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Stowarzyszenie „Sokołówek” im. Tomasza Klonowskiego

W Sokołówku był sposób na niepodległość
W lipcu 1898 r. popularna wśród czytelników wiejskich „Gazeta Świąteczna” w cotygodniowym dziale WIEŚCI podała krótką aczkolwiek wymowną informację:
„Zmarły niedawno pod Ciechanowem w guberni płockiej właściciel ziemski, Klonowski zapisał cały swój majątek Sokołówek na założenie
w nim szkoły rolniczej, gotowiznę zaś , 6000
rubli rozdzielił między służbę, nie pomijając
żadnego z pracowników. Sokołówek oceniają na
ok. 50.000 rubli. Głównym wykonawcą zapisu
zmarły ustanowił dr Rajkowskiego z Ciechanowa.”
Testament dość głośno komentowany w kołach ziemiańskich (Tomasz Klonowski był pierwTomasz Klonowski (1850–1899)
szym ziemianinem na Mazowszu Północnym
właściciel majątku w Sokołówku
przekazującym cały majątek społeczeństwu) nie
(zbiory Marii Klonowskiej)
spodobał się również rodzinie, głównie siostrze,
która poczuła się co najmniej zdradzona.
Ale on się tym nie przejmował. Uważał swoją rodzinę za dość zamożną i bez
jego majątku. Był szczęśliwy, że zrobił, co wcześniej zamyślił i 26 czerwca 1899 r.
najspokojniej w świecie... zmarł.
A szło o pięćdziesiąt tysięcy carskich rubli (ok. 3,5 mln współczesnych złotych),
które – jako bezdzietny – zamiast zapisać rodzinie, zainwestował w tak niepewny
interes. Chodziło o kształcenie zaniedbanej młodzieży wiejskiej. I to nie w sensie
łatwej do powołania fundacji stypendialnej dla uczniów istniejącej szkoły. Tych uczniów i tej szkoły w ogóle jeszcze nie było. Co więcej, t a k i e j szkoły, o jakiej marzył
Klonowski, na północnym Mazowszu nigdzie nie było. A w głowie i testamencie
Tomasza Klonowskiego już się zrodziła. Dobrze zorganizowana, prężna, bezpłatna,
polska szkoła stojąca otworem dla tych, których nie stać było i kształceniem których
nikt się nie zajmował.
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Wszystkim zajął się Franciszek Rajkowski,
ciechanowski lekarz i społecznik. To on – przyjaciel Klonowskiego być może zaszczepił w jego
głowie ten pomysł – został ustanowiony „piastunem” i kuratorem pozytywistycznej i zaraniarskiej idei „sami sobie”, rozumianej jako konieczność pilnowania przez chłopów ich własnych
spraw. Szkoła w Sokołówku miała być jednym
ze sposobów realizacji owej idei. I tak się stało,
ale nie od razu.
Niby pionierom szczęście sprzyja i wydawać by się mogło, że jest im stosunkowo łatwo,
bo są zawsze pierwsi, jednak w przypadku dra
Rajkowskiego droga do otwarcia szkoły w SoDr Franciszek Rajkowski – kura- kołówku była wyboistą a trudności napotykane
tor testamentu T.Klonowskiego
wręcz nie do pokonania. Ci, na których liczył
(z książki „Dr Fr.Rajkowski i jego
najbardziej – zawiedli. Ziemiaństwo obawiało
Ciechanów” – wydawnictwo
się, że wykształceni chłopi będą za wiele wie(TMZC) Towarzystwa Miłośnidzieć i szybko się usamodzielnią, a duchowieńków Ziemi Ciechanowskiej 2001
stwo widziało w szkołach rolniczych tego typu
zalążek bezbożnictwa. Nowopowstała „partia chłopska” – Kółka Rolnicze im. Stanisława Staszica, gorąco popierała samą ideę szkoły, ale obawiała się inwestować
w tak niepewny interes. I jeszcze ten wszędobylski osłabły duch narodowy. Nie
przypadkiem dwa lata po śmierci Klonowskiego na deskach Teatru Miejskiego
w Krakowie pojawia się „Wesele” Wyspiańskiego z chocholim tańcem i słynnym:
ino oni nie chcom chcieć...
Na szczęście Rajkowski nie był sam. Pomoc nadeszła od najsłabszego, wydawało się, ogniwa w łańcuszku zależności – od inteligencji. Choć ludzie ci – w odróżnieniu od ziemian i kleru – nie mieli ani środków, ani wielkich wpływów, a jako
grupa społeczna dopiero powstawali, mieli zaś co innego: świadomość, że Polska
może się wybić na niepodległość już nie powstaniowo, z kosą na sztorc, ale przede wszystkim jakościowo, rzetelnością wiedzy i pracy. W sukurs Rajkowskiemu
nadciągnęli więc: jego brat Władysław, córka Regina Zienkiewiczowa, jej mąż płk
dr. Marcjan Zienkiewicz, Jan Konopnicki, syn Marii Konopnickiej – zięć Franciszka Rajkowskiego, Jadwiga Dziubińska, adwokat Czesław Mejro, inżynier Bruno
Tyszka i Stanisław Pomianowski.
O każdej z tych postaci można napisać i napisano już wiele, jednak jedna z nich
w najbardziej wszechstronny sposób przyczyniła się do powstania w Sokołówku
„Fermy Rolnej”. To Jadwiga Dziubińska (1874–1937).
Do Sokołówka przywiozła niejako „gotową szkołę”, czyli swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte w tworzeniu Pszczelina k. Otrębus i Kruszynka k. Włocław342
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ka, dwóch ośrodków szkolnictwa rolniczego,
które – jak napisze A. Świętochowski – stały się
rodzicami wszystkich późniejszych uczelni tego
typu. Talent pedagogiczny Jadwigi Dziubińskiej polegał m.in. na tym, że potrafiła połączyć
nauczanie zawodowe, typowo rolnicze, z ogólnokształcącym, obejmującym historię, geografię czy literaturę. Najcenniejsze jednak w jej
pracy w szkołach rolniczych, w tym – w Sokołówku, było to, że całą swoją osobą „krzyczała” uczniom do uszu: jako chłopi, nie miejcie
żadnych kompleksów, jesteście wolni i równi,
możecie sami o sobie stanowić! We wspomnieniach Sokołowiaków przewija się jeden motyw: Jadwiga Dziubińska (1874–1937)
pewnego pozytywnego zdumienia, że w szkole
w Sokołówku traktowani byli z uwagą, że nikt na nich nie krzyczał, że w osobowościach nauczycieli odnajdowali to, czego im brakowało – dumę i godność. Przecież dotąd o chłopów nikt nie dbał. Zarówno dziedzic, jak i zaborca. A tymczasem
w Sokołówku okazywało się, że można inaczej gospodarować - w przemyślany
i nowoczesny sposób, i lepiej żyć. A nade wszystko - że można być wolnym!
Dziesięć lat trwało zmaganie z przeciwnościami, aby wreszcie 15 listopada 1909 r. uruchomiona została „Sielsko-Choziajstwiennaja Fierma im. T. Klonowskiego” w Sokołówku. Żeby zostać jej słuchaczem, trzeba było umieć czytać

Pierwsza siedziba Szkoły Rolniczej w Sokołówku w l.1909–1927) budynek zakupiony
na Wystawie Rolniczej w Ciechanowie w r.1907 (ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
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Rysunek 1Absolwenci pierwszego kursu 1909/1910r(zbiory MHPRL)

i pisać, mieć ukończone 18 lat, posiadać paszport, siennik, poduszkę i trzy prześcieradła. Nauka w szkole trwała pięć zimowych miesięcy, kiedy w polu „nic się
dzieje” i była – novum na skalę światową – była bezpłatna.
Kierowniczką pierwszego kursu została Jadwiga Dziubińska. Od pierwszych
dni realizowała swój śmiały plan edukacyjny i wychowawczy, a ponadto prowadziła samorząd uczniowski (kolejne novum) i internat. Poza tym imponowała uczniom swoją odwagą, kiedy to w czasie licznych rewizji, przeprowadzanych przez
carską policję, zachowywała zimną krew i godność. A przecież, jak wspominał St.
Stasiak, absolwent pierwszego kursu, w naszej szkole ukrywało się kilku rewolucjonistów poszukiwanych przez cara i ich wykrycie groziło wielką odpowiedzialnością.
Po ukończonym kursie na wieś wracali inni ludzie.
Jak pisze J. Gmitruk, Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie, wychowankowie wyróżniali się wśród sąsiadów wyższym poziomem
gospodarowania, większym uspołecznieniem oraz wyższą kultura osobistą. Podobnie jak inne placówki tego typu, Sokołówek był ośrodkiem pracy niepodległościowej i kuźnią kadr tworzącego się ruchu ludowego. A to wszystko za sprawą niezwykłego połączenia: pracy na roli i wiedzy o niej, i świadomości. Taki właśnie
„sposób na życie” proponował Sokołówek na blisko dekadę przed 1918 r., kiedy
jeszcze niewielu śniło, że kiedyś Polska na nowo powstanie, ale i później, w okresie międzywojennym.
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W historii kultury istnieje pogląd, że wiek XIX. zakończył się dopiero wraz
z zawieszeniem broni w roku 1918. Do wybuchu I Wojny Światowej wiek XIX.
trwał w sposobie myślenia i zachowaniach w najlepsze, potem nastąpiły cztery
lata wojennej, bezsensownej pustki, i dopiero nazajutrz po Rozejmie w Compiègne
(11 listopada 1918 r.) rozpoczął się „wspaniały” wiek XX. Dla nas, Polaków,
dzień 11. listopada jest datą w dwójnasób szczególną, bo ile np. Francuzi uważają go „tylko” za pełne ulgi zakończenie straszliwej „Grande Guerre” (Wielkiej
Wojny), o tyle w naszych głowach 11. listopada jest dniem wielkiej radości. Oto
zakończyło się tragiczne i zupełnie pozbawione sensu strzelanie do siebie, brat do
brata, w mundurach pruskich, austriackich i rosyjskich, i oto znowu jest Polska!
Takie myśli wesoło dudniły w głowach tych, którzy musieli się tej Polski od
podstaw nauczyć. A wcale to nie było proste. Kiedy cały świat otwierał szampana,
świętując koniec I Wojny Światowej i „narodziny” nowego, XX. wieku, Polacy
stali lekko bezradni nad sporym terytorium swego kraju, wyraźnie podzielonego
na trzy różne systemy, jeśli chodzi o poziom znajomości i jednolitość języka polskiego, system miar i wag, prawo, walutę, napięcie prądu elektrycznego, rozstaw
torów kolejowych, itd. Nam się dzisiaj, po stu latach, może wydawać, że gotowa II Rzeczpospolita w sekundę wyskoczyła, jak królik z kapelusza. Tego królika
trzeba było mocno podsadzić, żeby wyskoczył. I znowu okazał się potrzebny wiek
XIX. z jego pozytywistycznym myśleniem, „pracą u podstaw” i wszechstronnym
wykształceniem. I znowu (czy wreszcie?) przydatne okazały się nauki rodem z Sokołówka, Kruszynka czy Pszczelina, jak racjonalnie planować orkę, siew czy żniwa na terenie II RP ze świadomością, że same Poznańskie całej Polski nie wyżywi.
To trzeba było wiedzieć i to wiedzieć konkretnie. Ówcześni wychowankowie szkół
rolniczych to wiedzieli.
W 1927 r. ukończono budowę siedziby Uniwersytetu Ludowego
W międzywojniu do szkoły w Sokołówku powraca twórczyni jej modelu pedagogicznego, Jadwiga Dziubińska. Wraca już jako posłanka na Sejm Ustawodawczy.
I właśnie Sejm ustawą o ludowych szkołach rolniczych z marca 1920 r. nakładał
na państwo obowiązek utworzenia w każdym powiecie co najmniej dwóch szkół
rolniczych (męskiej i żeńskiej). Przygotowaniem kadry nauczycielskiej do tych
szkół miała się zająć powołana w 1927 r. Szkoła dla Praktykantek na Nauczycielki
Szkół Rolniczych w Sokołówku, która już w 1928 r. przekształciła się w Państwowe Seminarium Dla Nauczycielek Szkół Rolniczych. Seminarium było jedenastomiesięcznym państwowym zakładem, kształcącym, dokształcającym i doskonalącym nauczycielki szkół rolniczych. Organizację tej uczelni, opracowanie programu
i dobór metod nauczania powierzono oczywiście Jadwidze Dziubińskiej.
Imponujący nawet z dzisiejszej perspektywy był program nauczania opracowany przez Jadwigę Dziubińską. W trzydziestu procentach poświęcony zagadnieniom ogólnokształcącym, a w siedemdziesięciu nauce zawodu zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Wykłady z psychologii, socjologii i pedagogiki dawały słu345
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Siedziba Uniwersytetu Ludowego i Seminarium dla Nauczycielek Szkół Rolniczychokres międzywojenny (zbiory MHPRL)

chaczkom podstawową wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu nauczyciela.
Poznawały kulturę ludową we wszystkich jej aspektach (tradycje, zwyczaje, pieśni
ludowe, malarstwo, rzeźba, teatr ludowy, itd.). Uczyły się doceniać jej wartość
i podejmować działania gwarantujące jej zachowanie. Obszerny program higieny
wsi (higiena osobista, higiena matki i dziecka, domu, obejścia) uczył zapobiegania
i walki z chorobami zakaźnymi, a także organizowania pomocy w nagłych wypadkach. Słuchaczki w czasie zajęć praktycznych poznawały, jak powinno przebiegać
nauczanie i wychowanie, jaka powinna być atmosfera szkoły oraz jak należy organizować współpracę ze środowiskiem szkoły.
Jednocześnie w Sokołówku prowadzono w ciągu 5 zim kurs Uniwersytetu Ludowego dla dziewcząt, które już ukończyły 11-miesięczną szkołę rolniczą. Seminarium i Uniwersytet pracowały niezależnie od siebie, ale wzajemnie się wspierały.
Uniwersytet był dla Seminarium „poletkiem doświadczalnym”, miejscem odbywania praktyk, niejednokrotnie wspólnie prowadzono zajęcia, organizowania spotkania dyskusyjne. Różnił się od innych Uniwersytetów w Polsce tym, że kładziono tu
duży nacisk na poznawanie problemów wsi poprzez aktywny udział w życiu społeczności lokalnej oraz zajęcia praktyczne, takie jak ćwiczenia strażackie, przysposobienie obronne, technika pracy w organizacjach społecznych, prowadzenie sklepiku, zajęcia teatralne itp. W internacie mieszkały razem słuchaczki Seminarium
i Uniwersytetu Ludowego. Wszystkich obowiązywał jednakowy regulamin. Obie
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Święto wiosny (zbiory Muzeum Szlachty Mazowieckiej)

Ćwiczenia pożarnicze praktykantek (zbiory Muzeum Szlachty Mazowieckiej

grupy, różniące się poziomem intelektualnym i kulturalnym, obcując ze sobą na co
dzień w jednakowych warunkach, uczyły się zasad demokracji i kultury współżycia. Panowała duża dyscyplina.
Znakomitym świadectwem wyjątkowego charakteru nauki i czasu spędzonego
w Sokołówku są słowa Heleny Pierzchalskiej, której postać pojawia się na kartach Szkiców spod Monte Cassino Melchiora Wańkowicza: Do Sokołówka trafi347
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łam za namową Jadwigi Dziubińskiej. Odkładając studia na później, zdecydowałam
się wstąpić do Seminarium dla Nauczycieli
Szkół Rolniczych w Sokołówku. Jedenastomiesięczną praktykę rozpoczęłam w roku
szkolnym 1928/29. Wszystko, czym byłam
i jestem w dorosłym życiu zawdzięczam najpierw rodzicom, a następnie takim pedagogom, jak Jadwiga Dziubińska z Sokołówka.
Ojciec mój umierając w czasie pierwszej
wojny światowej, żegnał się z nami słowami
których sensu wówczas nie rozumiałam: Żal
mi wszystkiego, żal mi życia, żal was wszystkich zostawić, ale najbardziej to mi żal tego,
że nie wiem, co z Polską będzie. Wielokrotnie
zastanawiałam się, czymże jest ta „Polska”,
która była ostatnią myślą, troską i ukochaniem mojego umierającego ojca. Podczas
pobytu w Sokołówku podjęłam ten temat
w rozmowie z J. Dziubińską, która była niezwykle
uzdolnionym pedagogiem. Umiała
Zajęcia z ogrodnictwa w Seminarium
przemówić
do serc i umysłów naszych, zadla Nauczycielek Szkół Rolniczych,
chęcić
do
pracy,
porwać do dzieła, zapalić
sadzenie i palikowanie drzewek owoswoją
wiarą.
To
co
usłyszałam wielce mnie
cowych (ze zbiorów Muzeum Szlachzdumniało,
ale
pozostało
w mym sercu na
ty Mazowieckiej w Ciechanowie)
całe życie. „Polska to Wielka Rzecz, Wspólna Rzecz, Najjaśniejsza nasza Pani, Najukochańsza Rzeczpospolita” - mawiała
wielokrotnie. To przesłanie o Polsce wyniesione z Sokołówka w całym moim później dorosłym życiu było dla mnie najważniejsze. Zawsze starałam się dla Najukochańszej mojej Ojczyzny, gdziekolwiek byłam, ofiarnie pracować i nawet oddać życie. Będąc lojalną obywatelką Kanady, zawsze mówiłam i pisałam: moja pierwsza
Ojczyzna – to POLSKA, moja druga Ojczyzna – to KANADA. Ta Najukochańsza
Pierwsza Pani, Wspólna Nasza Rzecz, jak mówiła o Polsce Jadwiga Dziubińska,
pozostaje w moim sercu zawsze na pierwszym miejscu.
Do dziś zadziwia entuzjazm i kreatywność tamtych ludzi, że przez dwadzieścia
jeden lat międzywojnia tyle zrobili. Reforma Grabskiego, Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, zespolenie trzech części zaborów w jeden normalnie funkcjonujący
organizm państwowy, a przed wszystkim dziesiątki tysięcy szarych dni wypełnionych zwykłą, „niewidoczną” pracą, żeby było lepiej, żeby po prostu lepiej się żyło,
jak chcieli pozytywiści. A przecież w trakcie tych działań musieli wszystko przerwać
i pogonić bolszewików w 1920 r. podczas regularnej wojny. Niebywałe.
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Absolwentki kursu Seminarium dla Nauczycielek 1928/1929. Helena Pierzchalska –
stoi pierwsza z praweje drugim rzędzie (zbiory Muzeum Szlachty Mazowieckiej)

Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego – kwiecień 1930 r. (zbiory SSTK)
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Wśród tych, którzy dosłownie decydowali (w formie ustaw) o kształcie ówczesnej Rzeczpospolitej byli wychowankowie
Sokołówka, m.in. posłowie: Piotr Sobczyk,
Wojciech Sosiński i Stanisław Kielak, a także Stanisław Wojciechowski, prezydent RP,
wykładowca w Sokołówku przed I Wojną
Światową oraz w latach 1926-1939.
Jeszcze jeden prezydent RP pojawił się
w Sokołówku. Był nim Ignacy Mościcki.
W kwietniu 1930 r. odwiedził Sokołówek
poza poznaniu się z programem nauczania,
zwiedzeniem budynku i gospodarstwa, wspólnych śpiewach i recytacjach, podsumowując
wizytę nazwał Sokołówek „Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego Ziemi Ciechanowskiej, jako że żadna inna nie dorównuje jej
rozmachem,wielością wykładanych przedPowitanie Prezydenta Ignacego Mości- miotów i swoim zasięgiem oddziałania.”
ckiego przez Sokołowianki w drzwiach
Z perspektywy czasu wydaje się jasne,
Uniwersytetu Ludowego (ze zbiorów że twórcy szkoły rolniczej w Sokołówku
SSTK)
z Jadwigą Dziubińską na czele znaleźli
sposób na niepodległość, zarówno przed jej odzyskaniem, jak i po. Doskonale
bowiem zrozumieli, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, w jego
rozwój i doskonalenie. Jeśli ten człowiek się odpowiednio rozwinie, będzie potrafił zatroszczyć się o ziemię, w profesjonalny sposób ją uprawi, znajdzie sposób na zakup nowoczesnych maszyn czy nawozów, a jednocześnie będzie ciekaw
świata, przeczyta książkę, a nawet pojedzie do teatru. Ale najbardziej w inwestycji w człowieka chodzi o to, żeby się nie bał. Nie miał kompleksów i nie bał się
świata, nowości i przyszłości. Sokołowiacy się nie bali.
A dziś? Nie potrafimy sobie poradzić z uszanowaniem tego miejsca i należytym zagospodarowaniem skrawka ziemi, który po fundacji Tomasza Klonowskiego
pozostał. Nie mówiąc już o niemal całkowitym wymazaniu ze świadomości historycznej współczesnego pokolenia „świateł”, które Franciszek Rajkowski i Jadwiga Dziubińska w Sokołówku rozpalili. Przez 9 lat, od kiedy zajmujemy się
przywracaniem pamięci o Sokołówku i podejmujemy próby godnego temu miejscu
zagospodarowania pozostałości (10,44 ha t.zw. Parku Podworskiego) po fundacji
Tomasza Klonowskiego liczącej 235 ha obserwujemy jaki to „kłopot” i „niemoc”
dla samorządu gminnego w granicach którego leży Sokołówek i obojętność ze strony innych kulturalnych, oświatowych środowisk Ziemi Ciechanowskiej, a przede
wszystkim służb ochrony zabytków.
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W Sokołówku był sposób na niepodległość

Strażnik Pamięci – Obelisk w Parku w Sokołówku poświęcony fundatorowi szkoły
T. Klonowskiemu i twórcy szkoły dr Fr. Rajkowskiemu oraz tablica zawierająca kalendarium miejscowości (zbiory własne autorki)

Jednak łatwiej było w czasach zaborów, przeciwstawiając się rusyfikacji i zniewoleniu narodu polskiego polską szkołę założyć niż dzisiaj uporządkować tą pamiątkę która po niej została – „Park Podworski.”
11 listopada 2018 r., jak w wielu miastach, tak i w Ciechanowie odbyła się
uroczystość upamiętniająca 100-lecie odzyskania Niepodległości na placu Piłsudskiego pod obeliskiem Marszałka. Nie ukrywam, wzruszyłam się gdy usłyszałam:
Jadwigo Dziubińska, Franciszku Rajkowski, Regino Zienkiewiczowa, Tomaszu
Klonowski – stańcie do Apelu.
15 listopada 2019 r. minie 110. rocznica otwarcia szkoły w Sokołówku. Niech
ten jubileusz przeniesie nasze myśli ku przodkom, założycielom szkoły, którzy
potrafili wznieść się ponad istniejące podziały, aby kaganek oświaty rozjaśnił im
przyszłość. Oddali własne majątki, talenty organizacyjne, serca dla młodego pokolenia wsi polskiej w przeświadczeniu, że inwestycja ta przyniesie bogaty plon, że
wyjdą ze szkoły ukształtowani obywatele, świadomi swoich praw i obowiązków.
Będą oni też przewodnikami w pracy społeczno-gospodarczej i oświatowej i gdy
zajdzie potrzeba zamiast książki wezmą karabin do ręki. I tak się stało.
Z czym my na ten jubileusz przyjdziemy?

351

Maria Klonowska

Pierwsza strona testamentu Tomasza Klonowskiego (ze zbiorów APW O/Mława)
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