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„Coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad”1

   
Wystawa powstała dzięki współpracy grupy uczennic i uczniów z gródeckiej szkoły z dwojgiem etno-

grafów ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”. Uczniowie przez dwa miesiące poznawali 
narzędzia i metody pracy etnograficznej, dzięki którym mogli samodzielnie odkrywać dziedzictwo, 
tradycję i historię swojej najbliższej okolicy. Mieli okazję zainteresować się lokalnością i nauczyć do-
strzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania, dzięki czemu 
mogli na nowo spojrzeć na siebie i swoją okolicę. Efektem pracy jest właśnie wystawa, pokazująca 
życie w dawnym Gródku, widziane przez pryzmat tych kwestii, które uczniom wydały się ciekawe. 
W projekcie nie definiowaliśmy szczegółowo, kiedy to „dawniej” było – określała je pamięć rozmów-
czyń i rozmówców, osób przeważnie w wieku powyżej 60 lat.  

Praca nie była łatwa – uczniowie sami przygotowali tematykę badań, pytania do wywiadów, przepro-
wadzili wywiady sondażowe na miejscowym rynku, wywiady indywidualne z wybranymi przez siebie 
osobami, rozmawiali też grupowo z obecną nauczycielką i byłymi nauczycielkami swojej szkoły, zbie-
rali stare zdjęcia i odnajdywali w przestrzeni Gródka i okolic miejsca na nich przedstawione, praco-
wali z przedmiotami, używanymi dawniej w gospodarstwie wiejskim. Na koniec sami wybrali zdjęcia 
i napisali teksty na wystawę. Dzięki projektowi mieli możliwość przełamywania własnych barier, pracy 
z treścią, którą współtworzyli, analizy i syntezy tekstu. 

W projekcie wzięli udział uczniowie i uczennice z klas VII i VIII: Daria Bakanacz, Roch Charkiewicz, Michał Hryniewicki, Dawid Karłów, 
Bartosz Kochanowicz, Wiktoria Łukaszuk, Krzesimir Markowski, Rafał Oracz, Małgorzata Serafin i Aleksandra Woronowicz, pod 
opieką nauczycielek Ireny Matysiuk i Anny Gwizdak.  Projekt prowadziło dwoje etnografów: Kaja Kojder i Michał Demski. 

Projekt graficzny wystawy: Paulina Derecka 

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0) 
 1 Sheldon Harnick, To świt, to zmrok, piosenka z filmu Skrzypek na dachu, 1971.

Za możliwość wykorzystania zdjęć uprzejmie dziękujemy Elżbiecie Greś, Halinie Owsieniuk, Jolancie Łakiel, Irenie Matysiuk

NASZE MIEJSCE
OPOWIEŚCI Z GRÓDKA I OKOLIC

НАШАЕ МЕСЦА. АПОВЯДАННІ З ГАРАДКА І ВАКОЛІЦ
NASZE MIESCA. APOWIEŚCI PRA HARADOK I WAKOLICY

Wystawa powstała w ramach projektu „Nasze miej-
sce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w eduka-
cji dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez Sto-
warzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda 
Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum 
Historii Polski w Warszawie w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra”.



Na co dzień zwykle jedzono placki ziemniaczane, chleb z masłem lub ze śmietaną, 
czasami maczany w wodzie i posypany cukrem, kaszę mannę z ziemniakami, 
od święta chałwę czy słodkie serki o smaku waniliowym lub czekoladowym: 
„Na tamte czasy było to coś pysznego!”2. Na obiad była zupa i coś do zupy (dzi-
siejsze drugie danie). 

Do sklepu chodziło się na przykład po kaszę, mąkę. Nie kupowało się chleba, tylko sa-
memu piekło się chleb na zakwasie, samemu też robiło się wędliny: szynki, kiełba-
sy itp., a także kisiel owsiany. Czasami, jak miało się pieniądze, to chodziło się do 
sklepu po cukierki i czekoladę, ale znacznie rzadziej niż teraz. 

Jak wspomina Nina Markiewicz, „nie było lodówek, zamrażarek, nie kupowaliśmy 
na zapas, nie gromadziliśmy takich produktów, których nie można było prze-
chować. Ziemniaki w workach stały w piwnicach”3. Jedzenie trzymało się w ko-
morze, pieczone mięso, np. szynki, gromadzono na poddaszu, a przedtem mięso 
się zasalało. Słoninę przechowywano w skrzyniach, do których wkładano sło-
mę. Jeszcze inne mięso wkładano do beczek, które wkopywano do ziemi, gdzie 
leżały przez kilka miesięcy. Szynkę owiniętą ścierką wieszano nad piecem do 
wysuszenia: „Potem podchodziło się do pieca i kroiło mięso po kawałeczku”4. 
Jak było mało soli, mięso się psuło.

2,4 Z wywiadu z Elżbietą Greś, przeprowadzonego przez Michała Hryniewickiego, Rocha Charkiewicza i Krzesimira Markowskiego.
3 Z wywiadu przeprowadzonego przez Michała Hryniewickiego, Rocha Charkiewicza i Krzesimira Markowskiego.

JEDZENIE

„Nie było lodówek, zamrażarek, 

nie kupowaliśmy na zapas, 

nie gromadziliśmy takich 
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Ziemniaki w workach stały 

w piwnicach”.



„Życie nie składało się wtedy z nauki i zabawy, składało się przede wszystkim z nauki i pracy”5.
Dzieci pracowały zawsze, tylko gdy była zima, czasami miały wolne. Pomagały przy żni-
wach, sianokosach, wykopkach i wielu innych pracach polowych. „Kiedyś to dzieci praco-
wały, i to dużo, a nie to, co teraz, tylko telefony i internety”6. Dzieci, od kiedy dawały radę 
coś robić, pomagały w gospodarstwie. Nie były to skomplikowane i ciężkie prace. „Nie 
mieliśmy takiej laby. Przyszło się ze szkoły i obowiązkiem była pomoc w gospodarstwie”7.

Jak wspomina Włodzimierz Łukoszyk: „Pierwszy samodzielny wypas miałem w wieku sze-
ściu lat. (...) było prawie dwustuhektarowe pastwisko, było tych sto czy może więcej niż 
sto owiec i ja sam. (...) krowy w ilości około dwudziestu pasłem, jak miałem dziesięć, 
może dwanaście lat. (...) trzeba było pilnować, żeby krowy nie poszły tam, gdzie nie 
trzeba. Trzeba było pilnować, żeby na czas je zebrać ze wsi i na czas je odprowadzić do 
swoich gospodarzy”8.

Większość dorosłych pracowała na roli, w zakładzie ,,Karo”, w gminnej spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska, tzw. GS. Jak wspomina jeden z mieszkańców Walił Stacji, praca na 
roli była mozolna i niezmechanizowana, bo nie było tylu traktorów, co teraz – zazwyczaj 
traktor miał najbogatszy rolnik w miejscowości. „Kiedy były wykopki, zbierała się cała 

wioska i kopała ziemniaki, najpierw u jednego, a potem u drugiego. I tak to wyglądało”. 

Życcio mojej mołodości

Ja u biednaj wiosaczcy uradziłasia
Dwaccać try hadoczki tam prażyła
Siarpoczkam u poli zbożża żała
I na czuży zahon za hroszy iszła. 
(fragment wiersza Nadziei Dudzik, ze zbioru Życiem pisane, Gródek 2002)

5 Z wywiadu z Włodzimierzem Łukoszykiem, przeprowadzonego przez Bartosza Kochanowicza.
6Z wywiadu ze Stanisławą Oracz, przeprowadzonego przez Rafała Oracza.
7Z wywiadu z Ireną Kardasz, przeprowadzonego przez Małgorzatę Serafin.
8Z wywiadu przeprowadzonego przez Bartosza Kochanowicza.
9Z wywiadu z sąsiadem, przeprowadzonego przez Rocha Charkiewicza.

PRACA

„Życie nie składało się 

wtedy z nauki 

i zabawy, składało się 

przede wszystkim 

z nauki i pracy”.



Kiedyś nie było tak dobrze, jak mamy teraz, nie było telefonów, prądu.  
Niekiedy nie było nawet czasu na zabawę. Do szkoły chodziło się od po-
niedziałku do soboty, a niedziele spędzało się z rodziną. Gdy już znalazła 
się krótka chwila na zabawę, dzieci bawiły się na piasku, najczęściej ry-
sując klasy lub grając w podchody. Bawiły się też w berka i chowanego, 
a zimą z pomocą dorosłych robiły na lodzie karuzelę z sankami. 

Dzieci zawsze bawiły się na podwórku, nie było kiedyś miejsca, w którym wszyst-
kie się zbierały, nie było też telefonów (a nawet prądu). Zawsze dogady-
wały się w szkole, gdzie mają się spotkać. Młodzież miała pełno pomysłów 
na zabawę. Nie było takiego czegoś, jak ,,nudzę się”. Kiedy się wróciło ze 
szkoły, odrabiało się lekcje i dopiero wtedy można było wyjść.

Największą atrakcją było kino „Gwiazda”, które znajdowało się przy ul. Biało-
stockiej. Po wybudowaniu domu kultury filmy zaczęto wyświetlać w sali wi-
dowiskowej. Co tydzień sala zapełniała się widzami, niektórzy mieli nawet 
stałe miejsca. Seanse odbywały się w soboty i niedziele. Rano były wyświe-
tlane poranki dla dzieci, a wieczorem filmy dla dorosłych. W czasie okupa-
cji było również kino objazdowe. 

CZAS WOLNY

Największą atrakcją było 

kino „Gwiazda”, które 

znajdowało się przy 

ul. Białostockiej. 



Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia
Ojciec Mikołaj Ostapczuk opowiada10, że dawniej największą radością Świąt była 

możliwość pójścia do cerkwi, cukierki i prezenty pod choinką. Dzieci dosta-

wały ubrania i prezenty zrobione własnoręcznie przez rodziców, np. łyżwy 

z drewna i drutu, szmaciane lalki. Przynosił je Dzied Maroz, a nie Święty Mi-

kołaj. Ojciec Ostapczuk po objęciu parafii w Gródku przywrócił zwyczaj ko-

lędowania. Dzieci po nabożeństwie wracały do domu na skromne śniadanie, 

a potem wychodziły z gwiazdą. Zimy były wtedy śnieżne, kolędnicy dreptali 

z gwiazdą od domu do domu, pukali w okna i pytali, czy można kolędować. 

Dań na Boże Narodzenie było kilka. Jolanta Łakiel wspomina kaszankę, paszte-

tową, salceson, napychaną palcem kiełbasę, szynkę. Elżbieta Greś opowiada 

zaś: „U babci były ziemniaki, obowiązkowo kisiel owsiany, którego nie cierpia-

łam, kompot z suszu, pierogi z kapustą i grzybami smażone na patelni oraz 

kisiel żurawinowy”11.

Sylwester
Jolanta Łakiel wspomina: „Sylwester był szczególnym dniem w roku. Kreacje 

sylwestrowe, jak na tamte czasy, były również wyjątkowe, pomysłów nie bra-

kowało. Nowy Rok także witało się z ogromnym zaangażowaniem. (…) Ro-

biło się różne psikusy, czasami sanie lub bramki zaciągało się na budynki 

gospodarcze. (…) Narzeczeństwo miało obowiązkowo wysypaną popiołem 

dróżkę. Modne było wróżenie: szczekanie psów wskazywało, z której stro-

ny zjawi się przyszły adorator, mąż itp.”. O wróżbach opowiadała też Irena 

Kardasz: „Wróżyliśmy, wylewaliśmy wosk przez klucz, ustawialiśmy buty, li-

czyliśmy sztachety w płocie”.12

10 Z wywiadu przeprowadzonego przez Krzesimira Markowskiego.
11 Z wywiadu przeprowadzonego przez Michała Hryniewickiego, Rocha Charkiewicza i Krzesimira Markowskiego.
12 Z wywiadu przeprowadzonego przez Małgorzatę Serafin.

ŚWIĘTOWANIE

„Sylwester był szczególnym 

dniem w roku. Kreacje 

sylwestrowe, jak na tamte 

czasy, były również 
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Dawniej dzieci z Gródka i okolic wspólnie grały w piłkę nożną, w klasy, 

gumę, karty. Zimą chodziły nad zamarzniętą wodę, jeździły na łyżwach, 

na sankach.

Dzieci często same robiły sobie zabawki: dziewczynki szyły lalki ze szmatek, 

robiły domki dla lalek z pudełek po butach i mebelki z pudełek po zapał-

kach. Chłopcy natomiast sprawiali sobie np. proce, karabiny, piłki.

Jak wspomina Włodzimierz Łukoszyk: „Mieliśmy bardzo dużo swobody, 

w sensie przemieszczania się, chodzenia, organizowana sobie czasu we 

własnym gronie. Wychodziliśmy często rano z domu, szczególnie w okre-

sie letnim, zaraz gdzieś tam po śniadaniu, i do wieczora przebywali-

śmy w najprzeróżniejszych, najbardziej dziwnych miejscach, chlapiąc się 

w wodzie, chodząc po lasach, biegając po pagórkach, skacząc z jakichś 

tam zboczy itd. W każdym razie takie zabawy nie były organizowane, 

każdy robił to, co chciał i co chcieli jego koledzy w danym momencie. 

Oczywiście o jakichś tam urządzeniach i zabawkach nie było mowy”.13
13 Wywiad przeprowadzony przez Bartosza Kochanowicza.

ZABAWA

„Mieliśmy bardzo dużo 

swobody, w sensie 

przemieszczania się, 

chodzenia, organizowania 

sobie czasu we 

własnym gronie.”



W gminie było kiedyś wiele szkół, lecz żadna z nich nie mogła się równać ze 
szkołą gródecką. Chodziło do niej bardzo dużo uczniów, klasy liczyły nawet 
czterdzieści osób. Niektórzy uczyli się nawet do osiemnastego roku życia, 
wielokrotnie powtarzając klasy. Książki nosiło się w tekturowych tornistrach, 
a ubrania zostawiało na haczykach w salach, bo nie było szatni. Jak opo-
wiada Nina Markiewicz, „tylko była kreda i tablica, nie było żadnych pomocy 
naukowych, wszystko było ręcznie robione”14.

Na lekcjach prac ręcznych dziewczyny miały inne zajęcia niż chłopcy – dziewczy-
ny uczyły się szyć i robić na drutach, a chłopcy posługiwać się narzędziami, 
np. robili karmniki dla ptaków. Podobnie jak dzisiaj, zadawano prace domo-
we. Zazwyczaj „całe rodzeństwo siadało przy jednym dużym stole, na którym 
stała lampa naftowa, i je odrabiało. Kiedyś nie było testów z odpowiedziami, 
pisało się regułki i wyjaśnienia”15.

Nie było mowy o korepetycjach, zadaniem nauczyciela było nauczenie ucznia. 
Jedynymi zajęciami dodatkowymi były chór, zajęcia sportowe i koło akorde-
onistów. Chór był bardzo liczny, brały w nim udział dzieci starsze i młodsze. 
Zajęcia sportowe to przede wszystkim piłka nożna.

Rozmówcy wspominają, że szkoła ich dzieciństwa była też miejscem nauki języka 
polskiego. Tu poznawało się pierwsze polskie wyrazy, pierwsze polskie litery. 
Wiera Tarasewicz opowiada, że był to dla niej szok: „W domu rozmawiało się 
«po prostu» w tej gwarze naszej, tutejszej, «po swojemu». I poszłam do szkoły 
bez znajomości języka polskiego zupełnie, więc trzeba było bardzo szybko się 
przestawić na rozmowy w języku polskim”16.

14 Z wywiadu przeprowadzonego przez Aleksandrę Woronowicz, Darię Bakanacz i Małgorzatę Serafin.
15 Z wywiadu z Aleksandrem Łukaszukiem, przeprowadzonego przez Wiktorię Łukaszuk.
16 Z wywiadu przeprowadzonego przez Aleksandrę Woronowicz, Darię Bakanacz i Małgorzatę Serafin. 

 

SZKOŁA

„Tylko była kreda 

i tablica, nie było żadnych 

pomocy naukowych, 

wszystko było 

ręcznie robione”


