WSPOMNIENIA

Dwa wesela i pogrzeb ...
Rozpoczêcie dzia³alnoœci Zespo³u Folklorys- przedsiêwziêcie w³o¿y³ bardzo du¿o trudu, kilka osób
tycznego w Sierpcu, oraz o jego powstaniu mo¿na musia³o jednak zrezygnowaæ z przynale¿noœci do
przeczytaæ w ksi¹¿ce „Dzieje Sierpca i ziemi zespo³u-chóru. Mimo tych trudnoœci chór zacz¹³
sierpeckiej” /str. 541/ oraz w ksi¹¿ce Leopolda pracowaæ i wystêpowaæ w ró¿nych gminach powiatu
Zwierzchowskiego „Szczêœciarz” str. 126 z 1977r. sierpeckiego zapraszany na uroczyste akademie zorrozdzia³ „Sierpecka Ko³omyjka” napisanej w Sydney w ganizowane z okazji Walnego Zebrania Cz³onków i
Australii, dedykowanej „Rodakom z Sierpca ksi¹¿kê tê podsumowania dzia³alnoœci handlowej spó³dzielni.
poœwiêcam”. Jeden z rozdzia³ów autor poœwiêci³ swo- Wyjazdy zespo³u z Sierpca by³y najczêœciej w pierwjemu przyjacielowi p. Józefowi Mroczyñskiemu, z któ- szym kwartale ka¿dego roku i w dodatku samochodem
rym ³¹czy³y go osobiste wspólne prze¿ycia wojenne, a o ciê¿arowym, tylko pod plandek¹, gdzie miêdzy koszadalszym jego powojennym ¿yciu i dzia³alnoœci artys- mi ze strojami, opatuleni w koce siedzieli cz³onkowie
tycznej dowiedzia³ siê od niego z opowiadania, po wielu zespo³u. Wystêpy zespo³u w œrodowisku wiejskim
latach, podczas kole¿eñskiego spotkania.
zw³aszcza pieœni ludowe i przyœpiewki by³y bardzo
W obu tych przypadkach zawarte informacje o mile przyjmowane przez miejscow¹ spo³ecznoœæ.
powstaniu zespo³u i jego twórcach i osi¹gniêciach s¹
Z czasem okaza³o siê, ¿e jest to za ma³a grupa do
jednostronne i nie odpowiadaj¹ prawdzie. Autor nie prowadzenia wielog³osowego chóru. Podjêto decyzjê
pokusi³ siê o zweryfikowanie wys³uchanej gorzkiej aby rozszerzyæ zespó³ o pracowników Powszechnej
opowieœci p. Józefa Mroczyñskiego chocia¿by od Spó³dzielni Spo¿ywców i chêtnych osób z innych sier¿yj¹cych cz³onków zespo³u, œwiadków tamtych zda- peckich zak³adów pracy by wzmocniæ poszczególne
rzeñ czy twórcy wszystkich sukcesów zespo³u, niestru- g³osy.
dzonego entuzjasty i mi³oœnika folkloru p. Wac³awa
Tak te¿ siê sta³o. Zespó³ liczy³ ju¿ kilkadziesi¹t
Milke. Powsta³ wiêc obraz o dzia³alnoœci zespo³u osób razem z kilkuosobow¹ orkiestr¹. Chór prowadzi³
widziany oczyma jednej osoby, bardzo rozgoryczonej a p. Józef Mroczyñski. Kontynuowano uczenie pieœni
jednoczeœnie niedocenionej.
ludowych, korzystaj¹c z ró¿nych istniej¹cych ju¿ opraMyœl o powstaniu zespo³u artystycznego przy cowañ, jak równie¿ piosenkê „pyk, pyk, pyk z fajeczki”
Powiatowym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni Samopo- z repertuaru zespo³u „Œl¹sk”, któr¹ œpiewa³ p. Koz³owmoc Ch³opska w Sierpcu zrodzi³a siê w Zarz¹dzie i ski, a trzy dziewczyny na g³osy œpiewa³y „ma³y miœ…”.
kierownictwie Powiatowej Rady Zwi¹zków ZawodoChór pod dyrekcj¹ p. Józefa Mroczyñskiego
wych, wkrótce po powstaniu Spó³dzielni, a wynika³o to zacz¹³ wystêpowaæ na estradzie Sierpeckiego Domu
ze statutu spó³dzielni, która zobowi¹zana by³a do Kultury, ale ju¿ w nazwie zespo³u pojawia siê s³owo
prowadzenia na swoim terenie dzia³alnoœci kulturalnej. „miêdzyspó³dzielczy.” Osob¹ odpowiedzialn¹ za
Datê, kiedy zapad³a decyzja o utworzeniu zespo³u sprawy organizacyjne by³ p. S³awek Samborski z PSS.
artystycznego trudno mnie dziœ precyzyjne ustaliæ.
c.d. str. 48
Czas zatar³ œlady po wspomnieniach kole¿anek i kolegów, z którymi razem by³em w zespole w latach 19581964. Pamiêtam natomiast jak przebiega³a rekrutacja, o
której przy ró¿nych okazjach powtarzali cz³onkowie
zespo³u – pracownica PZGS-u m.in. Aldona Jagodziñska.
Pracownicy zatrudnieni w biurze PZGS-u,
oprócz swoich normalnych obowi¹zków s³u¿bowych,
mieli dodatkowy obowi¹zek wyje¿d¿aæ w teren do
podleg³ych Gminnych Spó³dzielni w sprawach nadzoru organizacyjnego i kontroli prawid³owej dzia³alnoœci
handlowej. Te wyjazdy by³y doœæ uci¹¿liwe zw³aszcza
w okresie zimowym. Tak wiêc, ka¿dy kto zapisa³ siê do
powstaj¹cego zespo³u i zobowi¹za³ siê do uczêszczania
na próby bêdzie zwolniony od wyjazdów w teren. To
by³a wielka szansa dla wszystkich pracowników, nawet
dla tych, którzy nie mieli dobrego s³uchu.
Po pierwszych przes³uchaniach przeprowadzo- Migawka z „X Wieczoru Poezji” w Starym M³ynie.
nych przez p. Jozefa Mroczyñskiego, który w ca³e to Liczna widownia uwa¿nie ws³uchiwa³a siê
w prezentowane teksty.
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