
Dziœ mamy supermarkety
z bogatym asortymentem,
a w zalewie towarów
nawet nie zastanawiamy
siê, dlaczego najchêtniej
siêgamy po takie
produkty, które 
w przydawce nosz¹
nazwê... babuni.

Po te i podobne odpowiedzi trop wie-
dzie nas do czasów aktywnoœci naszych
babuñ i prababuñ z pocz¹tku XX w. i lat
po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Pol-
skê. Ku tym postawom, które widzia³y
drugiego cz³owieka, nad którym trzeba
siê by³o pochyliæ, ¿eby w³asn¹ rêk¹ po-
kazaæ mu œwiat. 

Po rewolucji 1905 roku w³adze rosyj-
skie pozwoli³y polskiemu obywatelowi
organizowaæ siê w stowarzyszenia i to-
warzystwa spo³eczne, tak¿e o profilu za-
wodowym. Niebawem na fali tej ko-
niunktury powsta³o Centralne Towarzy-
stwo Rolnicze, które po³¹czy³o
pojedyncze wysi³ki w jedn¹ wspólnotê
na czele z niezmordowanym Stanis³a-
wem Che³chowskim (†1907). Organizu-
j¹c pracê nowej instytucji, nie zapomnia-
no o utworzeniu Wydzia³u Kó³ek Rolni-
czych, które propaguj¹c kulturê roln¹,
oœwiatê i pracê u podstaw rozpoczê³y
popularyzacjê idei stowarzyszania siê
w kó³ka rolnicze, anga¿uj¹c drobnych
rolników do pracy nad sob¹. 

Aktywne ziemianki
W sukurs energicznym ziemianom

posz³y tak¿e ruchliwe kobiety, ich ¿ony
i matki, które w tym samym czasie
skrzyknê³y siê w Stowarzyszenie Zjed-
noczonych Ziemianek, zrzeszenie kiero-
wane przez Mariê Rodziewiczównê
(†1944). 

W trosce o przysz³oœæ nastêpnych po-
koleñ, narodzi³a siê idea organizowania
kursów gospodarstwa domowego, przy-
sposabiaj¹cych ma³orolne gospodynie
do samodzielnego ¿ycia w œwiecie. Ju¿
w pierwszym takim kursie w Lekowie
pod Ciechanowem wziê³o udzia³ a¿ 28
ubogich uczennic. Pod czujnym okiem
Jadwigi Bojanowskiej z Klic (†1946)
dziewczêta same gotowa³y posi³ki,
w tym piek³y chleb i ciasto, same te¿ spo-
rz¹dza³y zapasy spi¿arniane pochodz¹-
ce z uboju œwiñskiego. Potem równie¿
sprz¹ta³y, nakrywa³y i us³ugiwa³y przy
stole, po czym pra³y, prasowa³y i czyœci-
³y plamy, jak równie¿ cerowa³y oraz ³ata-
³y znoszone ubrania. W miêdzyczasie
uczy³y siê szycia i kroju, formuj¹c bluz-
ki, spódnice, staniki i koszule. W poga-
dankach s³ucha³y o higienie osobistej
i zdrowiu, o dziejach ojczystych i ho-
dowli zwierzêcej, wreszcie o obowi¹z-
kach i prawach przysz³ego rodzica. Po-
nadto uczy³y siê œpiewu, a po odbytym
kursie stawa³y do egzaminu, koñcz¹c
sw¹ pracê radosnymi œpiewkami. W ko-
lejnych latach podczas kursów
w Chruszczewie oprócz pogadanek z za-
kresu przedmiotów œcis³ych i o wzoro-
wym prowadzeniu gospodarstwa rolne-
go kursanci praktykowali wiedzê, sami
doj¹c krowy, sami te¿ czyszcz¹c i apliku-
j¹c pasze trzodzie, sami podnosz¹c swo-
je umiejêtnoœci w rachunkowoœci,
w rêcznym i maszynowym wyrobie ma-
s³a czy pleceniu koszyków wiklinowych.
Potem równie precyzyjnie zaznajamiali
siê z funkcjonowaniem wirówek, maœl-
nic, wygniataczy i odt³uszczaczy oraz
dobrze sobie radzili z oznaczaniem
t³uszczu metod¹ Gerbera w mleku
i œmietance. Prelegenci, tak¿e w osobie
Józefa Choromañskiego z ¯och (†1925),
nie szczêdzili wysi³ku, ¿eby zaintereso-
waæ 21 s³uchaczy, oferuj¹c im ciekawe
przeŸrocza pokazuj¹ce wa¿niejsze na-
rzêdzia i maszyny rolnicze, w tym i przy-
rz¹dy weterynaryjne. W tym samym cza-
sie w Grêdzicach pod Ciechanowem 25
s³uchaczek przygotowywa³o siê do zajêæ
domowych, a zatem do gotowania, pra-
nia i prasowania, tak¿e do hodowli dro-
biu na tamtejszej fermie. W finansowa-
niu tej szko³y pomaga³o Centralne Towa-

rzystwo Rolnicze, ale ziemianki ciecha-
nowskie ucieka³y siê te¿ do nieszablono-
wych metod pozyskiwania œrodków i do
promowania w³asnej dzia³alnoœci eduka-
cyjnej. I tak na przyk³ad w 1912 roku
w Okrêgowym Towarzystwie Rolniczym
w Ciechanowie zorganizowa³y koncert,
na który przyjechali z wystêpami akto-
rzy scen warszawskich pp. Przesmycki
i Trojanowski, którym dzielnie wtórowa-
³y miejscowe amatorki pp. dr Dembicka-
-Mischke i Wanda Kanigowska z Sule-
rzy¿a (†1943). Szczególnie ta ostatnia
otrzyma³a od publicznoœci rzêsiste bra-
wa za wielce mi³y i przeczysty g³os, ale
i pozosta³e ziemianki: pp. Ludwika Bo-
janowska z B¹dkowa, Wanda Zawadzka
z Grzybowa (†1944) i Zofia Domaszew-
ska z Wierzbowa, zrêcznie karotuj¹c go-
œci rêcznie wykonanymi laurkami, zebra-
³y ca³kiem okr¹g³¹ sumkê. 

Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, na wy-
raŸne ¿yczenie Kó³ek Rolniczych w Czê-
stochowie, ukonstytuowa³ siê przy Cen-
tralnym Towarzystwie Rolniczym w War-
szawie — Wydzia³ Kó³ Gospodyñ
Wiejskich. Na fali ogólnego entuzjazmu
z tworzenia w³asnej pañstwowoœci tak¿e
w Ciechanowskiem powsta³o szereg
miejscowych kó³ek kobiecych. Stacjonu-
j¹ce we dworze Jadwigi Piotrowskiej
(†1935) w Koziczynie nieopodal Szul-
mierza tutejsze Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich ufundowa³o wsi piêkny krzy¿,
a koœcio³owi puszkê do komunikantów.
Gospodynie zrêcznie przeprowadza³y
kursy: uboju trzody, gotowania, wyrobu
sera, robót rêcznych, a tak¿e kurs tkacki
z wystaw¹, któr¹ podziwiali liczni go-
œcie, co na nudê nie mogli narzekaæ, bo-
wiem kursantki przetyka³y momenty
skupienia weso³ymi przyœpiewkami i za-
bawnymi skeczami. Po kolejnym kursie
na temat zdrowia zrzeszone kobiety ju¿
na drugi dzieñ za³o¿y³y we wsi punkt ap-
teczny, z którego mo¿na by³o korzystaæ

zarówno w nag³ych przypadkach, jak
i w sytuacjach wymagaj¹cych u¿ycia
przyrz¹dów ratowniczych. Aktywnie zaœ
w³¹czaj¹c siê w ¿ycie spo³eczne urz¹dza-
³y przyjêcia komunijne i majówki, a dba-
j¹c o gospodarstwo kobiece rok w rok
zakupywa³y jaja zarodowe ptactwa do-
mowego. 

Przedstawienia, 
konkursy, wystawy

Cz³onkinie kó³ek nie zapomina³y te¿
o kulturze, odgrywaj¹c wraz z m³odzie-
¿¹ przedstawienia, weso³e komedyjki,
z których najwiêkszym wziêciem cieszy-
³a siê dwuaktówka pt. „Ciocia Karola”.
W Rydzewie ko³o Sulerzy¿a cz³onkinie
Ko³a Gospodyñ same zakupi³y materia-
³y i w³asnorêcznie wykona³y obrus na o³-
tarz parafialnego koœcio³a. Z wielk¹ pa-
sj¹ urz¹dza³y kursy szycia, zabawy ta-
neczne i loterie fantowe, z których zyski
przeznacza³y na op³aty cz³onkowskie
i legalizacjê w³asnego stowarzyszenia
w pobliskim starostwie. Nie brakowa³o
im równie¿ odwagi w organizowaniu
konkursów, w tym wypieku jak najwiêk-
szego chleba, obsadzania poletek przy-
dzielon¹ fasol¹, czy jak najestetyczniej-
szego urz¹dzania ogródków kwiatowo-
-warzywnych. Z inicjatywy dziedziczki
Haliny Bacciarelli (†1945) wspó³uczest-
niczy³y w przygotowywaniu œniadañ dla
dziatwy komunijnej i krz¹ta³y siê przy
podwieczorkach dla uczniów po zakoñ-
czeniu roku szkolnego. W Grudusku Ko-
³o Gospodyñ powsta³o po rozwi¹zaniu
miejscowego Ko³a Ziemianek, przejmu-
j¹c po nim 104-z³otowy maj¹tek. Gospo-
dynie spotyka³y siê regularnie w drug¹
niedzielê ka¿dego miesi¹ca, ciekawie ³¹-
cz¹c sprawy ogólne z pogadankami
o wydŸwiêku praktycznym. Cele spo-
³eczne zaœ osi¹ga³y przez organizowanie
weso³ych majówek i bezpretensjonal-
nych zabaw tanecznych, w tym balów,
po których dochody równo rozdzielano
na zapomogi zw³aszcza dla pogorzelców
i na inwestycje, choæby na budowê gru-

duskiej remizy stra¿ackiej. W miejsco-
wym koœciele ufundowa³y obrus pod o³-
tarz. W Mieszkach Wielkich pod Ciecha-
nowem 15-osobowe ko³o szlachetnie ry-
walizowa³o miêdzy sob¹ w pracy
i w organizowaniu konkursów, w tym
urz¹dzania ogródków warzywnych z do-
minuj¹c¹ pozycj¹ pielêgnacji poletek cy-
korii. Co roku cz³onkinie urz¹dza³y rów-
nie¿ kursy przyrz¹dzania przetworów
owocowych, pieczenia ciast, bicia wie-
przy i dogl¹dania drobiu. 

W organizowaniu imprez celowych
gospodynie zbiera³y datki na fakultatyw-
ne wycieczki i akcje wspieraj¹ce np. po-
wodzian na dalekim Polesiu. W Soñsku
ko³o urz¹dzi³o w Szkole Rolniczej w Go-
³otczyŸnie kurs gotowania potraw z soi,
po czym uformowano kluski, tort i ciast-
ka, delektuj¹c siê nimi na wspólnym
podwieczorku, a tak¿e kaw¹ zaparzon¹
z nasion tego przysmaku, do której na
deser podano upalone z cukrem sojowe
orzeszki. W Chotumiu, gdzie cz³onkini¹
by³a moja prababka Stanis³awa Mysia-
kowska (†1975), gospodynie prowadzi-
³y kursy gotowania, peklowania jarzyn
i higieny oraz zdrowia. Dziêki staraniom
dziedziczki z Rydzewa we wsi za³o¿ono
biblioteczkê wiejsk¹ i punkt apteczny,
a cz³onkinie zbiera³y siê pod w³asnym
sztandarem, który cementowa³ kobiec¹
wspólnotê. W obejœciach domostw go-
spodynie zaprowadzi³y hodowle zielono-
nó¿ek, kontrolê ich nieœnoœci i ogródki
kwiatowo-warzywne, w których rodzi³y
siê kapusta, cebula, marchew i buraki
æwik³owe o niespotykanych rozmiarach.
W konkursie higieny i czystoœci przeœci-
ga³y siê w ogradzaniu ogródków i regula-
cji œcie¿ek do cha³up, a tak¿e w wyposa-
¿aniu ich w umywalnie, wycieraczki i...
spluwaczki. Cz³onkinie kó³ek uczestni-
czy³y tak¿e w ogólnopolskich do¿ynkach
w Spale, a po jednych z nich prezydent
Ignacy Moœcicki (†1946) uhonorowa³ je
pami¹tkowymi odznakami — ma³ymi
orze³kami na amarantowej wst¹¿ce.
W Rydzyniu za M³aw¹ 18-osobowe ko³o
z wielkim zapa³em zorganizowa³o kursy
pieczenia, gotowania i trykotarstwa,

a tak¿e konkursy ogródków warzyw-
nych. Po kursie zdrowia cz³onkinie za-
³o¿y³y apteczkê, dziêki której mog³y siê
cieszyæ w pobliskiej M³awie zni¿kami na
pomoc lekarsk¹, na leczenie zêbów i na
wizyty u akuszerki. W Chorzelach za
Przasnyszem w nowo pobudowanej
szkole powszechnej 37 gospodyñ posta-
wi³o na kursy higieny i konkursy wa-
rzywne, po których zas³ynê³y jako spe-
cjalistki od sadzenia wybornych pomi-
dorów. W Paw³owie Koœcielnym ko³o
Przasnysza ko³o sk³adaj¹ce siê z 25 ko-
biet (z przek¹sem zwane od czerwonych
chusteczek „czerwon¹ gwardi¹”) rozpo-
czê³o swoj¹ dzia³alnoœæ od kursu piecze-
nia, po czym zorganizowa³y kurs tkac-
ko-trykotarski, po którym stanê³a wysta-
wa swetrów, rêkawic i koszul. Po
wystawie gospodynie da³y przedstawie-
nie pt. „Krewniak z Ameryki”, a wypo-
¿yczone z Przasnysza warsztaty tkackie
zapocz¹tkowa³y produkcjê tkanin we³-
nianych i lnianych na skalê zarobkow¹.
Nastêpnie zaradne kobiety za³o¿y³y dzie-
ciniec, w którym przez 4 miesi¹ce na-
uczy³y dzieci deklamowaæ wiersze, tañ-
czyæ i œpiewaæ ku wielkiej uciesze zapra-
cowanych rodziców. Po pierwszych
sukcesach przyszed³ czas na kursy prze-
tworów i jarzyn, na konkursy pielêgno-
wania krzewów owocowych i chowu
drobiu, a zim¹ gosposie spotyka³y siê
w œwietlicy szkolnej, gdzie przyswaja³y
wiedzê o gospodarzeniu i eleganckim
wychowaniu. Gdy nad Polsk¹ zbiera³y
siê ju¿ burze, one nadal w oknie o po-
ranku, przy lampie wœród wieczora tak
gotowa³y pod w³asn¹ strzech¹ swe cie-
p³e wspomnienia: 

Gosposie z Paw³owa dobrze siê stara³y
I kurs gotowania zorganizowa³y
Pani instruktorka kobieta morowa
Trafi³a do serca kobietom z Paw³owa. 
Wiêc jej siê gosposie prêdko pos³ucha-
³y, 
No i do roboty szczerze siê zabra³y...

MARIUSZ MYSIAKOWSKI
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Kursy Gospodarstwa i Tkactwa zorganizowanej przez hr. Zamoysk¹ w maj¹tku Grêdzice w Guberni P³ockiej, poczta Ciechanów
Fotografia nades³ana przez Lecha Wa¿yñskiego z Nieporêtu, którego babcia, Waleria z Brodzkich Je¿yk, primo voto Kury³owicz, by³a s³uchaczk¹ tej szko³y

Aktywnoœæ ziemianek na Mazowszu w pierwszej po³owie XX w. 

Nasze babunie wiejskie
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