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Wojewodztwo zachodniopomorskie, polozone w polnocno-zachodniej cz?sci Polski 
na wybrzezu Morza Baltyckiego. Graniczy na wschodzie z wojewodztwem pomorskim, na 
poludniu z wojewodztwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckim 
krajami zwiqzkowymi: Brandenburgiq i Meklemburgiq-Pomorzem-Przednim. Zajmuje 
obszar 22 892,48 km2 w 2015 r. mialo 1,71 mln mieszkancow. Siedzibq wladz wojewodztwa 
jest Szczecin. Wojewodztwo zostalo powolane w roku 1999 w zwiqzku z reformq 
administracji publicznej, w miejsce dawnych wojewodztw: szczecinskiego i koszalinskiego, 
a takze cz?sci wojewodztw: slupskiego, pilskiego i gorzowskiego. Nazwq nawiqzuje do 
historycznego Pomorza Zachodniego.

Wstgp. Wsrod procesow waznych dla ksztaltowania si? kultury w wojewodztwie 
zachodniopomorskim czyli regionie zachodniopomorskim istotne znaczenie miala 
dzialalnosc kulturalna w panstwowych gospodarstwach rolnych. Wazny chociazby z tego 
powodu, ze po drugiej wojnie swiatowej na tzw. ziemiach odzyskanych, a wi?c i na 
Pomorzu Zachodnim, kwestionowano piel?gnowanie odr?bnej wynikajqcej z tradycji 
kultury wsi, szczegolnie w panstwowych gospodarstwach. Trudno jednak bylo calkowicie 
oderwac te gospodarstwa od tradycji, zatem ukazywano zwyczaje pracownikow rolnictwa 
wielkoobszarowego wsrod innych grup „nowoczesnego” spoleczenstwa, m. in. marynarzy i 
rybakow. Z uwagi na fakt, ze niemal wszystkie PGR w regionie zachodniopomorskim po 
1989 r. przeszly do historii, za wazne nalezy uznac ocalenie od zapomnienia inicjatyw, 
wydarzen, zespolow i ludzi zaangazowanych w dzialalnosc kulturalnq w tym srodowisku.

Potrzeb? jej przyblizenia w rolnictwie panstwowym na Pomorzu Zachodnim od 
czasow Panstwowych Nieruchomosci Ziemskich do upadku Panstwowych Gospodarstw

72Rolnych dyktuje niedostateczna wiedza o istnieniu i rozwoju tej dziedziny zycia . Nie

72 W maju 1945 roku dawne majqtki prywatne, fundacyjne i koscielne, przekraczajqce 100 ha zostaly obj?te administracjq 
Wojewodzkiego Urz?du Ziemskiego, z ktorego wyodr?bniono osrodki kultury rolnej. Stanowily one odr?bnq calosc przestrzennq i 
spoleczno-demograficznq, W marcu 1946 r., powolano do zycia Okr?gowy Zarzqd Panstwowych Nieruchomosci Ziemskich z 
siedzibq w Szczecinie, ktory przejql we wladanie owe majqtki. Nowa, panstwowa struktura rolna w zdecydowanym stopniu wplyn?la
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mniej istotne wydajq si? sprzeczne opinie o kulturze w tym srodowisku, cz?sto niewlasciwie 
ukierunkowane, bo wynikajqce z braku w miar? pelnej i rzetelnej informacji. Po 
przeanalizowaniu wszystkich wydanych do tej pory i znanych mi prac, doszedlem do 
wniosku, iz brak jest literatury obejmujqcej ten obszar zycia i dzialalnosci omawianej grupy 
spolecznej. Dominujqce do tej pory fragmentaryczne i czqstkowe opracowania z tej 
dziedziny sq jedynie materialem przyczynkarskim, chociaz niezwykle cennym. Po 
krytycznej analizie wykorzystalem wiele z zawartych w tych opracowaniach informacji, nie 
odrzucajqc calkowicie literatury o charakterze publicystycznym, nie wolnq od hasel 
propagandowych. W  zasadniczej cz?sc artykul ten powstal w oparciu o szerokq baz? 
zrodlowq jak  i o badania wlasne o charakterze kulturoznawczym, etnologicznym i 
historycznym.

Podstawowym i glownym celem niniejszego opracowania jest ukazanie rzeczywistej 
aktywnosci kulturalnej srodowisk oraz dzialalnosci placowek kultury istniejqcych w PGR- 
ach. Nalezy podkreslic, ze jest to pierwsza i niepelna proba okreslenia form i stanu kultury 
oraz wskazania odpowiedzi jak  w okreslonych warunkach mogly istniec i rozwijac si? 
formy zycia kulturalnego pracownikow tych gospodarstw.

Artysci przyjechali. Jak juz wspomniano konsumpcyjny model kultury zaczql 
wyksztalcac si? w latach 50. i przejawial si? tym, ze wszystkie dobra kultury dostarczane 
byly pracownikom PGR z zewnqtrz, bqdz tez na zewnqtrz je  konsumowali, model ten 
przetrwal w wielu gospodarstwach do konca lat 80. XX w. Nalezy przypomniec, ze tak 
organizowana forma rozrywki wsrod pracownikow popularna byla nie tylko w PGR-ach, ale 
we wszystkich wi?kszych zakladach przemyslowych w miastach. Mozna by powiedziec, ze 
w  latach 50, zbyt malo bylo w PGR-ach placowek kultury, w ktorych pracownicy mogliby 
si? realizowac artystycznie, ale blizsze prawdy bylo to, ze nie byli oni zainteresowani 
udzialem w tworzeniu chocby skromnych dobr kultury. Zapewne przyczyn tego stanu 
rzeczy bylo wiele i wszystkie byly istotne. Jedna z nich byl brak osoby zainteresowanej 
wdrazaniem i upowszechnianiem dzialalnosci kulturalnej wsrod pracownikow i ich rodzin. 
Latwiej bylo kupic produkt kulturalny z zewnqtrz, bo ponoc byl ciekawszy i wnosil cos 
nowego do srodowiska PGR. Dla wielu dyrektorow i kierownikow, na ktorych spoczywal 
statutowy obowiqzek stworzenia warunkow do dzialalnosci kulturalnej pracownikow, 
wygodniej bylo zamowic tzw. ekip? z „Estrady”, ktorzy „obsluzyli kulturowo” zalog?, stqd 
tez wiele gospodarstw w regionie upodobalo sobie ten model kultury. Biorqc pod uwag? 
owe przeszkody nalezy powiedziec, ze z inicjatywy pracownikow PGR nie wiele na polu 
kultury si? zrodzilo i to w wi?kszosci gospodarstw. Tak okresla spolecznosc PGR cytowany 
juz artysta T. Klimowski „Znalem wiele ludowych zespolow, ale zadnego nie mogl bym 
skojarzyc z PGR. To nie byla kulturotworcza spolecznosc, oni czuli sig trochg jak  
mieszkajqcy w internacie, tak jakos skoszarowani takie to sprawialo wrazenie. Im sig nie 
chcialo nic robic”.

Jedno wydaje si? pewne, ze artysci lubili grac w PGR-ach, nawet jesli warunki do 
przedstawienia nie byly komfortowe, ochoczo wyjezdzano do PGR-ow. 4 ekipy „Estrady”

7 3

ruszajq w teren z atrakcyjnymi programami, donosila prasa w 1955 roku .
I rzeczywiscie ruszaly i to nie tylko cztery, bo poza tymi oficjalnymi, takze na dziko, 

koncertowaly w PGR ekipy artystow szczecinskich, koszalinskich oraz z innych miast 
Polski, i wszyscy mieli gdzie grac. Co prawda niektorzy narzekali na warunki w jakich

na wielkoobszarowy ksztalt rolnictwa w regionie i odegrala czolowq rol? niosqc okreslone skutki gospodarcze, spoleczne i 
kulturowe.

73 Feliks Jordan. 4 ekipy „Estrady” ruszajq w teren. Zycie kulturalne wsi. Dwutygodnik Zarzqdu Wojewodzkiego Zwiqzku 
Samopomocy Chlopskiej. № 4, 27 luty 1955. Rok I, s. 3.
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dawali koncerty i twierdzili, ze przypominaly one trudy ekipy teatralnej Wojciecha
74Boguslawskiego sprzed stu pi?cdziesi?ciu lat .

Mimo wszelkich niewygod i trudow artysci byli zadowoleni i chwalili sobie te 
koncerty, moze o tym swiadczyc wypowiedz jednego z owczesnych, znanych szczecinskich 
wykonawcow. W roku 1957 bytem znany jako harmonista i zaczqtem mojq przyjazn z PGR- 
ami. Najpierw byty to tzw. imprezy dzikie, a wi§c kilku artystow z operetki, zespot muzyczny, 
organizator, jezdzito si§ na imprezy do PGR-ow. Gralismy w takich bielonych salach, 
najcz^sciej bez zadnego podwyzszenia dla wyst^pujqcych, nie byto zadnej garderoby, byty 
problemy z przebieraniem si§ i wieczne przeciqgi. Nast^pnie juz w latach 1957/8 r  na 
umow§ przez Agencje Artystyczna „Artos” z programem „W  rytmie operetki” (arie 
operetkowe, monologi, taniec i dowcipy konferansjera) z artystami szczecinskiej operetki. 
Byli wsrod nich m. in. Witold Ermow, Zofia Kuleszanka, Zygmunt Luczak. Publicznosc PGR- 
owska odbierata wyst§py bardzo dobrze, frekwencja byta zawsze. Oczywiscie nie mozna im 
byto dawac za ci^zkiego repertuaru, totez dawato si§ lekki, oni kochali opowiadanie 
dowcipow przez konferansjera, smieszne pioseneczki, ale jak  si§ pi^knie zaspiewato znanq 
arie operetkowq, to podobato im si§ bardzo i doceniali to i byty gromkie brawa. Na wyst§py 
przychodzili ludzie rozni, zdarzato si§, ze podczas wystqpu mama zacz^ta piersiq karmic 
dziecko, ktore miata ze sobq na r§ku, ale to byto normalne. A jak  zespot na koniec spektaklu 
si§ uktonit, to publicznosc wstata i tez si§ im odktonita. Mam jak  najlepsze zdanie na temat 
tych wtasnie dawnych zbiorow publicznosci pegeerowskiej, to byli dobrzy widzowie. 
Publicznosc PGR to byta nasza gtowna publicznosc, np. wyjezdzalismy do Mysliborza, 
mieszkalismy tam dwa tygodnie i stamtqd obstugiwalismy wszystkie okoliczne PGR. Wiele 
wyst^pow konczyto si§ wspolna biesiadq szczegolnie tam gdzie kochano i lubiano artystow. 
Czgsto bywato tak w Witnicy tam ch^tnie witali artystow. Publicznosc popsuta si§ jak  
nastaty kluby ruchu, tam byta tylko kawa, oranzada i gazety, i tam pijani potrafili 
storpedowac imprezy75.

A przeciez to tylko cz?sc wykonawcow, ktorzy chcieli grac w PGR, nie mozna tu 
pominqc wielu wiejskich i miejskich, amatorskich zespolow ludowych, spiewaczych, 
teatralnych oraz kapel. Pod koniec lat pi?cdziesiqtych w swietlicy fabrycznej Fabryki 
Suchej Destylacji Drewna we wsi Zabnica kolo Gryfina istnial i dzialal Zespol Piesni i 
Tanca, w ktorym udzial bralo okolo 20 mlodych osob z Zabnicy. Zespol cz?sto, prawie, co 
sobot? i niedziele okolo dwa lata, (bo tyle istnial) wyst?powal w okolicznych PGR-ach i 
czlonkowie zespolu bardzo sobie chwalili te wyst?py. Tak wspomina je muzykant z zespolu: 
Wystgpy w PGR-ach konczyty si% zawsze ucztq z wielkim jedzeniem i piciem16. Wielu 
owczesnych artystow, zawodowych jak i amatorow, wspomina koniec lat pi?cdziesiqtych i 
poczqtek lat szescdziesiqtych jako wspanialy, najbardziej pracowity artystycznie czas. I co 
wazne nie bylo problemu z pijanymi widzami na przedstawieniu ci, jesli si? pojawili byli 
skutecznie uspokajani, przez reszt? publicznosci.

Wizerunek pracownikow PGR z lat 70 XX w., jesli chodzi o tworczy udzial w 
kulturze nie ulegl zmianie, nadal uwazano, ze dominuje wsrod nich konsumpcyjny model 
kultury, tak napisano w owczesnej prasie To jest wtasnie spoteczenstwo odbiorcow. Ono 
samo nie wytwarza na razie zadnych dobr kulturowych. Trzeba mu ich dostarczyc.

74 Antoni Huebner. 15 lat muzyki w Szczecinie, [w:] Szczecin. Miesi?cznik Pomorza Zachodniego, zeszyt 8-9 Szczecin 1960,
s. 89.

75 Tadeusz Klimowski ur. w 1935 r. w Warszawie, na Ziemiach Zachodnich od 1945 r., w Szczecinie od 1954 r. Muzyk 
akompaniujqcy artystom koncertujqcym m. in. w PGR. Wieloletni dziennikarz Radia Szczecin i Telewizji Szczecin, Redakcji 
Programow Rozrywkowych. Wywiad przeprowadzono w maju 2006 r.

76 Wywiad z Jozefem Grzelakiem mieszkancem wsi Zabnica i muzykantem-harmonistq w zespole. Przeprowadzono w roku 
1995. Zespol prowadzil Marian Lab?dz.
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A nie mozna tego zrobic w malych osrodkach. To sq ludzie czasu telewizji, coraz 
mocniej utrwala sig w nich nawyk oglqdania przede wszystkim je j jako jedynej formy 
uczestnictwa w zyciu kulturalnym. To nieprawda, ze potem siggajq oni po ksiqzki, idq do 
teatru czy nawet do kina. Nawet gazet im sig nie chce czytac, chyba, ze te majq duzo

n n

obrazkow . Oczywiscie nadal praktykowano ten model kultury, nie jako jedyny, ale nadal 
popularny wsrod zalog PGR, tym bardziej, ze gospodarstwa dysponowaly funduszami 
socjalnymi, z ktorych pokrywano koszt sprowadzania artystow z zewnqtrz. Do wielu 
gospodarstw, przynajmniej raz w roku przyjezdzali artysci z programem koncertowym. Tak 
bylo, m.in. w Kombinacie PGR w Kamieniu Pomorskim, dla ktorego Kamienski Dom 
Kultury organizowal koncerty dedykowane „Ludziom dobrej roboty”, czyli pracownikom i 
weteranom pracy. Sprowadzano znane i uznane zespoly koncertowe z kraju, np. chor 
Chlopi?cy i M?ski „Poznanskie Slowiki” z Poznania prowadzony przez prof. Stefana 
Stuligrosza. Zapraszano takze artystow z Grecji, bylego ZSRR oraz Niemiec. Zaloga 
Kombinatu miala mozliwosc uczestnictwa w koncertach w ramach Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej, ktory rokrocznie odbywal si? w kamienskiej Katedrze oraz

na

Kamienskich Spotkaniach z Muzykq .
Podobnie w PGR w Darskowie, ktore wchodzilo w sklad Kombinatu Drawsko, 

pozniej przedsi?biorstwa Zlocieniec. Tak wspomina tamte lata Stanislaw Balinski, 
owczesny pracownik tego gospodarstwa. Przez caly okres lat 70. organizowano wiele 
spotkan, zapraszano przynajmniej raz w roku do Darskowa Filharmoni? z Koszalina. 
Koncerty filharmonikow, moze nie w duzym komplecie, ale w przyzwoitym skladzie 
odbywaly si? w miejscowej swietlicy, ktora uruchomiona na poczqtku l. 70., grano muzyk? 
powaznq, ale tez i lzejszq, rozrywkowq. Ludzie ch?tnie uczestniczyli w tych koncertach, bo 
mieli mozliwosc zaspokojenia swoich potrzeb kulturalnych. Co najmniej dwa razy w roku 
organizowane byly wyjazdy do teatru, takze do Szczecina, albo na inne imprezy, np. do 
Kolobrzegu na Festiwal Piosenki Zolnierskiej .

Jak wykazujq badania, wsrod mlodych ludzi najwi?kszq popularnosciq cieszyly si?
nadal wieczorki taneczne nieco mniejszq zas imprezy artystyczne i wieczornice, na udzial w

80zespolach artystycznych jak  chociazby zespol taneczny reflektowalo niewielu . Chociaz

77 Wojciech Bajerowicz. Kultura w kombinacie. Morze i Ziemia. Szczecin 1978 r, s. 36-37. Dop. autora. Niezwykle 
skomplikowana jest ocena spolecznosci PGR takze tej z lat osiemdziesiqtych, a jej ocena moze stanowic podsta w? do obiegowych 
opinii o kulturze w tym srodowisku, wiele opinii o nich jest stereotypowych i nie odpowiadajq rzeczywistosci. Inaczej oceniajq siebie 
pracownicy PGR, zazwyczaj pozytywnie i maja na to uzasadnienie. Inaczej wskazujq sondazowe badania ludzi z poza srodowiska 
PGR. W hierarchii zawodow w opinii spolecznej na szarym koncu umieszczono zawod sprzqtaczki i robotnika rolnego w PGR. Zob. 
Tadeusz Czekalski. Czasy wspolczesne. [w:] Obyczaje w Polsce. Od sredniowiecza do czasow wspolczesnych, red. Andrzej Chwalca 
PWN Warszawa 2005, s. 406. Ukazujqce si? w ostatnich latach publikacje przynoszq wiele sprzecznych ze sobq opinii. I. Czaplicka- 
Kozlowska, analizujqc ksztaltowanie si? zalog pracowniczych PGR-ow, pisze. W efekcie powstalo w nich specyficzne srodowisko: 
ludzi niesamodzielnych i niezaradnych, o znikomych kwalfikacjach, najnizszym wyksztalceniu (najczgsciej niepelnym podstawowym) 
i najwigkszej dzietnosci. Zob. I. Czaplicka-Kozlowska. Spoleczne skutki pegeeryzacji, [w:] Srodowiska popegeerowskie -  diagnoza 
stanu. Olsztyn 2001, s. 111. Z opiniq tq stanowczo nie zgadza si? Wlodzimierz Dzun, ktory pisze. Z badan zrealizowanych w koncu 
lat 80... wynika, ze grupa spoleczno-zawodowa pracownikow PGR-ow, wbrew obiegowym opiniom, byla mloda i stosunkowo dobrze 
wyksztalcona. Zob. Wlodzimierz Dzun. Panstwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. Warszawa 
2005, S. 103-119. Natomiast Andrzej Tyszka w swojej pracy „idealy kultury” w obszarze „enklaw uposledzenia spoleczno- 
kulturowego” wyroznia robotnikow rolnych PGR. Ludzi najgorzej sytuowanych ze wzglgdow spolecznych i losowych, ktorzy nie majq 
szans wydobycia sig wlasnym wysilkiem z sytuacji zaniedbania i zapoznienia kulturalnego. Zob. Andrzej Tyszka. Interesy i idealy 
kultury. Warszawa 1987. Cyt. za Boleslaw Szargut. Uwarunkowania polityki kulturalnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945
1990, s. 208.

78 Boleslaw Kobyzew. Koordynacja pozioma dzialalnosci kulturalno-oswiatowo-wychowawczej i spoleczno-rekreacyjnej z 
placowkami terenowymi w warunkach kamienskiego kombinatu PGR. Praca napisana w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Kurs Pracowniczych Specjalnosci socjalno-bytowej prowadzony w Osrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie przy ul Curii 
Sklodowskiej nr. 4. Szczecin 1981.

79 Informacje uzyskano od Stanislawa Balinskiego owczesnego pracownika PGR w Darskowie, obecnie dzierzawcy cz?sci 
tego gospodarstwa, rozmow? przeprowadzono w Darskowie w roku 2011.

80 Stanislawa Dobrowolska, Zainteresowania mlodziezy pegeerowskiej, [w:] Rozwoj kultury regionalnej w wojewodztwie 
koszalinskim, Koszalin 1975, s. 164-165.
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badania te odnoszq si? do wojewodztwa koszalinskiego, to jednak problem zaniku 
amatorskiego ruchu artystycznego na skutek malego zainteresowania mlodziezy takze 
pegeerowskiej, tq formq pracy dotyczyl calego regionu, a nawet kraju.

W latach siedemdziesiqtych Osrodek Kultury w Pelczycach organizowal w kazdym
81pobliskim PGR choink? dla dzieci z paczkami, byl muzykant i sw. Mikolaj81. Tak wspomina 

organizacj? imprez w PGR ich jeden z animatorow tej dzialalnosci kulturalnej Pod koniec 
lat siedemdziesiqtych byta inicjatywa partii „Sojusz Swiata Pracy z Kulturq” i na teren 
Lubiany przyjechat ze Szczecina teatr, operetka i w poszczegolnych gospodarstwach byty 
wystgpy to byta impreza na szesc fajerek82

Programami artystycznym uprzyjemnialy czas pracownikom PGR-ow takze szkolne 
zespoly artystyczne. W roku szkolnym 1972/1973 szkolny zespol mandolinistow ze szkoly 
podstawowej w Babinku, prowadzony przez tamtejszego nauczyciela i ludowego

83muzykanta zarazem, dal kilkanascie wyst?pow w miejscowym srodowisku PGR . Przez 
wiele lat wyst?powaly w PGR studenckie zespoly artystyczne. W latach 1969-1976 czynil 
to studencki kabaret „Indyk” z Wyzszej Szkoly Rolniczej, pozniejszej Akademii Rolniczej 
w Szczecinie. Wyst?powal dla spolecznosci PGR oraz dla studentow odbywajqcych tam 
praktyki rolnicze. Wyst?py odbywaly si? w swietlicach, zainteresowanie wyst?pami bylo 
duze, bowiem w programie kabaretu byla problematyka wsi w uj?ciu satyrycznym. Jak 
mowil Jerzy Babinski, czlonek kabaretu ludzie lubiq, jak  si§ z roznych waznych rzeczy robi 
kpiny%A. Z duzym powodzeniem i przez wiele lat wyst?powal Zespol Piesni i Tanca (ZPiT) 
„Siermi?gi” ze szczecinskiej AR. Mozna by powiedziec, ze spiewali i tanczyli w wi?kszosci 
PGR i w kazdym gospodarstwie wyst?py ich si? podobaly. Otrzymywali za nie skromne 
wynagrodzenie i zazwyczaj obiad, ale najwazniejsze dla wykonawcow bylo, ze sala zawsze

85byla pelna .
Na wizyty artystyczne do PGR nie przyjezdzali tylko wykonawcy ograniczajqcy si? 

do wyst?pow artystycznych, przyjezdzali takze pisarze w ramach spotkan z ciekawymi 
ludzmi, przy czym „ciekawi ludzie” to najcz?sciej popularni wowczas pisarze. Ta forma 
kultury budzila wiele emocji i sprzecznych opinii, zarowno wsrod autorow, uczestnikow 
takich spotkan, obserwatorow poczynan kulturalnych w PGR jak i organizatorow owych 
spotkan. Chwata Kazimierzowi Kozniewskiemu, ktory w artykule „Byle jaki autor w byle 
jakiej pustce” rozprawit si§ z jednym z takich mitow -  wtasnie cynicznym i wygodnym 
bezsensem „spotkan autorskich”, w ktorych, jak  si§ mowi, na ogot poza pisarzem, 
kierowniczkq klubu, honorarium i dozorcq czekajqcym, zeby jak  najpr^dzej zamknqc drzwi -  
nikt nie uczestniczy, chyba ze si% spgdzi mtodziez szkolnq%e.

Lata 80. XX w. nie przyniosly zasadniczych zmian w tym modelu kultury, chociaz w 
niektorych zakladach stal si? jedynym, wylqcznie na taki model postawiono w Srodowisku 
Zootechnicznego Zakladu Doswiadczalnego w Kolbaczu. W tym bogatym wczesniej, w 
roznorodnosC form kultury, nowy program upowszechniania kultury na lata 1980-1985 nie 
przewidywal niestety istnienia zespolow muzycznych, spiewaczych czy tanecznych. 
Postawiono raczej na upowszechnianie czytelnictwa wsrod zalogi, organizowanie 
koncertow muzyki kameralnej, popularyzowanie muzyki lekkiej przez takie formy jak

81 Stanislaw Lagun byl w tym czasie kierownikiem Osrodka Kultury w Pelczycach, wywiad przeprowadzono w 1995 r.
82 Edward Zawlocki ur. 1951 r. w Dolicach, zam w Pelczycach. Od 1974 pracowal w Panstwowym Osrodku Hodowli 

Zarodowej w Lubianie, Gospodarstwo Brzyczno, poczqtkowo jako pracownik do spraw socjalnych i kulturowych nast?pnie jako 
dyrektor. Wywiad z E. Zawlockim przeprowadzono w maju 2006 r.

83 J. Nowak. Pami?tnik, w posiadaniu autora.
84 Wywiad z Jerzym Babinskim czlonkiem kabaretu „Indyk” przeprowadzono w maju 2006 r.
85 Wywiad z Marianem Gorskim, zalozycielem i kierownikiem ZPiT „Siermi?gi”, przeprowadzono w maju 2006 (Marian 

Gorski zmarl w grudniu 2006 r.).
86 Wojciech Bajerowicz. Op.cit. s. 37.
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81koncerty pn. „Ludziom rolniczego trudu” . Wsrod 14 duzych zakladow przemyslowych ze
Szczecina i wojewodztwa realizujqcych program „Sojusz swiata pracy z kultura i sztukq”,

88nalezal takze Kombinat PGR Klodzino . Pod koniec lat 80., wspolpraca Opery i Operetki
szczecinskiej ze srodowiskiem wiejskim oraz PGR-mi ukladala si? slabo, chociaz bylo
zainteresowania przedstawieniami artystow tego teatru przez pracownikow PGR, GS i

89KGW . Mozna powiedziec, ze model kultury, ktory zakladal import wszelkich dobr
kulturalnych do PGR-ow z zewnqtrz zaczql upadac, mialo to oczywiscie zwiqzek z
ogolnymi wydarzeniami w kraju.

W pewnym sensie w latach 70. i 80. XX w., wyst?py artystow spoza srodowiska 
PGR w PGR-ach byly to poklosiem zalecen, Kongresu Kultury, ktory odbyl si? w 1968 r., w 
Szczecinie. Kongres jako jeden z problemow przedstawil, podejmowanie masowych akcji 
kulturalnych majqcych na celu umacnianie wi?zi mlodego pokolenia z partiq, budzenie i 
rozwijanie uczuc patriotycznych i ksztaltowanie w spoleczenstwie, a glownie wsrod 
mlodziezy gl?boko zaangazowanych postaw obywatelskich. Z dumq podkreslano, ze W 
realizacji planow Kongresu Kultury Polskiej jest wiele osiqgnigc w dziedzinie wspolpracy z 
PGR90.

Wyjazdy w teren. Inna formq rozrywki w latach 70. i 80. bylo organizowanie 
wycieczek dla zalog PGR, poczqtkowo uczestniczylo w nich nie wiele osob, ale z czasem 
ich liczba rosla, przykladowo w Kolbaczu w poczqtku lat siedemdziesiqtych z wycieczek i 
sanatoriow skorzystalo zaledwie 16% zalogi, ale juz w latach 1975-78 30% i 50% dzieci 
pracownikow, ktorzy przebywali na koloniach i obozowiskach91. W niektorych 
gospodarstwach trudno bylo namowic pracownikow rolnych tych z produkcji, szczegolnie 
starszych, na wyjazd do teatru, operetki czy kina nie mowiqc juz o dluzszej wyciecze. Oni 
mieli na miejscu swoj „Eden”, dzialki, grzyby, ryby i dodatkowe hektary burakow do 
obrobki, i na wycieczki szkoda im bylo czasu. Jeszcze w innych PGR bylo inaczej. W 
Brzycznie dwa razy w roku wysylano dzieci pracownikow PGR na wycieczki zagraniczne do

92Slowacji, Wggier i bylej NRD. Na wycieczki jezdzili tez dorosli pracownicy . W niektorych 
gospodarstwach, na wycieczki osobno jezdzili pracownicy biurowi i fizyczni, byc moze 
wynikalo to z braku integracji zalogi albo z faktu, ze w okresach spi?trzenia prac 
pracownicy fizyczni nie mogli wyjezdzac. Odbywaly sig tez wycieczki dla pracownikow, ale 
rzadko np. do Glucholaz i najczgsciej bylo tak, ze raz jechala kadra kierownicza, a innym 
razem pracownicy fizyczni, dlaczego tak sig dzialo nie wiadomo. Dzieci wyjezdzaly do kina

93lub teatru . Podobnie bylo tez w innych gospodarstwach, z ktorych na wycieczki w 
wi?kszosci wyjezdzali pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji, wycieczkowicze 
chwalili sobie te form? wypoczynku. Pracownicy czuli sig dobrze. Naprawdg 
odpoczywalismy, poznawalismy ciekawe rzeczy i obyczaje. Zachowanie pracownikow PGR 
bylo nie naganne, zdyscyplinowane.

87 Archiwum Zakladowe Urz?du Wojewodzkiego (dalej AZUW) w Szczecinie( dalej Sz-nie). Wydzial Kultury i Sztuki 
sygn.140, spis: 38/1997. Prognozy Rozwoju Kultury w Miastach i Gminach na lata 1980-1985.

88 AZUW w Sz-nie. Wydz. Kult. i Szt sygn.140, spis: 38/1997. Prognozy Rozwoju Kultury w Miastach i Gminach na lata 
1980-1985.

89 AZUW w Sz-nie. Wydz. Kult. i Szt sygn. 127, spis: 27/1997. Upowszechnianie Kultury na Wsi Szczecinskiej 1980-1988.
90 Archiwum Panstwowe Szczecin. Wydzial Kultury Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej sygn. 5633. Kongres 

Kultury Polskiej 1968.
91 Lucyna Turek-Kwiatkowska, red. Kolbacz, Przeszlosc i terazniejszosc. Szczecin, 1979, s. 159.
92 Z wywiadu z Edwardem Zawlockim.
93 Jolanta Wojtala. Od 1984 roku pracownik administracyjny w PGR Komarowo Kombinat Goleniow, Technik 

Ekonomista. Wywiad przeprowadzono w maju 2006 r.
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Pozostali uczestnicy tej wycieczki „ Orbisu ” to rozni ludzie z catego kraju. Wigkszosc 
z nich to, nazywajqc po imieniu handlarze94. Owe wycieczki byly to nie tylko formq 
wypoczynku, ale tez i nagrodq dla pracownikow, uznawanq w spolecznosci PGR.

***
W  srodowiskach PGR-ow nie bylo tworczych poczynan na rzecz wyksztaltowania 

modelu wlasnej kultury, typowej dla PGR. Przez caly okres istnienia gospodarstw 
panstwowych dominowala kultura przywozona z zewnqtrz, ow konsumpcyjny model 
kultury.

Od polowy lat osiemdziesiqtych stopniowo nast?powal proces destrukcyjny w PGR- 
ach takze w sferze omawianego modelu kultury, jego nasilenie wystqpilo w latach 1988
1999. Rozpocz?la si? stopniowa likwidacja kombinatow i poszczegolnych gospodarstw, 
zaczql si? dramat wi?kszosci zatrudnionych tam ludzi, a kultura zeszla na daleki plan i jak 
si? mialo okazac tam nie wrocila juz nigdy, nawet w najskromniejszej formie. Pozostaly po 
tych pomnikach socjalistycznego rolnictwa zalosne resztki, zawiedzione ludzkie nadzieje, 
zlamane losy. Zostaly smutne bloki posrodku malowniczych pol, nikomu niepotrzebne 
popegeerowskie zabudowania, puste place po rozproszonym, znacznym i nowoczesnym 
niegdys, parku maszynowym i mile wspomnienia artystow wyst?pujqcych tam wczesniej.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА КАК ИСТОЧН ИК ИНСПИРАЦИИ В МОДЕ 

Машедо М. С.
магистр искусствоведения, 

аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры
Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)

Аннотация. В статье рассматривается влияние изобразительного искусства на 
современную моду. Дизайнеры находят новые идеи в художественной культуре для 
воплощения их в искусстве костюма. В качестве источника инспирации современные 
дизайнеры обращаются к произведениям живописи и скульптуры, преобразовывая 
художественные принципы композиции.

Summary. This paper examines the impact of the fine arts to modern fashion. Designers are 
finding new ideas in the artistic culture to implement them in the art of costume. As a source of 
inspiration, modern designers are turning to the works of painting and sculpture, transforming the 
artistic principles of composition.

В современной системе искусства все виды художественных практик тесно 
взаимодействуют. Изобразительное искусство вдохновляет для создания 
самостоятельных произведений такого вида художественной деятельности как мода. 
Мода по сути своей является образным, изобразительным, визуальным видом 
искусства. Влияние искусства на моду и на ее эстетическую составляющую началось 
еще в прошлом веке. Любое художественное явление имеет историю, которая дает 
начало для изменений мировых тенденций в искусстве. Театр, музыка, кино, 
изобразительное искусство питают вдохновение из сюжетов и образов, и каждый из

94 Marek Ignar. Przemiany spoteczno-ekonomiczne w PGR w swietle pami^tnikow, [w:] „Pami?tnikarstwo 
Polskie”. Kwartalnik Ruchu Pami?tnikarskiego. Warszawa 1972, rok II, nr. 3. S. 80 (Pami?tnik nr 347 z woj. 
szczecinskiego).
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