
Białobrzeski, Henryk

Kurpiowska miłość Jadwigi Chętnikowej
(1912-1995) 

"Studia Łomżyńskie", 6, 1996, s. [7]-15 

Zdigitalizowano w ramach projektu pn. Budowa platformy "Podlaskie Czasopisma

Regionalne", dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa SONB/SP/465121/2020).

Udostępniono do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.



Studia 
Lomżyńskie tolll \ ·1 

KURPIOWSKA MILOŚĆ 
JADWIGI CHĘTNIKOWEJ. 

(1912-1995) 

W IV tomie ... Studiów Łomżyńskich'" pisałem wspomnienia o Pani Hele
nie Czemekowej. W kolejnym, VI tomie, przypadło mi w udziale napisać na
stępne, o Pani Jadwidze Chętnikowej. Obydwie te panie różniły się bardzo 
osobowością, charakterem, metodami pracy. Ale jedru\ cechę miały wspólną: 
pasję społecmego działania, bezustanną pracę dla sprawy, dla innych. Bez 
przesady można powiedzieć, że z ich odejściem skończyła się w Łomży 
pewna epoka autentycmych działaczy społecznych, społeczników przez duże 
.. S", którzy w tym, co robią widzą służbę społeczną, nie dbając o żadne ko
rzyści dla siebie. Ponieważ każdą z tych sławnych łomiynianek małem 0so

biście od kilkudziesięciu lat, przez kilka lat razem pracowaliśmy, a przez 
kilkanaście współpracowaliśmy na płaszczyź.nie działalności naukowej i kultu
ralnej - nie mogłem odmówić Zarządowi Ł TN im. Wagów napisania o 
Nich. Choć chcę nadmienić, że pisanie tego typu wspomnień o ludziach, z 
którymi łączyła rrmie długoletnia przyjaźń, nie jest zajęciem miłym. 

Gniazdem rodzinnym Chętników od ponad 300 lat jest Nowogród. Jed
nakże o rodzinie Chętników, jej najsławniejszym przedstawicielu Adamie 
Chętniku i dziele Jego życia - Skansenie w Nowogrodzie pisałem już przy 
różnych okazjach. Jednakże Adam Chętnik., region kurpiowski i jego repre
zentacja Skansen w Nowogrodzie tak zaważyły na życiu Jadwigi Chętniko
wej, że pisząc o Niej należy wiązać te elementy. 

Jadwiga z Nowickich Chętnikowa urodziła się w Warszawie w 1912 roku 
w zamożnej rodzinie inteligenckiej. Część posiadłości roozinnych w Warsza
wie po 1945 roku została znacjonalizowana, a większość rodzina przekazała 
zakonowi żeńskiemu w Warszawie. Dlatego też Jadwiga Nowicka i Jej star
sze siostry : Bronisława i Władysława żyły skromnie, nie przywiązując zresztą 
większej wagi do dóbr materialnych. Brat Kazimierz kontynuował dzieło ojca 
- będąc lekarzem w Warszawie. 

W notce autobiograficznej o sobie z dn. 17 lutego 1993 r. Pani Jadwiga 
napisała: ...... w moim życiorysie zamaczają się dwa etapy: pedagogiczny i 
muzealny". Postaram się skrótowo ukazać te dwa etapy Jej życia . 

Maturę ukończyła w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gostyni
nie w 1932 roku. Następnie podjęła naukę w Warszawie w lrL<rt.ytucie Rooot 
i Rysunków w 1932-1934 r. W tych latach ukończyła również dwa kursy 
malarskie w Krzemieńcu . Po takim przygotowaniu rozpoczęła pracę pedago
giczną w Maciejowicach na Wołyniu . Pracuje tam jako nauczycielka w no wo 
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tworzących się szkołach: szkole ćwiczeń, w gimnazjum, a następnie w Semi
narium Nauczycielskim. W 1956 roku przenosi się do Sandomierza, gdzie 
pracuje w tych samych typach szkół, aż do wybuchu wojny w 1939 r. W 
,..międzyczasie" (1938 r.) po kilkuletniej praktyce pedagogicznej zdaje egza
min kwalifikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymuje dyplom na
uczyciela szkół średnich. W tym czasie kończy również kurs sanitarny. 

W czasie okupacji uczy na tajnych kompletach w Sandomierzu, udziela 
prywatnych lekcji z łaciny i pracuje społecznie w PCK, opiekując się jeńca
mi i wysiedlonymi. 

Wiosną 1944 r. przenosi się do rodziny w Warszawie. Podczas łapanki 
została uderzona przez Niemca w głowę. Ten fakt zaważył na dalszych l<r 
sach Jej życia (osłabienie słuchu). W okresie okupacji była aktywnym człon
kiem AK. 

W tym samym roku, ze względu na stan zdrowia siostry, przenosi się do 
Buska Zdroju i pracuje w sanatorium dziecięcym. 

W roku szkolnym 1945/46 jest nauczycielką Państwowego Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju, we wrześniu 1946 r. przenosi 
się do podobnej szkoły w Gdańsku-Wrzeszczu. W 1947 r. otrzymuje dwulet
ni płatny urlop na studia plastyczne w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 
Sopocie. Jednakże ciężka choroba nie pozwala Jej na kontynuację nauki 
(przeleżała niemal dwa lata w gipsie). Po rekonwalescencji Pani Jadwiga po
wróciła jeszcze do zajęć w szkołach gdańskich, lecz pogłębiająca się wada 
słuchu czyniła tę pracę nie możliwą. Dlatego też, mimo znakomitego przyg<r 
towania do zawodu nauczycielskiego, musiała odejść ze szkoły. Poświęciła 
się wówczas swojej drugiej pasji, muzealnictwu. 

Do tej pracy była również dobrze przygotowana, gdyż ukończyła dwa 
kursy muz~.a.lne naukowo-oświatowe przy Muzeum Narodowym pod kier . 
prof. S. Lorentza, a w Toruniu podjęła studia konserwatorskie (przerwane na 
skutek choroby) . Zainteresowania sztuką ludową wyniosła już z lat młodości 
podczas edukacji szkolnej i pracy nauczycielskiej. Rozwijanie i pogłębianie 
tych zainteresowań, było możliwe po podjęciu pracy w Muzeum Kultur Lu
dowych w Młocinach kfWarszawy w 1950 r. Pracuje w dziale krajowym, 
zajmując się głównie pracami oświatowymi. Miała możliwość zapoznania się 
ze wszystkimi regionami w Polsce, a więc i Kurpiowszczymą. 

Region ten urzekł Ją swoją odrębnością. Po przejściu do Muzeum Ziemi 
w Warszawie poznaje Adama Chętnika, znanego badacza Kurpiowszczyzny. 
Prawdopodobnie wspólne zainteresowania zadecydowały o tym, że w 1953 
roku opuszcza stolicę. Zostaje oddelegowana do Muzeum Okręgowego w 
Białymstoku i skierowana do Łomży, by dokonać selekcji zbiorów Muzewn 
Regionalnego. Będąc adiunktem muzealnym obejmuje stanowisko kierownika 
tej placówki, założonej przez Adama Chętnika. Wspominając tę decyzję po
wie w 1984 r.: .,chciałam wyjechać gdzieś na prowincję, bo wiedziałam, że 
tam jest więcej do zrobienia niż w dużym mieście . Zgcxiziłam się na Łomżę, 
k.-tóra była wtedy o wiele mniej rozbudowana niż obecnie" . 



Jadwiga Chętn i kowa Kurpiowska miłość 9 

W 1955 roku adiunkt Jadwiga Nowicka wychodzi za mąż za Adama 
Chętnika, który nadal pracował w Muzeum Ziemi, ale raz w tygodniu przy
jeżdżał do Łomży i pomagał opracowywać scenariusze kolejnych wystaw. 
Pasją życia Adama Chętnika był bowiem region kurpiowski i jego historia, a 
muzealnictwo traktował głębiej niż jako walkę o rodzimą kulturę. 

Pani Jadwiga Chętnikowa wraz z mężem penetrowała teren odkrywając 
wiele cennych zabytków ruchomych i obiektów budownictwa wiejskiego. 
Trafiają one do zbiorów Muzeum w Łomży. 

Kultura ludowa interesowała Ją od dawna, dlatego plany Adama Chętnika 
dotyczące restauracji Skansenu przyjęła za własne. Ale wówczas można je 
było realizować jedynie w marzeniach. Wspomina ten okres w 1984 r. nast~
pująco: ... stały się wtedy modne wystawy rolnicze. Pierwsza odbyła si~ w 
Łomży w 1954 roku. Zaproszono muzeum do współpracy. Pokazaliśmy wn~
trze chaty kurpiowskiej w przekroju, pełne sprzętów, ozdób, a ponieważ była 
to chata sprzed 70 lat, także obrazów i innych znamion religijnych. Tak się 
to wszystkim spodobało, że w roku następnym mogliśmy wypełnić niemałą 
część wystawy .. Historia przemiału zbóż". W trzeciej wystawie również brali
śmy udział ekspozycją .. Historia rolnictwa" . Najważniejsze w tym jednak by
ło to, że oswoiliśmy ludzi z wystawami na wolnym powietrzu. Po wystawie 
rolniczej pozostały pawilony - brogi kryte słomą, prowizoryczna chata kur
piowska, a także trochę innych eksponatów. Wszystko to powędrowało na 
nadn.arwiańs~ skarpę do Nowogrodu", gdzie po raz trzeci Adam Chętnik od 
podstaw tworzył muzeum wsi kurpiowskiej na wolnym powietrzu /Skansen/. 
zaczęło przybywać tam następnych budynków z całym pietyzmem restauro
wanych i zestawianych. Adam Chętnik niedomagał już na zdrowiu i ciągle 
pracował w Warszawie, więc Pani Jadwiga niejednokrotnie zmuszona była 
sama sobie radzić z nielicmymi pracownikami na początku odbudowy Skan
senu. Ale Adam Chętnik zawsze służył doświadczeniem i dobrą radą. l tak 
zaczął się renesans w dziejach kurpiowskiego muzeum na wolnym powietrzu. 

Pani Jadwiga dzieliła swój czas między Muzeum w Łomży a Skansenem 
w Nowogrodzie. Jedność obu tych placówek stała się faktem wówczas, gdy 
Adam Chętnik przeszedł na emeryturę (1960 r.) i powrócił do Nowogrodu . 
Kierował wówczas odbudową Skansenu, pracując bezinteresownie jako rze
czoznawca do spraw Regionu Mazowiecko-Kurpio'W'Skiego. Całe lata praco
wali w Skansenie razem, jedynie na zimę przenosili się do ł .Jmiy do 
Muzeum przy ul. Sadowej . 

W 1958 r. Łomża, Nowogród, Wima - trochę wcześniej niż iIUle miasta -
obchodziły swoje tysiąclecie. Wtedy spoczął w najwyższym miejscu Skanse
nu pamiątkowy kamień . Stałe finansowanie Skansenu przez Prezydium PRN 
w Łomży sprawiło, że co roku składano jeden duży obiekt. 

Śmierć Adama Chętnika w 1967 roku nie przerwała pracy ani w Muzeum 
w Łomży, ani Skansenie w Nowogrodzie. Pani Jadwiga utrwalała dzieło mę
ża, rozbudowywała Skansen ( .. Wg. projektów męża" ), ale także wzbogacała 
go własnym dorobkiem. 
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Z chwilą powstania woj. łomżyńskiego (01.06.1975 r.) Jadwiga Chętniko
wa zostaje dyrektorem Muzeum Okręgowego w Łomży. Pełni tę funkcję do 
przejścia na emeryturę w maju 1977 roku. Jednocześnie patronuje rozbudo
wie Skansenu w Nowogrodzie, otrzymując tytuł kustosza. Dzięki Jej stara
niom, ogromnemu zaangażowaniu, Skansen się rozbudowuje, powiększa 
dwukrotnie swoją powierz.cłmię. Ciągle przybywa muzealnych eksponatów i 
zabytkowych budowli. Dzięki Jej zaangażowaniu wiele unikalnych zabytków 
architektury i wyposażenia ocalało od zapomnienia. 

Praca jej me ograniczała się do gromadzenia i opracowywania ekspona
tów. Wielką wagę przywiązywała również do popularyzacji regionu poprzez 
organizowanie wystaw, odczytów, pogadanek i publikacji. Mimo ciągłego na
wału zajęć opublikowała kilka prac: Muzeum Kurpiowskie na wolnym po
wietrzu w Nowogrodzie nad Narwią, Przewodnik po Łomży i okolicach 
(wspólnie z D. Godlewską). Z wielu artykułów ceniła szczególnie .. R~liny 
jadalne dziko rosnące w piosenkach kurpiowskich" oraz .,Kurpiowskie palmy 
wielkanocne i konkursy w Łysech". 

Na zlecenie warszawskiego cxidziału PTTK opracowała .. Przewodnik po 
Kurpiach". 

Według Jej scenariusza i pod Jej kierunkiem zostało zrealizowanych 
ponad dwadzieścia wystaw eksponowanych w Łomży, owogrodzie , Szczyt
nie, Warszawie. Szczególnie bliską Jej była wystawa przygotowana razem z 
kierownictwem i pracownikami Muzeum w setną rocznicę urodzin Adama 
Chętnika w 1985 roku. 

Chcąc podtrzymać ginącą sztukę ludową w 1968 roku -we wsi Łyse (woj . 
ostrołęckie) zapoczątkowała konkursy na najpiękniejsz.ą tradycyjnie wykonaną 
palmę kurpiowską, które przez 8 lat organizowała z pracownikami muzeum i 
miejscową ludnością. Tradycja ta jest dalej kontynuowana. Organizuje rów
meż konkursy na wycinanki kurpiowskie, pieczywo obrzędowe, rzeźby, pi
sanki itd. 

S poro też czasu poświęcała wygłaszaniu dla szkół, radia, Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, młodzieży akademickiej pogadanek regional
nych, wypełnionych śpiewem i muzyką kapeli przymuzealnej. Zorganizowana 
przez Panią Jadwigę kapela prezentując oryginalne utwory wielokrotnie zdo
bywała nagrody w konkursach i przeglądach (m. in. w Kazimierzu nfWisłą). 

Z Jej inicjatywy powstały dwie izby regionalne: w Dębnikach k/Nowogro
du - pracownia instrumentów ludowych u Bolesława Olbrysia, a w Jankowie 
- Młod.zianowie (gm. Nowogród) - izbę paiwięconą pamięci nieżyjącego już 
wybitnego rzeźbiarza ludowego Konstanta Choj nows kiego. 

Swoją wiedzą dzieliła się ze wszystkimi zainteresowanymi regionem, bę
dąc szczególme pomocną przy pisaniu prac naukowych i popularnonauko
wych dotyczących Kurpiowszczyzny. Wiele z tych osób utrzymywało do 
końca bliskie przyjacielskie kontakty z Nią. 

W maju 1977 roku Pani Jadwiga przechodzi na emeryturę, ale pracuje na 
ryczałcie jako kustosz w Skansenie ... Tak szybko przyszła ta emerytura - m& 
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wi z ż.a1em red. .. Kontaktów" w 1984 r. że nie zdążyłam jeszcze zestaWlC 

kilku obiektów. Ale są składane w częściach, czekają na swoje drugie życie". 
Mimo przejścia na emeryturę jest powszechnie lubiana i szanowana, i w 

dalszym ciągu całym sercem oddaje się sprawom muzealnym i ochroqie za
bytków. Obok męża Adama cieszyła się autorytetem znawcy Kurpiowszczy
zny. 

Jej cechy charakteru sprawiły, że bardzo dobrze układała się współpraca z 
dyrektorem Muzeum Okręgowego i pracownikami, którzy wiele pomagali Pa
ni Jadwidze, wciąż aktywnej, mimo stale pogarszającego się stanu zdrowia. 
W takim usytuowaniu służbowym pracuje do sierpnia 1990 roku, gdyż po
garszający się wzrok i wada słuchu uniemożliwiły już dalszą pracę. Ale dalej 
mieszkała w dogodniejszej dla Niej zabytkowej chacie muzealnej otoczona 
opieką pracowników muzeum. 

Wiele starań czyniła również dla ochrony cmentarzy, głównie zabytkowe
go cmentarza w Łomży, założonego w 1797 roku. Będąc członkiem Komisji 
Opieki nad Zabytkami przy Zarządzie Oddziału P1TK w Łomży, sprawowała 
opiekę nad cmentarzami. Swoje poczynania na tym odcinku pracy społecznej 
przedstawiła w fonnie listu do Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej z dn. 19 
grudnia 1983 T., prosząc o dalszą pomoc . Pisze w nim, że już w 1977 r. wy
słała udokumentowane pismo z Muzeum do wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z prośbą o wpisanie cmentarza łomżyńskiego w poczet zabytków 
Ziemi Łomżyńskiej. Czyniła o to również zabiegi w Departamencie Muzeów 
Min. Kult. i Sztuki, prosząc o pomoc m. in. łomżanina prof. A. Ciborowskie
go, który był jednocześnie prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyja
ciół Ziemi Łomżyńskiej. Omawiała tę sprawę na posiedzeniu tegoż Zarządu 
w grudniu 1982 r. z udziałem władz wojewódzkich i miejskich Łomży i obe
cnością mas mediów. 

W tych staraniach wskazywała na wielką rangę zabytkową cmentarza z 
różnych punktów widzenia: 

- dokumentalno-historyczną, 

- artystyczną, 

- ochrony przyrody (wspaniały drzewostan, unikalna roślinność) 

- wierzeniowo-patriotyczną. 

W liście tym skierowanym na ręce ks. bp. dr Edwarda Samsela, któremu 
Kurpiowszczyzna jest szczególnie bliska, Pani Jadwiga zwraca uwagę na po
trzebę opieki również nad cmentarzami wiejskimi (przykościelnymi i parafial
nymi z grobami zmarłych). Zatroskana o los tych cmentarzy pisze: 
.,., Cmentarze wiejskie w ostatnich dziesiątkach lat przeżywają duże zmiany -
niestety nie zawsze na lepsze '" Zarówno na cmentarzach w Łomży, jak i w 
okolicy do niedawna zachowało się sporo krzyży drewnianych i metalowych 
wykonanych przez miejscowych tzw . .. bogorobów". Wyczuwa się w nich 
indywidualność twórczą, nie są tak banalne i jednostajne, jak wykonane fa
brycznie według ustalonego z góry wzorca .. . Te głębokie uczucia religijne 
naszych przodków i ich artyzm musimy szanować . Trzeba więc remonty 
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wszystkich budowli sakralnych wykonywać z wielką starannością i dokładnie 
w celu przedłużenia im życia, ażeby i następne pokolenia podziwiały je. W 
żadnym razie nie godzi się ich rozbierać, przebudowywać czy niszczyć". I 
dalej pisze; .. Współczesna wieś chciałaby upodobnić swoje cmentarze do 
.. miastowych", zapominając, że żyje w innych warunkach. Współczesne na
grobki to przeważnie .. murowanki cementowe" bezduszne i banalne, wykona
ne zazwyczaj na jedną modłę... Zauważyłam tei., że pojawiła się na naszej 
wsi mania wmoszenia olbrzymich grobowców (często kosztem sąsiednich 
mogił). Niejednokrotnie wykonane są bez gustu, banalnie udekorowane np. w 
Myszyńcu. Nowobogaccy zapominają, że nie wielkość decyduje o pięknie, a 
wartość artystycma dzieła ... Jeśli ludność wiejska dopomina się współczes
nych cmentarzy .. widnych", bez większych drzew i nasłonecznionych - to na
leżałoby obok starego cmentarza zadrzewionego - wydzielić sąsiednią działkę 
na groby współczesne. W ten sposób należałoby pogodzić te sprawy ze s0-

bą .. ... 

Kończy ten list następującym stwierdzeniem: .. Kościół razem ze społe
czeństwem i z instytucjami, które mają środki materialne i fachową pomoc 
ma ooegrać w tej pięknej i pożytecmej akcji główną rolę w ochronie i sta
rannej konserwacji zabytków cmentarnych i przyrodniczych... .. W efekcie 
działań Pani Jadwigi łomżyński cmentarz, rówieśnik słynnego na całym 
świecie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, wstał uznany za zabytker 
wy. 

W to, co dotychczas napisałem o Pani Jadwidze ściśle wplata się wątek 
Adama Chętnika, bo razem tworzą pewną całość. Wrócę jeszcze na krótko 
do tej myśli. W 1984 r. stwierdziła bowiem: "Byłam i jestem uczennicą 
Chętnika. To on rozpalił we mnie umiłowanie kultury tego właśnie zakątka 
Polski, bo umiłowanie innych regionów Polski wytworzyło we mnie krajer 
znawstwo. W czasach mojej młodości znajomość krain geograficznych, regier 
nów etnicznych, obyczajów, zabytków historycznych i okazów przyrcxiy 
należała do podstawowego wyposażenia licealistki, szczególnie, jeśli ta miała 
zawooowe plany w kienmku pedagogicznym". 

Będąc w bliskich kontaktach z rodziną Chętników, a szczególnie z Panią 
Jadwigą, pracując w Nowogrodzie i interesując się muzeum w Łomży i skan
senem w Nowogrcxizie nie tylko z racji zainteresowań osobistych, ale i po
wiązań służbowych, chcę stwierdzić, iż dzido Adama Chętnika zostało tak 
szeroko rozpropagowane i wielorako upamiętnione wyłącmie dzięki zasłudze 
Pani Jadwigi Chętnikowej. Ratowanie zabytków kultury materialnej, podtrzy
mywanie tradycji ludowej i propagowanie piękna Kurpiowszczymy stało się 
sensem Jej życia. To Ona wymyślała cieszące się do dziś popularnością kon
kursy, tworzyła pracownie instrumentów ludowych, izby pamięci wybitnych 
twórców ludowych, pomagała w opracowywaniu prac o regionie, sama rów
nież sporo pisała i w innych formach propagowała region kurpiowski. 

Jednak mimo niezaprzeczalnych zasług i własnych kompetencji zawsze 
pozostawa ła w cieniu sławnego męża . I czyniła tak z własnego wyboru . Za
wsze w rozmowach o Skansenie i jego rozwoju podkreślała , że to by ła kon-
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cepcja mę~. Nigdy nie dbała o rozgłos dla siebie, choć była wielkim autory

tetem w swojej dziedzinie. Nawet w ostatnich latach mimo pogłębiającej się 

niesprawności (kłopoty ze słuchem i szybka utrata wzroku) nieprzerwanie 

zajmowała się porządkowaniem i opracowywaniem materiałów dotyczących 

Kurpiowszczyzny, pozostawionych przez Adama Chętnika. 

Najwięcej trudnaici sprawiło Jej opracowanie tak licmych prac niepu.bli

kowanych. Ale właściwie zdążyła się z tym uporać. 

Na miarę swoich możliwaici czyniła wiele, by doprowadzić do konferen

cji naukowych paiwięconych Adamowi Chętnikowi w 1984r. (organizator 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wag ów i Polskie Towarzystwo Lu

doznawcze) i w 1985 r. (organizator Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyń

skiej i Wydział Kultury i Sztuki UW w Łomży) . Pokła>iem tych konferencji 

były dwie publikacje książkowe. 

Starała się bardzo upamiętnić Adama Chętnika dla potomnych nie tylko 

poprzez publikacje, ale i nazewnictwo jego imieniem. Te starania zaowoco

wały nadaniem imienia Adama Chętnika szkole podstawowej w Jednorożcu 

(woj. ostrołęckie). Imię Adama Chętnika przyjęło Ostrołęckie Towarzystwo 

Naukowe. 

W woj. łomżyńskim imię Adama Chętnika nadano jednej z ulic na no

wym osiedlu Łomży. Szczególnie zależało Jej na nadaniu imienia Adama 

Chętnika szkole podstawowej w rodzinnym Nowogrodzie. Było mi szczegól

nie miło jako byłemu kierownikowi tej szkoły i a>obie zaprzyjaźnionej z ro

dziną Chętników, że pełniłem funkcję przewodniczącego Komitetu Fundacji 

Sztandaru i nadania Imienia Szkole Podstawowej w Nowogrodzie (1987 r .). 

Będąc osobą bardzo religijną Pani Jadwiga mi"ała jeszcze drugie pragnie

nie: umieszczenia epitafium poświęconego Adamowi Chętnikowi w łomżyń

skiej katedrze. To marzenie mogła zrealizować dzięki przychylności Kurii 

Biskupiej w Łomży . 

Jako osoba zauroczona Adamem Chętnikiem nie tylko jako mężem, ale 

uczonym i wielkim społecznikiem, nie wyobrażała sobie najmniejszej nawet 

krytyki pod jego adresem. Pamiętam jak bardzo boleśnie przeżyła artykuł w 

łomżyńskim tygodniku .. Kontakty .. pOOwięcony Adamowi Chętnikowi, ale na

pisany inaczej. Nie w oparciu o dokumenty, publikacje, ale relacje, głównie 

długoletniego pracownika Skansenu. Nie ukazywał on twórcy Skansenu - jak 

zwykle - .. pomnikowo", lecz od innej strony - jak zwykłego człowieka z 

pewnymi wadami i przywarami (bo takie było założenie redakcji). Nigdy z 

takim ujęciem się nie pogodziła i zaprzestała czytać ten tygodnik. Natomiast 

zawsze wyrażała swą wdzięczność tym, którzy wspomagali Ją w kontynuo

waniu idei Adama Chętnika. 

Pani Jadwiga była osobą niezwykle skromną i wrażliwą. Tak łatwo było 

Ją urazić (nawet nicświadomie). Gdy raz spotkała się z odmową, już nie 

wracała do tej osoby czy instytucji, ale szukała poparcia gdzie indziej (najczę

ściej w Warszawie). Była jednocześnie osobą wielkiej konsekwencji, stanow

cza;ci i odpowiedzi alna";c i - bez względu na sytuację . Umiała dotrzymywać 
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powierzonych Jej tajemnic. Była zawsze sobą - niezależnie od okoliczności, 
uczyrma i życzliwa ludziom, a jednocześnie wymagająca od siebie i innych. 
Cechowała Ją szczególna skrupulatność w kwestii autentyczności prezentowa
nia sztuki ludowej i tradycji . 

Była aktywna niemal do końca. Gdy już podupadła na zdrowiu, w ostat
nim roku życia przeniosła się do przytulnego Domu Pomocy Społecmej w 
Łomży. Nie mogąc już nic pisać dyktowała swoje przemyślenia zaufanemu 
T. Dudzie. Pozbawiona jednak możliwaici pracy i muzealnej atmosfery źle 
się czuła w tym dobrze funkcjonującym ośrodku, otoczooa życzliwymi 
ludźmi . W grudniu 1994 r., jak co roku, wyjeżdża do siostry Bronisławy, by 
razem spędzić święta w Warszawie. Swoje życie dzieliła między Warszawę, 
a Łomżę. Z tej ostatniej podróży już nie zdążyła tu powrócić. 

Będąc osobą skromną, wręcz usuwająca się w cie~ ale jednocześnie pra
cowitą, odpowiedzialną, szlachetną i uzdolnioną otrzymała niemal wszystkie 
możliwe odznaczenia i wyróżnienia, zarówno państwowe, resortowe i regio
nalne. Ujmując je chronologicmie i tematycznie można wskazać: 

a) Medal 10, 30 i 40-lecia PRL (odpowiednio w latach: 1955, 74, 84), 

- Srebrny i Zł~y Krzyż Zasługi (odpowiednio - 1957 i 1962), 

- Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1977, 85), 

b) - Odznaka brązowa, srebrna i złota .. Zasłużony Białostocezyżnie .. 
(w latach: 1970, 1972, 1975), 

- Odznaka ... Za zasługi dla województwa łomżyńskiego" - (1979), 

- wpis do ... Księgi .. Zasłużonych Ziemi Łomżyńskiej"' (1977), 
- Medal .. 10 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficmego'" (1983), 

- Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej , 

c) - Medal im. ks. Krzysztofa Kluka .. Za szczególne osiągnięcia 
w ochronie środowiska człowieka na Białostocczyźnie" (1965), 

- Nagroda i medal im. Oskara Kolberga (Płock 1979), 

- Nagroda i medal im. Zygmunta Glogera (Łomża 1984), 

d) - Odznaka .. Zasłużony Działacz Kultur? (Warszawa 1965), 

- Złota odmaka .. Za opiekę nad zabytkami ... (Warszawa 1966), 

- Medal ... Kultura Ludowa Dobrem Narodu" (Warszawa 1978). 

Ponadto- Pani Jadwiga otrzymywała nagrody i podziękowania od władz 
powiatowych w Łomży, wojewódzkich w Białymstoku i Łomży, Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, Wydziału Kultury i Sztuki UW w Łomży : 

- od władz powi~towych w Łomży ... Za aktywny udział oraz pomoc 
w organizacji Swięta Kultury Staropolskiej"" w Łomży (1974) , 

- od Wojewody Biała;tockiego ... Za crobisty wkład pracy, trud i włożo
ny wysiłek w czasie przygotowań i trwania Panoramy XXX - lecia 
w Białymstoku" (1974), 

- od Wojewody Łomżyńskiego ... Za udzieloną pomoc i ooobisty wkład 
pracy w organizację Wojewódzkich Dożynek w Nowogrodzie" (1975 ), 
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- Podziękowanie od Ministra Kultury i Sztuki .:Za aktywną działalność 
i osiągnięcia w upowszechnianiu najlep;zych ~i kultury" (1976). 

Pani Jadwiga pisząc o tych odznaczeniach w swojej n<xce biograficmej z 

17 lutego 1993 r. dodaje: ,.Na uwagę zasługuje fakt., że Chętnikowie nie na

leżeli nigdy do żadnej partii politycmej. Najważniejsza była dla nich Polska, 

dla której dobra pracowali" . Dlatego też dość szczegółowo wymieniłem
 .od

znaczenia i wyróżnienia Pani Jadwigi Ch~kowej, by potwierdzić tezę, że 

pracowitość, prawość, szlachet
ność i zdolności zawsze są w cenie. Potwier

dza to ilość odznaczeń, ich jakość, różnorodność, systematycz
ność otrzymy

wania. 

Ostatnim wyróżnieniem Pani Jadwigi Chętnikowej była godność .. Członka 

Honorowego Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów" przy ma

na uchwałą Walnego Zgromadzenia tegoż towarzystwa 19 listopada 1994 rer 

ku . Było to ostatnie publicme wystąpienie Pani Jadwigi. 

10 marca 1995 roku obiegła Łomżę smutna wiadomość o Jej śmierci. By

ła rodowitą warszawianką, zaś los sprawił, że wielką miłością obdarzy
ła Kur

pie . Została pochowana wraz z mężem w Nowogrodzie - ukochanym przez 

oboje miejscu. Ich grób jest taki, o jakich pisała do Kurii Biskupiej - skrom

ny, obłożony polnymi kamieniami. Na mogile jest większy głaz z napisem 

"Adam Chętnik, 1885-1967 Ci tabliczka poświęcona Jadwidze Chętnik) , a za

miast drewnianego krzyża jest ustawiony pień z czarnego dębu i wyrzeźbioną 

w nim kapliczką . 

Sam pogrzeb Pani Jadwigi był należnym hołdem złożon
ym Jej i dziełu 

Chętników przez duchowieństwo, miejscową ludność
 i gości z Łomży, Ostrer 

łęki , Białegóstoku i Warszawy. 

Z odejściem ogólnie lubianej i szanowanej Jadwigi Chętnikowej środowi

sko traci wybitny autorytet w dziedzinie kultury kurpiowskiej . Tak się dziw

nie składa, że nieraz zapominamy o ludziach, którzy byli twórczy i znani w 

środowisku, choć są wśród nas. Tak też się składa, że zaczynamy o nich mó

wić, gdy odchodzą . Człowiek żyje jednak dotąd, póki trwa o nim pamięć. A 

pamięć o dziele Chętn.ików trwać będzie bardzo długo. 

Henryk Białobrzeski 


