczególnie przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących 
nowatorskie rozwiązania, w oparciu o tradycje narodowe. Rezydent, pracując z in-
struktorami, pomaga im bliżej poznać źródła tradycji, historię, uwzględniać wątki 
patriotyczne i korzystać z dorobku polskiej kultury przy budowaniu repertuaru po-
szczególnych zespołów. Mamy na uwadze, że młode pokolenie Polaków ma coraz 
mniej styczności z historią na co dzień, a jak wiemy drzewo bez korzeni nie może żyć. 
Tymczasem zespoły artystyczne są dobrym miejscem na przekazywanie tego typu 
wiedzy w ciekawy i przystępny sposób – poprzez sztukę, w czasie zajęć, które wybrali 
z własnej woli, które są ich pasją i na których z chęcią uczą się nowych zagadnień. 
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Ku małemu centrum świata
Jednym z celów projektu „Oswajamy kulturę” było podjęcie próby zdefiniowa-

nia współczesnego patriotyzmu w środowisku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej 
Woli. Co i jak możemy zrobić poprzez działalność animacyjną, kulturalną, by patrio-
tyzm był wartością, z której sensem i formą utożsamia się lokalna społeczność?

Nasze propozycje w tym zakresie oparliśmy na koncepcji „Małego centrum 
świata” wypracowanej przez Krzysztofa Czyżewskiego, który jako praktyk idei przy-
jął, że świat przetrwał w tym, co najmniejsze – nie żywiące się słabością innych, 
nie potrzebujące dominacji nad otoczeniem, a postrzegające siebie jako cząstkę 
współistniejącą z innymi.

Za działania kluczowe w małym centrum świata Czyżewski uznaje: przyjmowa-
nie darów, otwarcie na świat, gościnność, organiczne budowanie w długim czasie. 
Fundamentem zaś są słowa: kochać przeszłość dla przyszłości. Wyjaśnia: „To, co 
było głębokim podziałem na powierzchni, w głębi odzyskuje wspólny korzeń, jest 
splecione. Tutaj zakorzenienie jest formą odzyskiwania przyszłości”. 

Jako postawę twórczą zaleca: „Małe centrum świata istnieje nie dzięki tym, któ-
rzy mają rację, czekając na swoim brzegu aż inni dołącza do nich, ale dzięki tym, 
którzy wychylają się ku Drugiemu”. Idąc tym tropem, podjęliśmy w ramach projek-
tu „Oswajanie kultury” prace zmierzające do:

• włączenia w orbitę działań MDK wielu środowisk,
• zdefiniowanie najcenniejszych tradycji lokalnych, które budują poczucie wspólnoty,
• wykreowania wśród twórców i odbiorców kultury poczucia więzi na podłożu 

tak określonego patriotyzmu lokalnego.

Realizacja tych zadań odbyła się poprzez:
• wielokierunkowe warsztaty artystyczne,
• program rezydencji artystycznych.

Zwieńczeniem działań projektowych stał się pomysł opracowania scenariusza 
widowiska, inspirowanego wspomnieniami pionierów Stalowej Woli. To jest dar 
dla mieszkańców Osiedla Fabrycznego – naszych sąsiadów – i zaproszenie do pracy 
nad jego ostateczną, naszą wspólną wersją.

Marek Gruchota
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

w Stalowej Woli

Bibliografia
Krzysztof Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Fundacja Pogranicze, 
Sejny 2017; Krzysztof Czyżewski, Linia powrotu, Fundacja Pogranicze, Sejny.
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Warsztaty 
„W poszukiwaniu korzeni”

CEL
Pomoc animatorom oraz instruktorom grup artystycznych, działających przy Miej-
skim Domu Kultury w Stalowej Woli, w tworzeniu wartościowych działań artystycz-
nych, szczególnie przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących nowator-
skie rozwiązania, w oparciu o tradycje narodowe.

PRZEBIEG
Prowadząca przedstawiła uczestnikom prezentację multi medialną, zapoznając ich 
z najciekawszymi elementami lokalnej historii i miejscowej tradycji. Zwróciła uwa-
gę na różnorodność tutejszego dziedzictwa kulturowego. Przybliżyła oryginalne, 
niespotykane w innych miejscach kraju wątki historyczne, etnologiczne i etno-
grafi czne. Przekazała praktyczne wskazówki, skąd i w jaki sposób czerpać wiedzę 
dotyczącą małej ojczyzny. Następnie uczestnicy wymieniali między sobą refl eksje 
i spostrzeżenia związane z tematem warsztatów.

UCZESTNICY 
Kadra instruktorów grup artystycznych, działających w Miejskim Domu Kultury.

INSTRUKTORZY 
Anna Garbacz, regionalistka, wieloletnia pracownica Muzeum Regionalnego, autorka 
wydawnictw, wystaw i programów edukacyjnych z zakresu historii miasta i regionu.

EFEKTY
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat lokalnych tradycji, dostarczenie im in-
spiracji do nowatorskich przedsięwzięć, bazujących na specyfi ce lokalnej, ukazanie 
powiązań wielu, nawet egzotycznych kultur ze środowiskiem Stalowej Woli i oko-
lic. Sporządzenie poradnika bibliografi cznego dla instruktorów, zawierającego wy-
kaz wybranych publikacji dotyczących historii i kultury regionu.
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Poradnik bibliografi czny dla instruktorów MDK

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych publikacji, gdzie można szukać wiedzy 
o dziejach regionu i inspiracji do nowych działań w kontekście patriotyzmu lokal-
nego. Dodatkowe informacje o wydawnictwach dotyczących dziejów miasta i re-
gionu można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli lub w Mu-
zeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Chudy Stanisław, Wdarli się na szczyt, z którego inni spadli. Wspomnienia o żołnie-
rzach znad Wisły i Sanu walczących pod Monte Cassino, Stalowa Wola 2015

Drzewi Jerzy, Legendy lipskie, Stalowa Wola 2012

Firliciński Adam, Moje szczenięce lata w Rozwadowie, Lublin 2014

Gaj-Piotrowski Wilhelm, Duchy i demony w wierzeniach ludowych okolic Stalowej 
Woli – Rozwadowa i Tarnobrzega, Wrocław 1993

Gaj-Piotrowski Wilhelm, Jańczyk Kazimierz, Rozwadowscy, założyciele miasta Roz-
wadowa, wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2005

Gaj-Piotrowski Wilhelm, Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, Rzeszów 1975

Gaj-Piotrowski Wilhelm, Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, Wrocław 1967

Gaj-Piotrowski Wilhelm, Lubomirscy rodowej linii rzeszowsko-rozwadowskiej, wyd. 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2003

Gaj-Piotrowski Wilhelm, Zanim powstała Stalowa Wola. Szkice z prehistorii miasta, 
wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2000

Garanty Aneta, Rozwadów – miasto ze wspomnień, wyd. Muzeum Regionalne w Sta-
lowej Woli 2010

Garbacz Dionizy, Monografi a Stalowej Woli 1937-2000, t. I – V

Garbacz Dionizy, Przechodniu, pochyl czoła, wyd. II, Stalowa Wola 2017

Gawędy czas zacząć – czyli bajania o tym, jak to drzewiej na ziemi zaleszańskiej by-
wało..., red. Bąk R. i Sabat K., Zbydniów 2007

Grzegorz Rosiński. Mistrz ilustracji i komiksu, wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli 2011

Historia Zbydniowa. Dzieje Rodu Horodyńskich, red. B. Grzywacz, T. Piotrowska, 
R. Niewczas, D. Marut-Krajanowska, J. Krajanowski, Zbydniów 2007

Kowalik-Gąska Teresa, Nasz stary, nadsański Radomyśl, Stalowa Wola 2016
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Łazowski Eugeniusz Sławomir, Prywatna wojna. Wspomnienia lekarza-żołnierza 
1933-1944, Stalowa Wola 2000

Myszka Stanisław, Radomyśl nad Sanem. Dzieje miasta i parafii, wyd. Muzeum Re-
gionalne w Stalowej Woli 2003

Od niepodległości do nowoczesności. Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939, wyd. 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Opowiemy Ci o tych wypadkach. Solidarność 1980-1989 w Stalowej Woli, wyd. Mu-
zeum Regionalne w Stalowej Woli 2010

Regionalny słownik biograficzny, t. I-II, wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Rehorowska Maria, 310 lat Rozwadowa nad Sanem 1690-2000 Rozwadów 2000

Rehorowska Maria, Sto dwadzieścia pięć lat węzła Polskich Kolei Państwowych Rozwa-
dów w kolejarskich wspomnieniach i dokumentach 1887-2012, Rozwadów 2012

Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr 1-7, wyd. Muzeum Regionalne 
w Stalowej Woli

Skromak Elżbieta, Żyd, mój sąsiad; dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie, 
wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 

Stalowowolanie – kim jesteśmy. Ze wspomnień o pierwszych mieszkańcach Stalowej 
Woli, red. Anna Garbacz, wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2015

Stańkowski Marek red., Nadsańska Jasna Górka w Woli Rzeczyckiej, Sandomierz 2008

Stańkowski Marek, Myśliwiec Marek, Stalowa Wola. Architektura sztandarowej in-
westycji COP-u, Rzeszów 2008

Sześćdziesiąt lat naszego domu kultury, wyd. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 2013

Szlązak Anna (red.), Stefan Norblin (1892-1952). Artysta wszechstronny. A master of 
many arts, wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2011

Turystyczny Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich, wyd. Muzeum Regionalne w Sta-
lowej Woli

Turzyńska Ewa, Sądzonym mi było żyć,  Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2009

W barwach Wojska Majdańskiego. Gwardia Narodowa im. T. Kościuszki z Majdanu 
Zbydniowskiego, Red. Aleksander Smoliński i Elżbieta Skromak, wyd. Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli

Wiatrowicz Marek, Przewodnik po dawnej Stalowej Woli, wyd. Muzeum Regionalne 
w Stalowej Woli 2015

Wiatrowicz Marek, Przewodnik po dawnym Rozwadowie, wyd. Muzeum Regionalne 
w Stalowej Woli 2015
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Scenariusz zainspirowany publikacją wspomnieniową

W ramach projektu „W poszukiwaniu korzeni” powstał scenariusz widowiska na 
motywach historii miasta. Inspiracją do napisania scenariusza był partycypacyjny 
projekt „Stalowowolanie – kim jesteśmy” zrealizowany w Muzeum Regionalnym 
w Stalowej Woli przez Annę Garbacz. Ważny element projektu stanowiła współpra-
ca z mieszkańcami, dzięki której m.in. powstała wystawa i publikacja, zawierająca 
wspomnienia o pokoleniu pionierów stalowowolskich. Na kanwie tej publikacji Ja-
nina Wań stworzyła scenariusz widowiska, oparty na autentycznych wydarzeniach 
z pierwszych lat dziejów miasta, ukazujący prawdziwych ludzi i ich ówczesne losy. 
Integralnym składnikiem widowiska jest muzyka, taniec i śpiew, przybliżające kul-
turę wielu regionów Polski, z których przybywali pierwsi mieszkańcy Stalowej Woli.
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Janina Wań

Za chlebem i za nowym domem
Scena 1
W tle widać panoramę dawnego Pława. Sosny, piach, pole, w dali chałupa, wiejska 
droga. Zza kulisy wychodzi Maria w sklepowym kitlu, z miotłą w ręku i zamiata.
Słychać odgłos nadjeżdżającego pociągu. Po chwili odjeżdża. Na scenę wchodzi 
Cecylia z walizką i z kartką w ręce. Rozgląda się spoglądając co chwilę na kartkę. 
Cecylia zbliża się do Marii.

Cecylia
Przepraszam panią... gdzie jest ulica H-Ż2 ?
Maria
Ooo, nowa panienka przyjechała... a z dalekaż to?
Cecylia
Dość nawet... Z Warszawy... a nie wiecie, jak trafię na tę ulicę?
Maria
Nie spiesz się, dziecinko. Odpocznij chwilkę. Pewnieś znużona po podróży... Gorąc 
taki... Może chcesz oranżady? Poczekaj chwileczkę...

Cecylia siada na ławce. Maria wychodzi za kulisę.

Cecylia
Czemu nie? (Rozgląda się dookoła)
Boże, gdzie ja trafiłam?... To jakieś kompletne odludzie...

Maria wraca z oranżadą

Maria
Masz, dziecinko... a jeżeli jesteś głodna, to poczekaj chwileczkę. Zaraz przywiozą 
świeżutki chlebuś.
Cecylia
A ulica?

Maria bierze do ręki kartkę i zamyśla się. W tym momencie nadchodzi Franek.

Franek 
Dzień dobry, pani Mario. Jest już chlebek?
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Maria
O, Franuś, dobrze, że jesteś. Ta panienka szuka ulicy H-Ż2. Wytłumacz jej, jak tam 
trafić, bo ja się nie znam na tych waszych dziwnych nazwach.
Franek
Cześć!... Franek jestem.

Franek wyciąga rękę do Cecylii. Dziewczyna wstaje i podaje mu rękę

Cecylia
Cecylia... Pomożesz mi?
Franek
Pewnie. Pokaż tę kartkę... Już wiem. To niedaleko... Trzeba za tamtą budową skrę-
cić w lewo, a dalej, to zobaczysz taki drewniany barak, to znaczy... naszą ubezpie-
czalnię... i właśnie to tam.
Cecylia
Dziękuję bardzo. Do widzenia!
Maria
Już idziesz? Zaraz przywiozą chlebek.
Cecylia
Muszę się zgłosić do pracy.... a chleb kupię sobie gdzieś po drodze.
Franek
Takiego pysznego chlebusia, jak u pani Marii to nie kupisz nigdzie.
Maria
To prawda. Wszyscy mówią, że najlepiej smakuje chlebek z Pława.
Cecylia
To może rzeczywiście i ja go spróbuję?

Cecylia siada na ławce.

Franek
Nie będziesz żałować!.. Skąd przyjechałaś?
Cecylia
Z Warszawy.

Cecylia zamyśla się. Na scenie pojawia się grupa artystów. Przyśpiewka lub taniec 
warszawski. Artyści znikają.

Franek
Będziesz pracować w Zakładach Południowych?
Cecylia
Nie. Nie jestem z tej branży... dopiero co skończyłam szkołę pielęgniarską i tu przy-
jechałam na staż. A ty jesteś z tych okolic?
Franek
Wszystko wskazuje na to, że już chyba tak.

26



Cecylia
To znaczy?
Franek
Pochodzę spod Tarnowa, ale bardzo spodobała mi się praca w tutejszej elektrowni.
Maria
Oj, coś mi się wydaje, że to zasługa pewnej ślicznej Marysi z Pława.
Franek
No tak. Zapomniałem, że tu prawie wszyscy się znają i o wszystkim wiedzą.

Scena 2
Wchodzi inżynier ze szkicownikiem w ręku i torbą na ramieniu. Maria go zauważa.
Maria
Oo, pan inżynier. Jak miło.
Inżynier 
Dzień dobry, pani Mario. No cóż, tu jest tak pięknie, że nie mogłem oprzeć się 
pokusie.

Inżynier siada na ławce, otwiera szkicownik i wyjmuje słoik.

Inżynier
Czy mogę prosić panią o odrobinę wody?
Maria
Co tam wody... oranżady panu przyniosę.
Inżynier
Nie, nie... to nie dla mnie. To moje akwarele są spragnione... chociaż... ma pani 
rację. Dla farbek woda, a dla mnie oranżada... Bardzo proszę.

Inżynier podaje Marii słoik i monetę, Maria wychodzi. Cecylia zwraca się do Franka.

Cecylia
To jakiś tutejszy artysta malarz?
Franek
Świetnie to ujęłaś... Rzeczywiście! On to wszystko zmalował.

Franek macha ręką pokazując wszystko dookoła.

Cecylia
Nie rozumiem...
Franek
To jest nasz budowniczy. Inżynier Chudzyński. On właśnie kieruje budową Zakła-
dów Południowych... A w wolnej chwili... maluje piękne widoczki.
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Wchodzi Maria z wodą i oranżadą. Podaje je Inżynierowi.

Inżynier
Serdecznie dziękuję, pani Mario.

Wchodzi August.

August
Dzień dobry, panie inżynierze. Widzę, że korzysta pan z pięknej pogody.
Inżynier
Dzień dobry, Auguście. Gratuluję ci młodej żony... I co teraz planujecie? Gdzie za-
mieszkacie?
August
No cóż, nie możemy mieszkać w Sandomierzu. Ciężko byłoby mi codziennie do-
jeżdżać. Sam pan wie. Jak się pracuje w biurze konstrukcyjnym... czasami trzeba 
nieco dłużej zostać... a poza tym udało mi się zakwaterować w hotelu. Gienia się 
zgodziła... więc będziemy razem, i to jest najważniejsze.
Inżynier
Oj, tak. To prawda. A za Starachowicami już nie tęsknisz?
August
No cóż, zawsze się tęskni za rodzinnymi stronami.

August siada na ławce i się zamyśla. Wchodzi grupa taneczna i tańczy taniec z re-
gionu Starachowic.

Scena 3
Wchodzi Wiktor.
Wiktor
Serwus wszystkim! O rany... ale jestem zmęczony... mam już dosyć takiego dziado-
wania.
Franek
Cześć, Wiktor... znowu nie miałeś gdzie spać?
Wiktor
Mhm...

Wiktor siada na wolnym kawałku ławki i zapada w drzemkę.

Cecylia
To jakiś bezdomny?
Franek
Częściowo...
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Cecylia
Jak można być częściowo bezdomnym?
Franek
A... wymyślili sobie z kolegą, że wynajmą na Pławie pokoik z jednym łóżkiem i będą 
mniej płacić, bo gdy jeden będzie spał, to drugi wtedy będzie pracował na nocnej 
zmianie... i tak na przemian... Ale okazało się, że czasami żaden z nich nie ma nocki 
i wtedy... klops.
Cecylia
To kiepsko... ale w końcu podobno jest tu jakiś hotel?
Franek
Przepełniony, a po chałupach wolnych kwater już zaczyna brakować. Doszło do 
tego, że z okolicznych wiosek niektórzy ludzie co dzień chodzą do pracy po 20 kilo-
metrów... tak słyszałem.

Na scenę wchodzi rozpromieniony Wojciech. 

Wojciech 
Dzień dobry, pani Mario. Jest już chlebek?
Maria
Dzień dobry, panie Wojciechu. Za chwilkę będzie... I jak? Wszystko się udało?
Wojciech
Tak. Żona i dzieci są już na miejscu.
Maria
A nie boi się pan, że was ktoś stamtąd... wyprosi? W końcu zajął pan to mieszkanie 
na dziko...
Wojciech 
No niby tak... ale w końcu tyle pustych mieszkań czeka na nowych lokatorów.
Wiktor (nieprzytomnie)
Jakich mieszkań? Ktoś mówił o pustych mieszkaniach?
Wojciech
Tak. Na I-Ż stoją świeżo wykończone bloki i jest tam jeszcze sporo wolnych mieszkań.
Wiktor
Ale jest na nie chyba jakiś przydział?
Wojciech
Wie pan. Jak się ma dużą rodzinę, to czasami trzeba trochę pokombinować.
Wiktor
No nie wiem. W końcu ja też musiałem zostawić w Hołubli żonę, ale na coś takiego 
to bym sobie nie pozwolił. Uważam, że człowiek powinien być uczciwy i koniec!
Wojciech
Czego się czepiasz, człowieku! Nikomu tego mieszkania nie zabrałem. W końcu sta-
ło puste.
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August
Przepraszam panowie, że się wtrącę... Panie Wojciechu, jeżeli mogę panu pora-
dzić, warto porozglądać się po okolicznych miasteczkach. Sporo osób dojeżdża do 
Zakładów z Niska, Racławic, a nawet z Rudnika. A co do uczciwości, to przypomnia-
ło mi się pewne ciekawe wydarzenie. Otóż jeden mój znajomy jechał niedawno po-
ciągiem do Rudnika i wysiada na stacji, a tu pewien człowiek idzie do kasy i kupuje 
bilet powrotny, a potem... drze go na pół i wyrzuca do śmietnika.
Wojciech
Dziwak jakiś?
August
Otóż nie. Okazało się, że przyjechał na gapę, bo nie zdążył do kasy, więc, żeby mieć 
czyste sumienie, kupił bilet po przyjeździe do Rudnika, a potem go osobiście "ska-
sował". Ha ha ha!
Inżynier
Tak, tak. Też znam tę historię. To był pan Dionizy Koman... i właśnie takich ludzi 
nam tu potrzeba.
Wojciech
Hm... no cóż... zabiliście mi, panowie, ćwieka... Spróbuję może potem z tym miesz-
kaniem jakoś załatwić... ale teraz muszę, pani Mario, pójść po resztę rzeczy... Zosta-
wi mi pani jeden chlebuś? Bardzo proszę.
Maria
Dobrze, dobrze. Musimy sobie jakoś pomagać.

Wiktor wychodzi pośpiesznie.

Scena 4
Wchodzi Janek z ręką owiniętą w jakąś szmatę.
Janek
O kurczę!... Ale się urządziłem...
Cecylia
Coś się panu stało?
Janek
Aa... pomogłem jakiemuś łamadze przy samochodzie... i się chyba skaleczyłem... 
Jak sobie kupują cwaniaki samochody, to mogliby nauczyć się je naprawiać.
Cecylia
Ojej! To wygląda poważnie. Proszę sobie usiąść.

Cecylia otwiera torebkę i wyjmuje z niej butelkę z jodyną i bandaż.

Janek
Niech pani da spokój. Może wpadnę później do ubezpieczalni. Doktor Szurek fa-
chowym okiem ją obejrzy.
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Cecylia
Dobrze, dobrze! Nie po to jechałam prawie trzysta kilometrów, żeby mi pan tu 
teraz marudził i stawał okoniem!
Franek
Lepiej niech się pan jej słucha... bo Cecylia jest pielęgniarką... prosto z Warszawy.
Janek
Aaaa, chyba że tak. Jest mi bardzo miło. Jestem Janek... ze Lwowa.

Cecylia robi Jankowi opatrunek. W tym czasie wchodzą Lwowiacy i śpiewają lwow-
ską przyśpiewkę, po czym znikają. Na scenę wchodzi pani Salomea.

Salomea
Dzień dobry, kochani. Kto ostatni w kolejce?

Cecylia, Franek, August, Wojciech, Wiktor i Janek ustawiają się szybciutko w kolejce.

Janek
Ja, proszę pani.
Salomea
Pan jest chyba od niedawna? Też pracuje pan w zakładach?
Janek
Od jutra.
Salomea
No to powodzenia... a ma pan gdzie mieszkać?
Janek
Będę miał, proszę pani. Od jutra... a najbardziej niezwykłe jest to, że jeszcze pół 
godziny temu nie miałem ani pracy, ani mieszkania!

Wszyscy wyrażają zdziwienie pomieszane z niedowierzaniem.

Salomea
Jak to możliwe, chłopcze?
Janek
Było to tak... Jadę sobie rowerem i widzę, grzebie ktoś w samochodzie i kręci gło-
wą. Myślę sobie... chyba ma jakieś kłopoty... a ponieważ udało mi się już wiele 
maszyn w życiu naprawić, więc może i z samochodem sobie poradzę... I udało się. 
Samochód naprawiony. 
Salomea
No i parę groszy panu wpadło!?
Janek
Coś znacznie lepszego. Dostałem pracę w Zakładach Południowych...
Franek
Coś ty, człowieku... Trafiłeś na jakiegoś czarodzieja?
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Janek
Lepiej. Na samego dyrektora!

Janek wyciąga z kieszeni karteluszek i podaje Frankowi

Franek
O rany koguta! Ale heca! On na prawdę ma pracę!
"Polecam zatrudnić pana Jana Hasnego na wydziale obróbki mechanicznej... Pod-
pisano... Dyrektor Marceli Siedlanowski"
Wiktor
A mieszkanie?
Janek
Mieszkanie mam uzgodnione na Pławie... u pani Stecowej.
Maria
O proszę! To moja sąsiadka! Bardzo miła pani... a ty, chłopcze, jesteś chyba w czep-
ku urodzony.

Wszyscy gratulują Jankowi i wyrażają swój zachwyt. W tym momencie wchodzi gru-
pa żydowska i śpiewa piosenkę o pieniądzach i szczęściu. Po piosence wychodzą.

Scena 5
Na scenę wchodzi małżeństwo z Radomia: Czesław i Wiktoria. Klienci sprawnie 
formują kolejkę.

Wiktoria
Widzisz, Czesiu?... Mówiłam ci, że trzeba iść w tę stronę.
Czesiek
Skąd miałem wiedzieć, jak dookoła tylko sosny i sosny.
Wiktoria
Ale w tę stronę ścieżka była bardziej wydeptana.
Czesiek
No dobrze, Wikuniu. Nareszcie będziesz miała to swoje wymarzone mieszkanko.
Maria
Oo, nowi pionierzy! Witamy, witamy. Zaraz przywiozą świeżutki chlebuś. Będzie, 
jak znalazł na wejście do nowego domu. A z jakiego regionu jesteście?

Młodzi odpowiadają równocześnie:

Wiktoria 
Z Jaroszewic
Czesiek
Z Oleśnicy
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Oboje roześmiali się

Wiktoria
Ja jestem spod Lublina, a mąż z Kielecczyzny.
Maria
O la Boga! To jak wyście się poznali?
Czesiek
A w Radomiu, (nieco ciszej) w zbrojeniówce, ale ciężko było. Ja mieszkałem w hote-
lu robotniczym, a żona u koleżanki... Przykro było tak oddzielnie... A tu nagle nowi-
na! Dostaliśmy propozycję pracy w Zakładach Południowych i przydział na własne 
mieszkanie. 
Wiktoria
Nareszcie!... Ani chwili nie zastanawialiśmy się. Mamy już nawet klucze!
Czesiek
Tylko nie wiemy, gdzie jest ulica I-Ż
Franek
To niedaleko. Pójdziecie państwo do końca tej ulicy i już jesteście. Numery na blo-
kach są wyraźne, szybciutko znajdziecie...
Wiktoria
O, jak dobrze. Bo mam już dosyć tego łażenia.
Czesiek
To, wiesz co, kochanie? Nie będziemy tak w kółko błądzić z tymi bagażami. Ja od-
szukam nasze mieszkanie, a ty kup spokojnie wszystko, co potrzebne na początek... 
I czekaj tu na mnie. Postaram się szybko wrócić.
Wiktoria
Cudownie. Będę czekać. Najważniejsze, że jesteśmy już na miejscu... 

Siada zmęczona na ławce. Czesław wychodzi. Na scenie pojawiają się artyści i tań-
czą tańce lubelskie

Scena 6
Wraca Czesiek ze wszystkimi bagażami. Wiktoria wstaje, zdumiona.

Wiktoria
Czesiu... dlaczego wracasz z całym majdanem?!
Czesiek
Aa... szkoda gadać.
Wiktoria
Nie znalazłeś naszego mieszkania.
Czesiek
Znalazłem...
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Wiktoria
To dlaczego nie zostawiłeś tam walizek?
Czesiek
Nie mogłem.
Wiktoria
Nie rozumiem... wytłumacz mi.
Czesiek
W naszym mieszkaniu ktoś już mieszka.
Wiktoria
To chyba jakaś pomyłka. Sprawdziłeś dokładnie adres?
Czesiek
Tak, Wikuniu. Wszystko się zgadza. Oni są w naszym mieszkaniu.
Wiktoria
Nie! Ja się na to nie zgadzam! Trzeba było ich wyprosić!
Czesiek
Ale na prawdę nie mogłem. Zrozum... była tam jakaś kobieta z malutkimi dziećmi. 
Jakżeż mógłbym je stamtąd wyrzucić. One były takie bezradne...
Wiktoria (z płaczem)
A ja?... Nie chcę wracać do Radomia.

Wiktoria siada na ławce. Czesiek się do niej dosiada i przytula ją do siebie.
Czesiek
Nie płacz, kochanie. Jakoś sobie poradzimy... Wszędzie znajdą się jacyś dobrzy lu-
dzie, którzy pomogą.

Do Czesia i Wiktorii podchodzi pan Salomea.

Salomea
Przepraszam bardzo... jeżeli nie pogardziliby państwo pokoikiem na poddaszu..., to 
zapraszam do mnie... do Rozwadowa.
Wiktoria
Do Rozwadowa?... Toż my właśnie stamtąd przyszli...taki kawał na piechotę...
Czesiek
No i ot widzisz, czemu ja się pomylił i jedną stację za wcześnie wysiadł. Pani kocha-
na! Dajże ci Boże zdrowie za ten pokoik na poddaszu.

Nadchodzi ksiądz.

Ksiądz 
Oo, jakże miło słyszeć, że naród pobożny w tych stronach...
Czesiek (i inni, którzy zauważyli księdza)
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
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Ksiądz
Na wieki wieków.
Maria
No proszę! To i osoby duchowne do nas zjeżdżają?
Ksiądz
Wszędzie, gdzie owieczki, to i pasterz musi się znaleźć.
Maria
Owieczek tu sporo. Jak przyjdzie do mszy niedzielnej, to już w kaplicy się nie miesz-
czą, a do klasztoru, czy do fary to kawał świata, zwłaszcza jak pogoda kiepska.
Ksiądz
Ja właśnie poniekąd w tej sprawie... Powiedziano mi, że jest tu gdzieś pan inżynier 
Chudzyński.
Inżynier
Tak, tak. Zgadza się...

Inżynier podchodzi do księdza i podaje mu rękę na powitanie.

Inżynier
Bronisław Chudzyński
Ksiądz
Ksiądz Józef Skoczyński. Bardzo się cieszę, że pana znalazłem. Słyszałem, że jest 
pan organizatorem Komitetu Budowy Kościoła...
Inżynier
Tak. Zgadza się. Jestem jednym z organizatorów. W końcu, jak budować miasto, to 
trzeba myśleć nie tylko o doczesnych potrzebach, ale i o duszę trzeba zadbać.
Ksiądz
Jakżeż my podobnie myślimy, panie inżynierze. Żeby tylko nikt tego nie zepsuł...

Słychać turkot furmanki i końskich kopyt na bruku.

Maria
No i doczekaliśmy się chlebusia. Zapraszam wszystkich do sklepu.

Wszyscy formują kolejkę i stopniowo znikają za kulisą. Pojawiają się Lasowiacy.
Tańczą i śpiewają przyśpiewki z naszego regionu.
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