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Opoczyńskie. 

Fotografi a wsi (Garść refl eksji)

Januszowi Gmitrukowi, 
również miłośnikowi fotografi i

 na 53-lecie przyjaźni 

Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, że fotografi a stała się źródłem histo-
rycznym już w momencie narodzin. Jak cennym – potwierdzają historycy zaj-
mujący się badaniem dziejów od połowy XIX stulecia, czyli od początków upo-
wszechniania się fotografi i. Znakomitym przykładem wykorzystania zdjęć w celu 
wizualnego ukazania najnowszych dziejów kultury materialnej i duchowej miesz-
kańców polskiej wsi jest album Opoczyńska wieś w fotografi i opublikowany przez 
Muzeum Regionalne w Opocznie1. To wyjątkowe wydawnictwo wśród ukazują-
cych się, zwłaszcza w ostatnich latach, licznych albumów retrospektywnych typu 
„na dawnej fotografi i” czy też „urok starych klisz”. Jego wyjątkowość polega na 
tym, że ogniskuje się wyłącznie na problematyce wsi. Istotą każdego albumu jest 
eksponowanie fotografi i, dlatego słowo, opis, pełnią w nim rolę służebną. W opo-
czyńskiej bibliografi i istnieją wydawnictwa monografi czne, w których fotografi e 
w symbiozie z częścią opisową tworzą integralną całość i potwierdzają tezę o ich 
ważności jako źródłach badań historyka. W albumie Opoczyńska wieś w fotogra-
fi i, co oczywiste, królują fotografi e, ale opisane skrupulatnie, a nawet z licznymi 
szczegółami. Bez tych opisów byłyby zestawem mało wartościowych zdjęć. 

Za ojczyznę fotografi i uważana jest Francja. Pierwsze wiadomości o pracach 
nad nowym wynalazkiem, prowadzonych przez Louisa Daguerre, który miał 
doprowadzić do „zatrzymania i utrwalenia obrazu rysowanego przez soczewkę 
w ciemnej kamerze”, zostały ujawnione członkom Akademii Francuskiej w stycz-
niu 1839 roku. Siedem miesięcy później, dokładnie 19 sierpnia 1839 roku, Daguerre 
przedstawił dostojnemu gremium szczegóły swojego wynalazku2. Mało znany jest 
natomiast fakt, że w tym samym czasie podobne prace prowadził inżynier guber-
nialny Kielc Maksymilian Strasz, świetnie wykształcony, po studiach w Londynie, 

1  Opoczyńska wieś w fotografi i, [zespół red. Tomasz Łuczkowski, Edward Zagdański, Robert Ko-
walski; tekst Jan Łuczkowski], Muzeum Regionalne w Opocznie, Opoczno 2016, ss. 142.

2  Lech Lechowicz, Historia fotografi i, cz. I: 1839–1939, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2012, s. 20–21.
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wynalazca na polu fi zyki, chemii i optyki. Posiadając szczątkowe informacje o ba-
daniach Daguerre’a oraz angielskiego pasjonata fotografi i Talbota inżynier Strasz 
przeprowadził własne doświadczenia, których wyniki ogłosił 13 lipca 1839 roku 
w warszawskiej „Gazecie Codziennej” w artykule pod tytułem Sposób przenosze-
nia na papier przedmiotów za pomocą kamery obscura przez sam wpływ światła. 
Po przeprowadzce do Warszawy inżynier Strasz prawie całkowicie poświęcił się 
fotografi i. Opracował kilka autorskich podręczników, które przez pół wieku służy-
ły polskim fotografom. Dokonania wynalazcze inżyniera Maksymiliana Strasza, 
bez wątpienia ojca polskiej fotografi i, nie upowszechnione pozostają w głębokim 
cieniu wynalazku francuskiego odkrywcy, a szkoda, bowiem są również naszym 
wkładem w światową myśl techniczną3. 

Więcej szczęścia miał warszawski fotograf Bolesław Matuszewski, rodem 
z Pińczowa, syn nauczyciela języka francuskiego, który trafi ł do obcojęzycznych 
encyklopedii fi lmowych. Był prawdziwym wizjonerem. Dwa lata przed końcem 
XIX stulecia Matuszewski ogłosił w Paryżu, oczywiście po francusku, prorocze 
teksty, dotyczące fotografi i oraz raczkującego fi lmu, czyli, jak wówczas mówiono, 
„ruchomych” fotografi i. Nasz bystry rodak widział w nich „nowe źródła historii”. 
Mało tego, spoglądając w przyszłość, zalecał tworzenie archiwów fi lmu i fotogra-
fi i, w których powinny być gromadzone te właśnie „nowe źródła” przydatne do 
badań historycznych4. 

Dzisiaj, gdy „kultura obrazkowa” za wszelką cenę chce wziąć górę nad słowem 
pisanym, wprost trudno sobie wyobrazić badacza, zwłaszcza dziejów najnowszych, 
który nie poddałby penetracji fotografi cznych zasobów archiwalnych zgromadzo-
nych w ogólnokrajowych placówkach specjalistycznych, jaką – na przykład – było 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, przekształcone w Narodowe Archiwum 
Cyfrowe, czy też w wielu ośrodkach regionalnych, w tym w muzeach. Fotogra-
fi a jest nie tylko źródłem historycznym, ale także, zwłaszcza w ostatnich latach, 
stała się narzędziem edukacji i polityki historycznej. W latach siedemdziesiątych 
minionego stulecia można było zaobserwować zjawisko „masowego wtargnięcia” 
ikonografi i do podręczników szkolnych, czyli ilustrowania tekstów licznymi zdję-
ciami. Przez to „rewolucyjne” posunięcie podręczniki stały się bardziej dynamicz-
ne i swoim wyglądem wprost zachęcające uczniów do lektury. Oczywiście kto się 
garnął i był chętny do nauki, to nie „pogardził” książką bez ilustracji, ale to już inne 
zagadnienie, raczej do badań psycho-socjologicznych niż historycznych. 

Początkiem szczególnej rangi fotografi i w badaniach historycznych jest epoka 
powstania styczniowego. Fotografi e nie zastąpią, rzecz jasna, dokumentów archi-
walnych, wspomnień i relacji, ale wiele mogą powiedzieć o uczestnikach wyda-

3  Paweł Pierściński, Fotografi a w Kielcach, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk 
2010, s. 7–8. 

4  Bolesław Matuszewski, Nowe źródło historii, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1955 
s. 15.



323

Opoczyńskie. Fotografi a wsi (Garść refl eksji)

rzeń historycznych. Doceniał rolę fotografi i profesor Stefan Kieniewicz, najwybit-
niejszy znawca dziejów XIX stulecia, autor monumentalnej monografi i powstania 
styczniowego. „Zdarza mi się – pisał profesor – opracowywać życiorysy. Rad je-
stem, jeśli mieć mogę wtedy przed sobą podobiznę swego bohatera. Wydaje mi 
się, że z rysów twarzy, z sylwetki, mogę dorozumieć się czegoś, co się nie zawiera 
w wyznaniach owego człowieka ani w doświadczeniach postronnych”5. 

W 32 lata po opublikowaniu I wydania wspomnianego dzieła o powstaniu 
1863 roku oraz w 12 lat od śmierci profesora Kieniewicza ukazała się znakomita 
źródłowa praca, właśnie oparta na fotografi ach Powstanie styczniowe i zesłańcy 
syberyjscy. Katalog fotografi i ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. 
Opublikowano w niej ponad tysiąc unikalnych zdjęć, które wiele mówią o bohate-
rach i klimacie epoki. Są wyjątkowym uzupełnieniem przebogatej literatury o po-
wstaniu 1863, liczącej ponad 12 tysięcy pozycji. „Wartość dokumentalna zdjęć do-
tyczących wydarzeń lat 1861–1864 jest bardzo duża, mimo że ówczesne, skromne 
jeszcze możliwości techniczne niedawno wynalezionej fotografi i uniemożliwiały 
wykonanie fotoreportaży w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. [...] Fotografi e z po-
stania styczniowego i niespokojnego okresu przedpowstaniowego, oprócz funkcji 
dokumentacyjnej, pełniły jeszcze inną, niezwykle ważną rolę. Były one w ręku wal-
czącego o swe prawa narodu potężną bronią propagandową, mającą pobudzać du-
cha Polaków i przekonywać do sprawy polskiej inne narody i rządy europejskie”6, 
napisały we wstępie do dwóch opasłych tomów autorki opracowania.

A co powiedzieć o fotografi ach z lat wojny i okupacji 1939–1945? Niektóre 
z nich ukazane w setkach, a może nawet więcej publikacji stały się przysłowio-
wymi ikonami tego dramatycznego, a zarazem tragicznego okresu dziejów świa-
towych. Pierwsze z nich, z oczywistych powodów, zostały wykonane na polskiej 
ziemi. Niemiecka salwa na Westerplatte, brutalne forsowanie szlabanu na granicy 
niemiecko-polskiej, uchwycona w kadrze tragedia anonimowej dziewczynki po-
chylonej w bólu i rozpaczy nad zabitym bratem, to niektóre z najbardziej znanych. 
W innym przypadku mamy nie jedno, a serię zdjęć pośrednio dokumentujących 
napaść faszystowskich Niemiec na nasz kraj. To fotografi e niemieckiego żołnierza, 
którego „ruszyło sumienie”, po wojnie anonimowo przesłane do Polskiej Misji 
Wojskowej w Berlinie, ukazujące bestialski mord 300 polskich jeńców w rejonie 
wrześniowej bitwy pod Iłżą. Zdjęcia przyczyniły się do ustalenia sprawców zbrod-
ni, największej na polskich jeńcach w czasie naszej wojny obronnej 1939 roku. Są 
obecne w zachodnich publikacjach7. 

5  Jan Boniecki, Katalog fotografi i z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i innych archiwów 
państwowych, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa-Łódź 1989, s. 7.

6  Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografi i ze zbiorów Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy, t. I–II, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2004.

7  Szymon Datner, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie 
światowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964, s. 65–68.
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Światową sławę zyskały zdjęcia z albumu generała SS Juergena Stroopa, uka-
zujące akcję likwidacyjną warszawskiego getta. W Procesie Norymberskim album 
ten był jednym z dowodów niemieckiego ludobójstwa8. Z biegiem lat pochodząca 
z tego albumu fotografi a chłopca, stojącego z podniesionymi rękoma przed celującym 
w niego z pistoletu maszynowego esesmanem, zdaniem wielu naukowców stała się 
najważniejszą ikoną ludobójstwa. Przeniknęła także do kultury masowej. Jest obecne 
na ścianach paryskiego metra, pojawia się w zakończeniu fi lmu „Persona”, światowej 
sławy szwedzkiego reżysera Ingmara Bergmana. Zdaniem amerykańskiego malarza 
Samuela Baka zdjęcie chłopca z warszawskiego getta „w dzisiejszym świecie obra-
zu jest taką sama ikoną jak »Mona Lisa«, »Słoneczniki« Van Gogha czy »Marilyn« 
Warhola, a może jeszcze bardziej znaną. [...] Ta fotografi a to arcydzieło kompozycji. 
Porównywalna jest z »Ukrzyżowaniem« Mantegni i innymi wielkimi dziełami. W fo-
tografi i tej, oprócz struktury i bogactwa szczegółów, nadzwyczajna jest głębia mate-
riału narracyjnego. Mamy grupowy dramat i dramat małego chłopca, jednostki”9. 

Zdjęcia z warszawskiego getta, zamknięte w albumie Stroopa, nie zostały wyko-
nane przypadkowo, bowiem Niemcy doskonale wiedzieli o sile fotografi i jako do-
kumentu. Dlatego ich wykonanie zostało drobiazgowo zaplanowane i zlecone świet-
nym fachowcom, którzy z zimną krwią, metodycznie i skrupulatnie dokumentowali 
zbrodnie popełniane na polskich Żydach w okupowanej Warszawie. Specjalny eg-
zemplarz oprawionego w skórę albumu, ze znamiennym tytułem „Dzielnica żydow-
ska w Warszawie już nie istnieje!”, został wręczony Himmlerowi. Niestety nigdy się 
nie dowiemy, jak wyglądała prawdziwa reakcja tego oberkata na widok dostarczonej 
publikacji. Te fotografi e, zdaniem Krugera, wyższego dowódcy SS i policji w GG, 
miały być „cennym materiałem dla historii, dla przyszłych badaczy dziejów III Rze-
szy, dla nacjonalistycznych poetów i pisarzy, dla celów szkoleniowych SS i przede 
wszystkim dla udokumentowania naszych wysiłków oraz ciężkich i krwawych ofi ar, 
jakie rasa nordycka i Germanie ponoszą dla odjudaizowania Europy i całego globu 
ziemskiego”10. Życzenia Krugera w jednym przypadku spełniły się rychło po zakoń-
czeniu wojny. Doszło do wyjątkowo okrutnego chichotu historii. Zdjęcia z albumu 
Stroopa posłużyły osobliwym „badaczom dziejów III Rzeszy”, prokuratorom i sę-
dziom, zasiadającym w Trybunale Norymberskim, nie ku jej sławie, lecz naznacze-
niem stygmatem wiecznej hańby i potępieniem. 

Przez chwilę zastanawiałem się, czy zachowała się o jakiejś wyjątkowej eks-
presji fotografi a, która mogłaby być symbolem – znakiem rozpoznawczym gehen-
ny blisko tysiąca polskich wsi zgładzonych przez niemieckiego okupanta. Zdjęć 

8  Album Juergena Stroopa, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 
1960, nr 11, s. 123–199.

9  Frederic Rousseau, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografi i, Wydawnictwo 
Słowo/obraz Terytoria; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Gdańsk-Warszawa 
2012, s. 175–180.

10  Album Juergena Stroopa...
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obrazujących tę tragedię nie zachowało się zbyt wiele. Czasami sami Niemcy 
utrwalali na kliszy walec śmierci, który przetaczali przez wioski, ale więcej zdjęć 
zostało wykonanych post factum przez ludzi konspiracji. I z takich zdjęć, które 
znam, jedno ma szczególną wymowę. Zostało wykonane na dymiących jeszcze 
zgliszczach Michniowa i ukazuje uśmierconą wieś, martwe, puste pole śmierci. 
Na tle kilku cudem ocalałych sztachet leży nadpalona ludzka czaszka, której puste 
oczodoły „patrzą” na każdego, kto spogląda na zdjęcie. Taką scenę mógł zapisać 
aparat fotografi czny w każdej ze zgładzonych polskich wsi w latach 1939–1945. 
Dlatego michniowska fotografi a, wykonana w samo południe 14 lipca 1943 roku 
na dymiących resztkach istniejącej zaledwie dzień wcześniej wsi ma wymowę 
symbolu i ponadczasowości, niestety mało znanego. 

Przywołałem zdjęcia z powstania styczniowego, chłopca z warszawskiego get-
ta i michniowskiego pogorzeliska, które w jakiś szczególny sposób ukazują rangę 
fotografi i jako nośnika pamięci. Oczywiście każda fotografi a, amatorska i profe-
sjonalna, abstrahując od ich różnego kontekstu i znaczenia historycznego, jest ta-
kim właśnie nośnikiem pamięci i dokumentem życia człowieka oraz otaczającej go 
rzeczywistości. Te cechy, niejako automatycznie, są przypisane do zbioru fotogra-
fi i pomieszczonych w albumie o wsi opoczyńskiej.

Mamy przed sobą zdjęcia z dawnych lat. Aparat fotografi czny był wówczas nie 
tyle przedmiotem zbytku, ale dużego luksusu. Na jego kupno mogły sobie pozwo-
lić tylko jednostki. Oczywiście nikt takich badań nie prowadził, jednak z dużą dozą 
prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że we wszystkich wsiach opoczyńskich, 
podobnie jak w innych regionach, mogło być najwyżej kilkanaście aparatów. Za-
pytałem znajomą, rodem z mazowieckiej wsi położonej blisko Warszawy, pamięta-
jącą lata pięćdziesiąte minionego stulecia o liczbę aparatów w jej wiosce. Po chwili 
zastanowienia odpowiedziała: „Tak, jeden mężczyzna miał aparat fotografi czny, 
którego proszono o wykonanie okolicznościowych fotografi i”. 

Wielu osobom, jako pamiątki, pozostały zdjęcia szkolne, upozowane i często 
ręcznie kolorowane, a także komunijne, z księdzem, ze świecą czy okolicznościo-
wym obrazkiem, ślubne i weselne, czasami z uroczystości pogrzebowych, wyko-
nywane przez małomiasteczkowych fotografów. To prawie wszystko. A dzisiaj? 
Każde dziecko, o wiele sprawniej niż osoba dorosła, może pstrykać telefonem 
praktycznie niezliczoną liczbę zdjęć. Tysiące mieści się w płytce wielkości pa-
znokcia. Dlatego rodzinne fotografi e z dawnych lat zgromadzone w szufl adach 
stołów i komodach, niestety często nieopisane, mają wartość wręcz bezcenną, są 
świadectwem czasu minionego oraz dokumentem historycznym.

Z takich właśnie fotografi i powstał album opoczyński. Odczytuję ten album 
jako swojego rodzaju uzupełnienie pism Kolberga, dotyczących Opoczyńskiego. 
Wyjątkowość i wartość albumu polega również na tym, że ukazuje opoczyńską 
wieś, której nie utrwalili na kliszach wybitni fotografi cy przełomu minionych stu-
leci oraz lat międzywojennych.
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By się o tym przekonać – zajrzałem do albumów tych największych: Jana Buł-
haka, Henryka Poddębskiego, Tadeusza Przypkowskiego, Zofi i Chomętowskiej, 
niestety nie jest w nich obecna wieś II Rzeczypospolitej. Opublikowany przed pa-
roma laty album Zofi i Chomętowskiej Polska w podróży11 ukazuje jedynie frag-
ment przedwojennego dorobku wybitnej artystki-fotografi ka, współautorki słynnej 
wystawy „Warszawa oskarża” , którą 3 maja 1945 roku nowy etap działalności 
otworzyło Muzeum Narodowe. A może warto byłoby „odkryć”, pokazać szerokiej 
publiczności „wiejski” dorobek uznanej twórczyni i wielkiej patriotki, która do-
żyła sędziwych lat w Ameryce Południowej w nieustającej tęsknocie za ojczyzną. 
Jedenaście lat temu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego opublikowało, 
w opracowaniu naszego Jubilata oraz Jerzego Mazurka, cenne wrześniowo-oku-
pacyjne wspomnienia Zofi i Chomętowskiej. Naturalną koleją rzeczy teraz przy-
szedł czas na wystawę i album ukazujący „wiejski” dorobek zasłużonej artystki. 
Nie ulega wątpliwości, że ukazanie innego, całkowicie zapomnianego dorobku 
Zofi i Chomętowskiej, złożonego z cenionych niezwykle wysoko, znakomitych 
czarno-białych fotografi i byłoby znaczącym i ważnym wydarzeniem artystycz-
nym w naszym kraju. Czyż obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości nie 
są po temu najlepszą okazją?

Zofi a Chomętowska przed wojną mieszkała na Polesiu i często fotografowała 
ten fascynujący zakątek ówczesnej Polski. Może kiedyś, oby jak najrychlej, pozna-
my jej widzenie kamerą dawnych, wschodnich rubieży ojczyzny. Póki co mamy 
możliwość obcowania z Kresami przez ogląd fotografi cznego dorobku amerykań-
skiej podróżniczki Louise Arner Boyd, która w 1934 roku przemierzyła wschodnie 
rubieże RP, od Krycewicz na Litwie po Worochtę w Karpatach. Plonem podróży, 
trwającej dziesięć tygodni, było dwa i pół tysiąca fotografi i. Większość zdjęć wy-
konanych przez amerykańską fotografkę ukazuje wieś Kresów, jej mieszkańców, 
obrzędy, architekturę. Wspominając po latach wyprawę do Polski, podróżniczka 
nie mogła sobie darować braku kamery do zdjęć kolorowych, która umożliwiłaby 
jej fotografowanie, jak pisała „wspaniałych i zachwycających strojów ludowych, 
a także detali barwnej architektury wiejskiej”. Autorka była mile zaskoczona „ser-
decznością i gościnnością”, której doznawała od miejscowej ludności. Dokumen-
talna wartość fachowo i drobiazgowo opisanych zdjęć Louise Boyd jest wprost nie 
do przecenienia12.

Taką właśnie wartość ma również fotografi czny album ukazujący dawną opo-
czyńską wieś. Położone w środkowym dorzeczu Pilicy Opoczyńskie jest obsza-
rem przejściowym między Małopolską, Wschodnią Wielkopolską a Mazowszem. 
W początkowym okresie istnienia państwa polskiego należało do Łęczycan, ale ry-

11  Zofi a Chomętowska, Polska w podróży, Fundacja Archeologia Fotografi i, Narodowe Centrum 
Kultury, Warszawa 2013.

12  Louise Arner Boyd, Kresy, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991, s. 11.
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chło, jakby w sposób naturalny, zaczęło ciążyć do ziemi sandomierskiej. Za pierw-
szych Piastów rytm dziejów ziemi opoczyńskiej wyznaczały sławne kasztelanie 
w Żarnowie i Skrzynnie, których istnienie już na początku XII stulecia potwier-
dzają dokumenty papieskie. Opoczno szczyci się zamkiem Kazimierza Wielkiego, 
w którym aktualnie mieści się Muzeum. Nazwa miasta, któremu patronuje święty 
Bartłomiej, pojawia się na kartach zagranicznych opracowań jako miejscowość po-
chodzenia słynnej kochanki króla Kazimierza Żydówki Esterki. Zdania uczonych 
są podzielone, pół na pół, co do autentyczności tej historii. Współczesne Opoczno 
słynie z wysokiej klasy płytek ceramicznych, na specjalne i wyjątkowe upominki 
opatrzonych postacią św. Bartłomieja. 

Do upadku I Rzeczypospolitej, a więc przez wiele stuleci powiat opoczyński, 
znacznie rozleglejszy niż obecnie, należał do województwa sandomierskiego. Ad-
ministracyjnie zmienne koleje losu zaczął przechodzić pod zaborami, w Polsce od-
rodzonej, w PRL i III RP. Po trzecim rozbiorze, wprawdzie krótko, Opoczyńskie 
należało do Austrii. Może warto w tym miejscu przypomnieć, że austriackie rządy 
w Sandomierskiem mistrzowsko przedstawił Stefan Żeromski na kartach niezapo-
mnianych Popiołów. Panowanie Austriaków szybko się skończyło i Opoczyńskie 
stało się częścią Księstwa Warszawskiego. W późniejszych latach, już pod rosyj-
skim zaborem, należało do województwa sandomierskiego, a po przemianowaniu 
województw na gubernie – do guberni radomskiej. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku Opoczyńskie znalazło się w granicach województwa kieleckiego, by 
pod koniec lat trzydziestych przynależeć do województwa łódzkiego. 

W czasie okupacji niemieckiej było częścią dystryktu radomskiego. Na zie-
mi opoczyńskiej to czas pamiętny działalnością Hubala, jego śmiercią pod Anie-
linem, walkami partyzanckimi, tajnym nauczaniem, a także licznymi zbrodniami 
niemieckimi. Po II wojnie światowej początkowo powiat należał do województwa 
łódzkiego, następnie do kieleckiego i od ostatniej reformy w 1995 roku znów jest 
w województwie łódzkim13. Zdania są podzielone, czy ta ostatnia zmiana wyszła 
ziemi opoczyńskiej na dobre. W każdym razie starsi mieszkańcy z dużym senty-
mentem przypominają przynależność powiatu opoczyńskiego do historycznej Kie-
lecczyzny, która – jak wiadomo – zamyka się w widłach Wisły i Pilicy.

Te administracyjne zmiany i przynależności nie miały jakiegoś zasadniczego 
wpływu na charakter, mentalność i kulturę wsi opoczyńskiej. Ziemie są tutaj śred-
nio urodzajne, ale też w niemałym stopniu piaszczyste. Dobry to piasek, skoro wy-
dobywano go metodą odkrywkową i stosowano w produkcji w hutach szklanych. 
Nie mniej znane przysłowie powiada, że „Opoczyńskie kraje, kopę sieje, kopę 
zbiera, kopa korzec daje”. Nie ulega wątpliwości, że dawny powiat opoczyński był 
zapóźniony gospodarczo na skutek dużego rozdrobnienia ziemi, zresztą charakte-

13  Jarosław Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie kiele-
cko-radomskim do 1975 roku, Agencja JP, Kielce 2005.
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rystycznego dla całej Kielecczyzny. Wypada w tym miejscu ponownie odwołać się 
do literatury i wspomnieć wciąż nowoczesny reportaż Władysława S. Reymonta 
Pielgrzymka do Jasnej Góry, na którego kartach pojawia się Opoczyńskie w obra-
zie opisanym u schyłku XIX stulecia. Kolejne, bardzo staranne wydanie utworu 
stojącego u progu wielkiej kariery naszego Noblisty ukazało się w roku 2000 na-
kładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej oraz Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego. Lektura tej edycji Reymontowego reportażu, z ciekawym wstępem 
Barbary Kocowej oraz słowem wydawców, zawsze godna jest polecenia.

Opoczyńskie, kraina rolnicza, nieskażona wielkim przemysłem, jakby wbrew 
czy na przekór zmianom przynależności administracyjnej, zachowało dużo elemen-
tów dawnej kultury ludowej, zwłaszcza w strojach. Nie są one wyłącznie domeną 
zespołów folklorystycznych, ale bywa, że noszą je kobiety na co dzień, w zwykłe, 
nie tylko świąteczne dni. W ubiegłym roku miałem okazję przebywać przez parę 
miesięcy w Opoczyńskiem i z nie małym zdziwieniem w wioskach położonych 
przy drodze z Żarnowa na Opoczno widywałem kobiety ubrane w kolorowe zapas-
ki. A dosłownie cały wysyp kobiet, młodych i dojrzałych, a także dzieci, ubranych 
w piękne, kolorowe ludowe stroje mogłem zobaczyć, w czasie procesji Bożego 
Ciała w Żarnowie. Niestety, kochana telewizja tego dnia była zapatrzona na Ło-
wicz i innych ciekawych przykładów żywotności kultury ludowej w naszym kraju 
nie dostrzega. A szkoda, bowiem wspomniany Żarnów, od zamierzchłych czasów 
słynący z wyrobu kół młyńskich i żarn, ozdobiony wspaniałym starożytnym koś-
ciołem romańskim i wciąż pulsującą kulturą ludową zasługuje na pokazanie szero-
kiej polskiej publiczności. Zwłaszcza że ta kultura wychodzi poza regionalne i lu-
dowe opłotki na przykład przez działalność niepowtarzalnej Stajni Artystycznej, 
funkcjonującej w położonym obok Żarnowa Marcinkowie. Prowadzi tę oryginalną 
placówkę Marzena Michałowska-Kowalik, absolwentka teatrologii oraz polonisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z niewyobrażalnym wprost poświęceniem dla do-
bra lokalnej kultury. Do bywalców Stajni należą mieszkańcy okolicznych wiosek 
i bardzo sobie chwalą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, które proponuje im 
pani Marzena, niezmordowana i wciąż z nowymi pomysłami.

Jak to ze strojem opoczyńskim było, fachowo i bardzo rzetelnie opisała Janina 
Krajewska w zeszycie czwartym Atlasu Polskich Strojów Ludowych opublikowa-
nym ponad 60 lat temu nakładem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Kto 
dzisiaj pamięta o zmarłej dość młodo dr Janinie Krajewskiej, prawdziwie cichej 
wyrobnicy na niwie polskiej nauki. Była etnografem i historykiem, muzealnikiem 
i archeologiem, pasjonatką badań terenowych. Łodzianka, zauroczona polskim 
wybrzeżem w latach trzydziestych minionego stulecia prowadziła badania pre-
historyczne w Gdyni. To dzięki jej uporowi powstało w mieście Muzeum Etno-
grafi czne, przeobrażone w Muzeum Miejskie. Prawdopodobnie już w latach mię-
dzywojennych dr Krajewska odwiedzała opoczyńskie wsi i gromadziła materiały 
do swego cennego opracowania. Kontynuowała je tuż po zakończeniu wojny. Jak 
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zauważa we wstępie swej książki, strój opoczyński wyróżnia się od strojów sąsied-
nich w kroju, typie tkaniny, sposobie noszenia różnych części odzieży oraz ozdo-
bach. Charakteryzuje się umiarem w kroju i ozdobach, co rzecz jasna nie oznacza, 
że jest uboższy od innych. Opocznianki, jak podkreśla, posiadają zamiłowanie do 
tkactwa i swoich strojów, dlatego bardzo starannie dobierają kolory wełniaków. 
Znamienną cechą stroju kobiecego jest zupełny brak koloru czerwonego. Również 
charakterystyczne jest uczesanie włosów, jak zauważa autorka i dodaje, że dziew-
częta plotą je w dwa warkocze i wiążą kokardą. Ale nic nie trwa wiecznie! Janina 
Krajewska pisze o zanikających częściach ubiorów i pojawiających się nowych 
rozwiązaniach, których autorkami są same Opocznianki. Brak koloru czerwone-
go w zapaskach też należy do przeszłości. Uczestnicząc w procesji Bożego Ciała 
w Żarnowie dostrzegłem czerwone pasy w kobiecych zapaskach, co utrwaliłem 
aparatem fotografi cznym. 

Opoczyński zeszyt stroju ludowego, będący absolutnym rarytasem antykwa-
rycznym, jest opracowaniem niezwykle ważnym, bowiem zawiera ponad 70 zdjęć 
kobiet i mężczyzn w strojach ludowych, wykonanych na przełomie lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych, w większości przez dr Janinę Krajewską, w strojach ludo-
wych, które wtedy jeszcze były w powszechnym użyciu14. Niezapomniane widoki 
można było wówczas zobaczyć w Studziannej, do której ściągali ludzie w strojach 
ludowych z całego powiatu. Dlaczego, o tym wie każdy mieszkaniec opoczyńskie-
go regionu. „Na całą sandomirską ziemię, niby druga Częstochowa, słynie z cu-
downego obrazu Najświętszej Rodziny: Studzianna, wioska położona nad Pilicą, 
o dwie i pół mili na południe od Opoczna. Piękny ten obraz przedstawia Najświęt-
szą Rodzinę przy wieczornym posiłku; św. Józef podaje Boskiej Dziecinie kubek 
z napojem, a Matka Najświętsza naprzeciw, gruszkę”. Tymi słowy rozpoczyna 
się rozdział o Studziannie pomieszczony w wydanej ponad sto lat temu bogato 
udokumentowanej książce ks. Alojzego Fridricha o cudownych obrazach NMP na 
ziemiach polskich15. Tradycja nawiedzania studziańskiego sanktuarium w strojach 
ludowych wciąż trwa. Również dlatego warto odwiedzić ten piękny zakątek naszej 
ojczyzny, położony przy drodze warszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Byłoby 
niewybaczalnym błędem nie wspomnieć w tym miejscu drugiego ważnego sanktu-
arium Chrystusa Cierniem Koronowanego w Paradyżu, do którego ubrani w stroje 
ludowe mieszkańcy ziemi opoczyńskiej przybywają od niepamiętnych czasów16. 

Dawne Opoczyńskie stało rolnictwem, a także przemysłem, rzecz jasna nie 
wielkim, a bardziej drobnym, który rozwijał się po wsiach. Istniały tartaki i liczne 

14  Janina Krajewska, Atlas Polskich Strojów Ludowych. Strój Opoczyński, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, Wrocław 1956.

15  Alojzy Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, [reprint], 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 363–371.

16  Longin Kaczanowski, Sanktuaria w Świętokrzyskiem, [w:] Pamiętnik Świętokrzyski. Studia 
z dziejów kultury chrześcijańskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1991, s.79–96.
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młyny, kwitło płóciennictwo, produkowano wapno i w małych browarach piwo. 
Osobną kartę przemysłową stanowiły zakłady górnicze i hutnicze, w których pra-
cowali mieszkańcy wsi. To jest również ich dziedzictwo kulturowe, obok tradycyj-
nych zwyczajów, kobiecych zapasek i męskich sukman, razem tworzących funda-
ment współczesności. Czyż nie miał racji Jarosław Iwaszkiewicz, gdy pisał przed 
laty, iż „życie i prace ludzkie podobne są do kamieni, które rzucone do wody przez 
chwile tylko istnieją jako ślad rozchodzących się kręgów, ale same spoczywają 
tam, na dnie i dno to, owo najgłębsze podłoże kultury naszej, kształtują”17. 

Bogatą kopalnią wiedzy o wytworach pracy rąk ludzkich na ziemi opoczyńskiej 
jest katalog zabytków budownictwa przemysłowego tego obszaru, w którym foto-
grafi e bardzo ściśle współgrają z tekstem. Zapewne w wydanym blisko pół wieku 
temu katalogu są obiekty pokonane przez czas, a niejednokrotnie przy pomocy 
człowieka, które zniknęły z powierzchni ziemi. Tym cenniejsze to wydawnictwo, 
w którym znalazło się blisko sto zdjęć dawnych młynów, wiatraków, kafl arni, ja-
zów, turbin, kamieni młyńskich czy ruiny browaru i gorzelni w Wąglanach. Ten 
ciekawy zabytek dawnego przemysłu wsi opoczyńskiej miałem możność obejrzeć 
wiosną ubiegłego roku. Ruiny wyglądają imponująco. Otoczone mgłą tajemnicy 
dawnych wieków przypominają szkockie zamczysko z powieści Waltera Scotta. 
Oto gotowe plenery do fi lmu przygodowego...18

W katalogu, wprost przebogatym w niegdysiejszą wiedzę techniczną i prze-
mysłową, są opisane trzy młyny i udokumentowane dziewięcioma fotografi ami 
posadowione nad rzeką Drzewiczką we wsi Parczówek. W roku opublikowania ka-
talogu (1970) dwa z nich – młyn wodny zbożowy, nazywany młynem „Gromadz-
kiej Rady Narodowej” oraz podobny obiekt o nazwie młyn „M. Rudolfa” – były 
czynne. Trzeci z nich – młyn „Szewczykowej” – już nie pracował. Wspominam 
o parczówkowskich młynach nie bez przyczyny. Cztery lata temu Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego opublikowało niezwykle ciekawą, źródłowo świetnie 
udokumentowaną monografi ę Ryszarda Brzóski Mój Parczówek i jego mieszkańcy, 
w której liczne fotografi e, archiwalne i współczesne, pełnią ważną, uzupełniającą 
tekst rolę. Lektura tej mądrej książki jest wędrówką po śladach historii, dawnej 
i nieledwie wczorajszej opoczyńskiej wioski i jej mieszkańców oraz – oczywiście 
– młynów.

Parczówkowski rodak Ryszard Brzóska jest z zawodu ekonomistą. Praca, która 
wyszła spod jego pióra, jest pierwszą monografi ą Parczówka, opowiadającą bar-
wnie i zajmująco o dziejach wsi od XVIII wieku pod dobę współczesną. Chylę 
czoła przed autorem, który jako historyk – amator przygotował wzorcową mono-

17  Studia Sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1967, s. 8–9.

18  Bohdan Baranowski, Władysław Baranowski, Jerzy Koliński, Katalog zabytków budownictwa 
przemysłowego w Polsce. Powiat Opoczno – Województwo Kieleckie, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich Wydawnictwo PAN,, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
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grafi ę. Kilka lat spędził na studiowaniu dokumentów w archiwach Kielc, Radomia, 
Piotrkowa Trybunalskiego, pilnie wertował księgi metrykalne parafi i Petrykozy 
z przeszło dwustu lat!, zebrał dziesiątki relacji i wspomnień, przestudiował tomy 
literatury fachowej i dopiero wówczas zabrał się do pisania. Inaczej po prostu nie 
było można, a wiem coś o tym, bowiem napisałem parę większych tekstów. Zgro-
madzenie potężnego materiału to jakby jedna strona medalu, drugą jest serce Ry-
szarda Brzóski, które włożył w treści książki. Nie będzie przesady w twierdzeniu, 
że monografi a Parczówka, opowiadająca o ludziach i dla ludzi została napisana 
sercem. Pomimo że jest naładowana szczegółami, aneksami i tabelami czyta się 
dzieje Parczówka jednym tchem. Duża w tym zasługa również pani redaktor Do-
roty Pasiak-Wąsik, która zgrabnie zredagowała maszynopis dostarczony przez Au-
tora. 

To fantastyczna sprawa, co zauważa poseł Stanisław Brzóska, autor przedmo-
wy oraz rozdziału o ruchu ludowym w powiecie opoczyńskim, że „prawie każ-
dy, kto pochodzi z Parczówka, może odnaleźć w książce swoje nazwisko, jego 
pochodzenie, przydomek, a nawet przezwisko”. Monografi a, jak wspomniałem, 
jest bogato ilustrowana zdjęciami archiwalnymi i kolorowymi wykonanymi współ-
cześnie. Mam jedną uwagę odnośnie do zdjęcia i opisu dokumentującego pobyt 
Hitlera 10 września 1939 roku w Białaczowie oraz jego dalszej podróży na lotni-
sko w Masłowie. Otóż przed przybyciem na masłowskie lotnisko wódz III Rzeszy 
jednak zatrzymał się w Kielcach, a to w celu zwiedzenia miejsca pamięci Józefa 
Piłsudskiego, znajdującego się w dawnym pałacu biskupów krakowskich, w któ-
rym stacjonowali legioniści w 1914 roku. Wizyta jest udokumentowana zdjęciami. 
Nie zdradzę, jak potoczyła się historia parczówkowskich młynów, bowiem każdy 
może to uczynić sięgając po książkę Ryszarda Brzóski. Nie pożałuje, to pewne19.

Współcześnie trudno byłoby znaleźć książki dotyczące dziejów najnowszych 
bez dokumentacji fotografi cznej. Jest ona dość obfi ta we wspomnianych pracach 
ukazujących różne aspekty przeszłości opoczyńskich wiosek. Wszak szczególne 
miejsce w wykorzystaniu i ukazaniu zdjęć jako wyjątkowego źródła historycznego 
w badaniu wiejskich dziejów zajmuje album „Opoczyńska wieś w fotografi i”. 

Poniekąd niezamierzoną jaskółką albumu były zdjęcia z opoczyńskich wsi, 
które pojawiły się na zorganizowanej ponad trzydzieści lat temu wystawie „Fo-
tografi a chłopów polskich”. Wystawa, w warszawskiej Zachęcie, była pokłosiem 
konkursu ogłoszonego przez redakcje czasopism „Nowa Wieś” i „Fotografi a”. Na 
konkurs napłynęło około sześć tysięcy zdjęć o wprost nieprzecenionej wartości 
historycznej i socjologicznej. Główną nagrodę konkursu otrzymała pani Teresa 
Szwedkowicz, profesorka opoczyńskiego ogólniaka, która nadesłała około trzystu 
fotografi i z dawnych lat z regionu opoczyńskiego. Na zdjęciach można zobaczyć 
mieszkańców ziemi opoczyńskiej w strojach ludowych, a także chłopskie portrety 

19  Ryszard Brzóska, Mój Parczówek i jego mieszkańcy, MHPRL, Warszawa 2014.
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autorstwa jarmarcznych fotografów. Finałem konkursu, trwałym jego śladem, jest 
album opracowany przez panie: Marię Bijak i Aleksandrę Garlicką, który na publi-
kację czekał „tylko” 5 lat. Jest to również swoisty signum temporis minionej epoki. 
Album jest bardzo profesjonalny, świetnie na Słowacji wydrukowany i opatrzony 
znakomitym wstępem – esejem wybitnego socjologa profesora Jana Szczepańskie-
go, w którym czytamy:

„W ogromnym wysiłku, jaki został podjęty w literaturze i naukach społecz-
nych, zmierzających do pokazania chłopów w ich właściwym wymiarze, poka-
zania realistycznego, a zarazem interpretacyjnego, jako decydujący element tego 
dążenia zjawia się ta fotografi a – najbardziej realistyczne przybliżenie obrazów 
chłopów w Polsce. Pamiętniki, autobiografi e, to także literatura i świadomie czy 
podświadomie zawsze się nasuwa w lekturze pytanie – jak dalece opis oddaje rze-
czywistość, a w jakim zakresie jest wynikiem twórczej wizji autora? Ale fotografi a 
– zauważa profesor Szczepański – uderza twardo swoim realizmem, tu nie jest nic 
zmyślone, tu widać, jakie to były twarze, jakie ręce zgrubiałe, jakie ubrania, jaka 
chałupa w tle i jak zaciśnięte wargi, jakie zmarszczki wypisał los na tych twarzach. 
Tym bardziej że nie są to dzieła fotografi ków konstruujących artystyczne ujęcia 
i wyidealizowane kompozycje. Są to najczęściej fotografi e zmierzające do pełnego 
ujęcia prawdy: fotografowani chcieli się widzieć takimi, jakimi byli. To nie znaczy, 
że chłopi nie mieli naturalnego dążenia, aby na fotografi i pokazać się z jak najlep-
szej strony, ale nie mieli oni tej literackiej kultury, która np. inteligencji kazała do 
fotografi i komponować swoją twarz zgodnie pozytywnymi obrazami póz bohater-
skich, czy innych aktualnie modnych”20.

Rozmyślania profesora Jana Szczepańskiego można w całości odnieść do wi-
zualnych dokumentów pomieszczonych w albumie Opoczyńska wieś w fotografi i. 
W wydawnictwie Fotografi a chłopów polskich, które dotyczy całego naszego kraju 
i jest wyborem pokłosia wspomnianego konkursu znalazły się 333 zdjęcia, w tym 
14 z opoczyńskiego. Zdaniem piszącego te słowa szczególną głębią psychologicz-
ną odznaczają się portrety ubranych w opoczyńskie stroje trzech starszych kobiet: 
Józefy Koneckiej z Podlesia, Katarzyny Soboty-Wójcik z Lubanowa, Łucji Adam-
czak z Bukowca oraz młodej Ewy Nity-Wróblowej z Libiszowa. Tych portretów 
nie powstydziłby się nawet największy mistrz fotografi i artystycznej. A przecież 
wykonał je zwyczajny rzemieślnik fotografi i w małym, biednym Opocznie. Pa-
trząc na te fotografi e, można się jedynie zadumać nad tym, ile talentów drzemało 
na polskiej prowincji... A ponadto są one cenne i wyjątkowe w chłopskiej fotogra-
fi i, bowiem jak zauważyły autorki albumu, „trzonem wszelkich kolekcji arystokra-
tycznych, ziemiańskich, mieszczańskich, które tłumnie trafi ły do polskich zbiorów 
publicznych, są z reguły portrety indywidualne. Podstawą społeczności wiejskiej 

20  Maria Bijak, Aleksandra Garlicka, Fotografi a chłopów polskich, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 1993, s. 5.
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jest rodzina. Znalazło to odbicie w fotografi i – dominantą zbioru jest więc portret 
rodzinny. Jest w tych fotografi ach jakaś średniowieczna hierarchiczność. Postacie 
są jakby zastygłe, zwrócone twarzą do widza-aparatu; ojciec lub oboje rodzice 
siedzą, reszta rodziny stoi, siedzą tylko małe dzieci, i jak na średniowiecznych 
płaskorzeźbach i obrazach – córki stoją po stronie matki, synowie, a szczególnie 
najstarszy, po stronie ojca. Zwykle dłonie gospodarza spoczywaj na udach. Twarze 
są surowe, poważne, godne”21. 

Podobne uwagi można z pewnością odnieść do fotografi i zamieszczonych 
w albumie Opoczyńska wieś... Został on skomponowany z zasobów Muzeum 
Regionalnego w Opocznie, umieszczono w nim blisko 500 fotografi i, wnikliwie 
wybranych i przemyślanych. Fotografi e zgrupowano w działach: „Gniazdo”, „Ro-
dzina”, „Kwiaty tej ziemi”, w którym pomieszczono podobizny wybitnych postaci 
o chłopskim rodowodzie, „Wspólnota i tożsamość”, „Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie”, „Mieszkańcy ziemi opoczyńskiej”, który w znacz-
nym stopniu ukazuje zdjęcia dzieci i młodzieży, „Bez pracy nie ma kołaczy”, świę-
ta prawda o której nie wszyscy pamiętają, „Targ w Opocznie”, Tradycje i folklor”, 
które – co oczywiste – są obecne w całym albumie. Zamykają album nostalgiczne 
zdjęcia pomieszczone w dziale o poetyckim tytule „Tylko w polu biały krzyż”. Są-
dzę, że w tym przypadku lepszy i bardziej trafny byłby „prosty” tytuł „Krzyże i ka-
pliczki ziemi opoczyńskiej”. Szkoda, że pomieszczono zaledwie 11 zdjęć znaków 
wiary chrześcijańskiej, tak licznych w regionie. Należy mieć nadzieję, że Muzeum 
przygotuje osobne wydawnictwo poświęcone krzyżom i kapliczkom ziemi opo-
czyńskiej. To przecież ważne świadectwo nie tylko wiary, ale również kultury du-
chowej chłopów. Dobrym wprowadzeniem do zadumy nad światem zamkniętym 
w starych fotografi ach są krótkie, mądre teksty: „Praca i świętowanie”, „Przemiany 
w kulturze ludowej”, „Przemiany w obrzędowości dorocznej i rodzinnej”22.

Przyznam, że zawsze z pewną obawą biorę do ręki wydawnictwa typu „na sta-
rej fotografi i”, czy „urok starych klisz”. Moja obawa wynika stąd, że szalejący 
grafi cy często zapominają o ich służebnej roli wobec prezentowanego w albumach 
materiału. Niezwyczajne pomysły grafi czne, okraszone mocnymi kolorami, utrud-
niają odbiór zdjęć, a nawet zagłuszają ich niepowtarzalny klimat. W przypadku 
Opoczyńskiej wsi w fotografi i moje obawy okazały się płonne. Idę o zakład, że 
Brygida Grodzicka, autorka opracowania grafi cznego oraz okładki albumu, to mło-
da dziewczyna (oczywiście kobiety są zawsze młode), bowiem uczyniła to dyna-
micznie, z polotem, bardzo delikatnie operując barwą i dyskretnymi grafi cznymi 
pomysłami. Przejawiają się te pomysły w wycinankowym szlaczku, z motywami 
opoczyńskimi, biegnącym po kartach albumu oraz czasami wrzucanych pomiędzy 
zdjęcia wycinankami, porcelanowymi fi gurkami, Pasyjką, domową kropielniczką 

21  Tamże, s. 11.
22  Opoczyńska wieś w fotografi i..., s. 6.
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czy też kapitalnej podobizny konika na biegunach wykonanego przez wiejskiego 
artystę, a także archaicznymi narzędziami rolniczymi. Po prostu strona grafi czna 
albumu zaciekawia, wręcz zachęca do jego studiowania.

Opoczyńska wieś w fotografi i to praca zbiorowa, w której główne role odegrali: 
Tomasz Łuczkowski, Edward Zagdański, Robert Kowalski, przy współpracy Lidii 
Świątek, Adama Grabowskiego, który jako dyrektor Muzeum czuwał nad całością 
przedsięwzięcia, i Kazimierza Cabana. Teksty napisał dr Jan Łuczkowski. Słowem 
wstępnym opatrzył album Rafał Kądziela, który jako burmistrz Opoczna z niekła-
maną satysfakcją był łaskaw zauważyć, że to już trzecie wydawnictwo, ukazują-
ce region opoczyński na starej fotografi i. Pierwszy, opublikowany 8 lat temu, był 
album Opoczno i opocznianie w dawnej fotografi i, kolejne to dwa wydania Opo-
czyńskiej wsi w fotografi i. Pierwsze wzbudziło duże zainteresowanie i rozeszło się 
błyskawicznie wśród mieszkańców opoczyńskich wsi. Drugie, które prezentujemy, 
zostało poprawione oraz poszerzone o nowe niepublikowane fotografi e.

Czyż nie piękna byłaby kolekcja albumów ukazujących dawną, tradycyjną, 
bezpowrotnie zamkniętą w przeszłości wieś polską różnych regionów: łowicką, 
podlaską, kurpiowską, podhalańską, świętokrzyską, sandomierską, kaszubską... 
i tak można wymieniać jeszcze wiele innych krain, których kulturowe bogactwo 
to ważne ogniwa kultury narodowej. W naszym przedwojennym, biednym kraju, 
bo przecież nie był bogaty!, ukazała się piękna seria wydawnicza „Cuda Polski”, 
której kolejne, zachowane oryginalne tomy są prawdziwą ozdobą wielu bibliotek. 
Czy dzisiaj, w III RP, nieporównywalnie lepiej sytuowanej i bogatszej Polsce po-
dejmie się ktoś zrealizowania wysnutego przeze mnie pomysłu? A może wciąż są 
aktualne słowa profesora Jana Szczepańskiego, zapisane w latach osiemdziesią-
tych minionego stulecia, a zawarte we wstępie wspomnianego albumu Fotografi a 
chłopów polskich:

„W świadomości zbiorowej całego narodu ciągle utrzymują się lekceważące, 
jeżeli nie pogardliwe stereotypy chłopów, stanowiących coś w rodzaju niezbędnej 
mierzwy dla życia klas wyższych i lepszych”23. 

A więc jak: żyjemy w nowej epoce, w wolnym kraju, ale czy te mocne słowa 
wybitnego socjologa mają już wyłącznie wydźwięk historyczny czy też…

Ponieważ tekst powstał z okazji Jubileuszu dr. Janusza Gmitruka, więc wy-
pada by miał optymistyczne zakończenie. Optymizmem napawa zadziwiająca 
żywotność stroju opoczyńskiego, który przy specjalnych okazjach ubierają rów-
nież inteligenci, bynajmniej nie o chłopskim rodowodzie. W zbiorach Muzeum 
Regionalnego w Opocznie znajduje się kolorowy portret Bolesława Wojewódzkie-
go (1909–1986), w opoczyńskiej sukmanie i ze skrzypcami w ręku, namalowany 
przez Marię Wąsowicz-Sopoćko. Kim był i jaki dorobek pozostawił Bolesław Wo-
jewódzki, wie każdy zajmujący się polskim, nie tylko opoczyńskim folklorem, ale, 

23  Fotografi a chłopów polskich..., s. 5.
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dla porządku, przypomnijmy. Był etnografem i poetą, muzykiem i rzeźbiarzem, 
znawcą gwary opoczyńskiej i autorem bajek, które z tomu Strachy na smugu zrobi-
ły furorę w Japonii. Był też animatorem życia kulturalnego, starostą opoczyńskim 
i twórcą miejscowego Muzeum. Nade wszystko zaś życzliwym ludziom, dobrym 
Człowiekiem. Pośmiertnie, staraniem syna Radosława, ukazały się dwie książki 
Bolesława Wojewódzkiego – Opowieści i legendy świętokrzyskie oraz Mową stron 
ukochanych. W tej ostatniej pomieszczony został tekst gotowej sztuki scenicznej 
pt. „Wesele opocyńskie”, którą autor opracował w oparciu o materiały Katarzyny 
Wróbel z Woli Załężnej. Wielka szkoda, że to opracowanie nie zostało wykorzysta-
ne w monografi i Zdzisława Kupisińskiego SVD i Jana Łuczkowskiego Zwyczaje, 
obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność wydanej 
przez Muzeum Regionalne w 2016 roku. 

Kolejni inteligenci, którzy ubierają opoczyńskie stroje na specjalne okazje, to 
Barbara i Przemysław Ciszewscy. W Klewie, w ziemi opoczyńskiej, niedaleko 
sławnej i zamkniętej w legendach Diablej Góry, utworzyli piękne domowe mu-
zeum poświęcone chłopskiej kulturze i tradycji. Placówka jest odwiedzana przez 
wycieczki szkolne oraz osoby zainteresowane życiem dawnej wsi, wśród których 
wiosenną porą byłem również i ja. Po obejrzeniu nieszablonowo urządzonej ekspo-
zycji przez pana Przemysława zostałem obdarowany dwoma tomikami jego poe-
zji i fraszek, których tylne okładki zdobią kolorowe zdjęcia państwa Ciszewskich 
w pięknych strojach opoczyńskich. Nie jest to przejaw chłopomanii, ale auten-
tycznego zainteresowania tradycją i kulturą ludową. Na zakończenie tylko słowo 
o wzruszającej książce Legendy spod Diablej Góry, którą napisał i wydał własnym 
sumptem Władysław Ciszewski, kuzyn pana Przemysława. Bynajmniej książka 
nie ukazała się w Opocznie, ale w Rudzie Śląskiej, oczywiście na Śląsku! 
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Okładka albumu Opoczyńska wieś w foto-
grafi i

Karta z albumu Opoczyńska wieś w fotografi i, s. 102, dzieci z konikiem

Karta z albumu Opoczyńska wieś w fo-
tografi i, s. 72 – Antoni Mizera z Buczku 
poseł na Sejm RP zamordowany w Aus-
chwitz
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Źródła do dziejów działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Ulhówek...  

Strój opoczyński. Gospodyni i gospodarz 
z około 1905 r. mal. J. Karolak według: 
Janina Krajewska, op. cit., Tablica I. 

Strój opoczyński. Drużba i dziewczyna 
z około 1935 r. wg: Janina Krajewska, 
op. cit., Tablica II

Kobiety przy międleniu lnu. 
Dąbrówka pow. Opoczno, 
wg: Janina Krajewska, op. 
cit., s. 56
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Procesja Bożego Ciała w Żarnowie 
2017 r., fot. L. Kaczanowski

Okładka książki Ryszarda Brzóski, Mój 
Parczówek i jego mieszkańcy, Warszawa 
2014

Portret Ewy Nity-Wróblowej z Li-
biszowa wg albumu Fotografi a 
chłopów polskich, s. 123
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Młyn w Parczówku wg Katalogu Budownictwa Przemysłowego w Polsce. Powiat 
Opoczno, s. 66

Ruiny gorzelni i destylarni w Wąglanach, wg Katalogu zabytków..., s. 85



340

W dniu ślubu Wiktorii z Kowalczyków z Kazimierzem Stępniem, Karwice koło Opocz-
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Bolesław Wojewódzki w opo-
czyńskiej sukmanie wg . Bole-
sław Wojewódzki, Mową stron 
ukochanych, Kielce 1997 IV 
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Barbara i Przemysław Ciszewscy z Klewa w lu-
dowych strojach opoczyńskich. Wg : Przemysław 
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