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S£OMIANE CUDEÑKA

Piotra Barañczaka

Wykona³ ju¿ œrednio 75 kilometrów plecionki. Jest w stanie upleœæ
wszystko – ozdoby choinkowe, wieñce do¿ynkowe, lampki nocne...
– To moje hobby – mówi Piotr Barañczak z Trzemeszna. Do wyplatania
siada wieczorami, bo w dzieñ zajmuje siê gospodarstwem, a w okresie
wiosenno – jesiennym pracuje w budowlance. Trzeba byæ cierpliwym
i upartym, ¿eby dojœæ do takiej wprawy w wykonywaniu wyrobów
artystycznych ze s³omy. – Zacznie siê s³oma ³amaæ, to niejeden siê
zniechêci i rzuci wszystko – mówi artysta.

HOBBY
MILENA PAWLAK

Patrzê jak Piotr Barañczak
sprawnie przeplata ŸdŸb³a s³omy.
Myœlê sobie. – Nic trudnego, te¿
tak potrafiê. Kilka minut póŸniej
podnoszê wzrok z d³oni artysty
na wisz¹ce na œcianie obrazy
i oczom uwierzyæ nie mogê. Py-
tam dla pewnoœci. – Czy one s¹
ze s³omy? Piotr Barañczak pota-
kuje. Dostrzegam porozstawiane
figurki, krzy¿e i dzbanki – ta
sama technika, to samo tworzy-
wo. Spogl¹dam na ¿yrandol – jest
ze s³omy. W g³owie wci¹¿ ko³a-
cze mi jedno pytanie – jakim cu-
dem z tak kruchej materii, mo¿-
na wykonaæ takie cudeñka?

Jak to siê zaczê³o?
Piotr Barañczak wykonuje

wyroby artystyczne ze s³omy ju¿
od 25 lat. Jak sam mówi, to dla
niego hobby, poniewa¿ gdyby
chcia³ z tego ¿yæ, musia³by cenê
swoich prac podnieœæ co naj-
mniej o 100%. W wieku 10 – 12
lat nauczy³ siê „plecionki” od
ojca, który z t¹ sztuk¹ zapozna³
siê w przedwojennym gimna-
zjum. – Ojciec nauczy³ siê
„pleœæ” od profesora na zajê-
ciach praktycznych. Plót³ z sito-
wia, a jak przysz³o lato – to ze
s³omy – mówi Piotr Barañczak.
Znajomoœæ „plecionki” – podsta-
wy do wykonywania s³omianych
wyrobów, to pierwszy krok do rê-
kodzielnictwa. Kolejny to fanta-
zja i wyobraŸnia, no i talent.
– Musia³em sobie radziæ sam
i wymyœlaæ wzory, a pomys³ów
mam chyba ze 100 tys. Na dar-
mo g³owy nie noszê na karku
– œmieje siê. Przyznaje jednak,
¿e mia³ momenty za³amania, ale
nie dlatego, ¿e nie chcia³o mu siê
ju¿ wyplataæ. Z³oœci³a go gospo-
darka. – Pojecha³em na wystawê
– nikt nie kupowa³, bo ludzie nie
mieli pieniêdzy. Wszystko ogl¹-
dali: Jezus, jakie ³adne, ale tyle
pieniêdzy kosztuje… Nie mówi-
³em wtedy: po co to robiê, z³o-
œci³em siê na gospodarkê – opo-
wiada.

Piotr Barañczak nie chce za-
chowaæ tajników sztuki wypla-
tania ze s³omy jedynie dla sie-
bie. Zaproszony jeŸdzi do szkó³,
by tam uczyæ m³odzie¿ fachu,
który przekaza³  mu ojciec.
Uczestniczy w wielu imprezach.
– W Dziekanowicach w skanse-
nie wystawia swoje prace na po-
¿egnanie i  powitanie lata.
Uczestniczy w Europejskich
Dniach Kultury Ludowej w Czê-
stochowie, organizowanych pod
auspicjami Unii Europejskiej
– opowiada ¿ona Maria.

Przygotowanie
surowca

•dŸb³a ¿ytniej s³omy zbiera siê
latem, kiedy zbo¿e jest jeszcze
w fazie woskowej. Piotr Barañ-
czak œmieje siê, ¿e musi byæ szyb-
szy od kombajnu. – Siejê sobie pó³
hektara ¿yta i z tego lepsz¹ s³omê
w okresie dojrzewania wycinam.
Ona jest jeszcze w fazie mokrej, nie

Piotr Barañczak ma 53 lata.
Mieszka w Trzemesznie, gmina
Rozdra¿ew. ¯onaty. Ma trzy córki
– Katarzynê, Ewê i Miros³awê.
Skoñczy³ technikum budowlane
i w takim zawodzie te¿ pracuje
– ociepla domy. Z ¿on¹ prowadzi
dodatkowo gospodarstwo nasta-
wione na hodowlê trzody chlew-
nej. Siej¹ nasiona warzyw
w szklarniach i ogródku oraz pie-
lêgnuj¹ drzewa owocowe. – Rol-
nicy, którzy nie maj¹ czasu na
ogródki, przyje¿d¿aj¹ do nas po
warzywa, pomidory i owoce
– mówi Piotr Barañczak. Wytwa-
rzanie wyrobów ze s³omy to dla
niego przyjemnoœæ.

jest jeszcze ca³kiem dojrza³a. PóŸ-
niej j¹ dosuszam – mówi artysta.
Sporz¹dza sobie zapas 2 – 3 letni,
bo nigdy nie wiadomo, jaka bêdzie
pogoda i s³oma w nastêpnym roku.
Gros czasu i si³ poch³ania samo
przygotowanie tworzywa do ple-
cienia. – Muszê przeprowadziæ ka-
libracjê – bo jest 8-10 gruboœci
s³omy w jednym snopku i to muszê
podzieliæ. Tydzieñ s³omê wybie-
ram, potem drugi tydzieñ j¹ ca³¹
wyplotê – t³umaczy Piotr Barañ-
czak. Po zebraniu ŸdŸbe³, przesu-
szeniu, przyciêciu do odpowied-

niej d³ugoœci, kalibracji i rozdzie-
leniu do odpowiednich kartonów
(a twierdzi, ¿e na strychu ma ju¿
ich ok. 40), trzeba s³omê przed ple-
ceniem jeszcze sparzyæ. – Sparza
siê ok. 15 – 20 sekund, do pó³ mi-
nuty góra. Musi byæ tak sparzona,
¿eby nie by³a za miêkka, ani za
twarda. £adniejsze sploty wy-
chodz¹, jak s³oma jest twardsza. Jak
jest za miêkka, to ona siê tak leje
– t³umaczy Piotr Barañczak. Trze-
ba jednak pamiêtaæ, ¿e sparzonej
s³omy nie mo¿na trzymaæ d³u¿ej ni¿
2 dni. Aby zachowa³a wilgoæ i nie

wysch³a trzyma siê j¹ we folii. Je-
œli artysta nie zd¹¿y s³omy „wyro-
biæ” do dwóch dni, ponownie j¹ za-
susza, ¿eby nie spleœnia³a.

Jak to siê plecie?
– Co dwa ŸdŸb³a przek³adaæ.

Paznokciem przytrzymaæ, pod-
czas zaginania – bêdzie ³atwiej.
Jak siê zagnie, to dopiero puœciæ
i nastêpn¹ – instruuje Piotr Ba-
rañczak.

Najwiêcej czasu na wyplata-
nie „cudeniek” artysta ma zim¹,
kiedy nie wykonuje robót budow-

lanych. Wtedy siada przy stole,
ogl¹da telewizjê, a kot wskakuje
mu na kolana. – Przez jedn¹ zimê
zrobi³em 2 – 3 tys. m. Pomno¿yæ
to przez 25 lat? 75 km, jakbym
tak œrednio policzy³ – oblicza.

Piotr Barañczak mówi, ¿e
praktycznie nie ma dla niego rze-
czy nie do wykonania. Problem
pojawia siê jedynie w momencie,
kiedy trzeba by by³o odwzoro-
waæ czyj¹œ twarz. – Nie jestem
w stanie zrobiæ figury, w której
mo¿na by by³o odbiæ wizerunek
twarzy – mówi. Poza tym jedne
rzeczy wykonuje siê d³u¿ej, jak
np. ¿yrandol (ok. 2 tyg.). – Trze-
ba lutowaæ konstrukcjê. Ka¿dy
klosz lutujê lutownic¹ ze specjal-
nych drucików stalowych, ocyn-
kowanych. PóŸniej robi siê kra-
townice ze s³omy prasowanej na
klosze. Z samymi kloszami to jest
4-5 dni roboty. Elementy do
¿yrandola muszê mieæ ju¿ wcze-
œniej w g³owie. Wówczas jak ro-
biê i coœ mi nie pasuje, to wyko-
nujê drobne korekty, ale wiem
wtedy, jak ¿yrandol ma wygl¹daæ
– wskazuje artysta. Ale by stwo-
rzyæ bombkê ze s³omy wystarczy
kwadrans. Mowa oczywiœcie
o samym pleceniu, bez przygo-
towania surowców. Najwiêcej
trudnoœci sprawia jednak wyko-
nanie kilku takich samych ele-
mentów, np. dzbanków. – Muszê
je wtedy robiæ w tym samym cza-
sie, ¿eby by³ jeden profil i kon-
strukcja – to jest mierzone do mi-
limetra – t³umaczy. Z czym ar-
tysta chcia³by siê jeszcze zmie-
rzyæ? – Chodzi za mn¹, ¿eby zro-
biæ jeszcze kilka takich du¿ych
pucharów (ok. 1m 50cm), ale nie
mam na to czasu – mówi.

A to nie wszystko
Oprócz wyrobów s³omianych

Piotr Barañczak wykonuje rzeŸ-
by z kamienia do ogrodu. Wstêp-
ne przygotowanie zajmuje mu
ok. tygodnia. – Nie wytrzymam
na rêce, nie mo¿na tego zrobiæ od
razu – zbyt du¿e obci¹¿enie.
RzeŸbiê szlifierkami k¹towymi,
tarcze diamentowe – t³umaczy.
Pierwszy kamieñ przyci¹gn¹³
ci¹gnikiem z pola. W trzy dni
zrobi³ „¿mijê”. Jak na razie arty-
sta rzeŸb nie sprzedaje. – One nie
s¹ skoñczone, s¹ w stanie suro-
wym. Muszê tego gada doprowa-
dziæ do takiego stanu, jaki jest
z boku kamienia nie ruszony szli-
fierk¹, a do tego potrzebuje po-
lerki rzepowej – wskazuje.
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– W tej chwili w ogóle nie
wiadomo z czego my ¿yjemy i za
co – mówi pani El¿bieta, ¿ona
gospodarza. Mimo ¿e sytuacja
u hodowców trzody chlewnej na-
dal jest trudna, to jednak rolnik
stara siê o tym nie myœleæ i co
rusz opowiada anegdoty i ¿arty.
– Na weso³o musi byæ. Chocia¿
w tej biedzie – œmieje siê Stani-
s³aw Zimny. Twierdzi, ¿e kiedyœ
by³o lepiej. – Wtedy by³y bura-
ki, ziemniaki. Trochê warchla-
ków siê sprzeda³o, trochê tucz-
nika i jakoœ starcza³o. Dzisiaj
nie ma op³acalnoœci. ¯yje siê
praktycznie tylko ze œwinki,
a wymagania ¿yciowe te¿ rosn¹
– mówi gospodarz. Wed³ug rol-
nika, rok 2006 nie nale¿a³ jesz-
cze do najgorszych, poniewa¿
trzoda by³a dro¿sza, a pasza nie
kosztowa³a tyle, co teraz.

Gospodarz od samego po-
cz¹tku zdecydowa³ siê na ho-
dowlê trzody chlewnej w swo-
im gospodarstwie, poniewa¿
praca przy niej nie wymaga ta-
kiego rygoru czasowego, jak
przy krowach. – Mo¿na siê spóŸ-
niæ i godzinkê d³u¿ej pospaæ,
a przy krowach ju¿ nie – mówi.
Œmieje siê, ¿e na jego decyzjê
mia³a wp³yw przysz³a ¿ona.
– Jak by³em u brata, to by³y
krowy. Jak zacz¹³em do niej jeŸ-
dziæ to o siódmej wieczorem
trzeba by³o doiæ te krowy. Jak
ja sobie wzi¹³em œwinki, to ju¿
o pi¹tej by³em u niej, a tak bym
musia³ o ósmej byæ. I stwierdzi-
³em, ¿e œwinie bêd¹ lepsze – ¿ar-
tuje Stanis³aw Zimny.

Odstawia 400 sztuk rocznie

Stanis³aw Zimny, rolnik z Chwaliszewa, odstawia rocznie ok. 400 sztuk
tuczników. Z ¿on¹ El¿biet¹ prowadz¹ gospodarstwo od 1983 r. Dzisiaj,
razem z dzier¿aw¹, liczy ono ok. 16 ha. – Gospodarstwo jest trochê ma³e,
ale jak to powiedzieæ... za du¿o ¿eby umrzeæ, a za ma³o, ¿eby ¿yæ – mówi
gospodarz.

Wychodzi na zero

Wychodzi na zero
Stanis³aw Zimny oblicza, ¿e

pasza dla trzech tuczników kosz-
tuje 900 z³ za tonê. Za jednego tucz-
nika mo¿na otrzymaæ ok. 300 z³.
– 900 kg zjedz¹, a 900 z³ kosztuje
pasza. To znaczy, ¿e praktycznie jest
zwrot kosztów tylko. VAT – u nie
liczymy, bo my VAT p³acimy ca³y
czas za paszê. Kompletnie nic nam
nie zostaje – mówi rolnik. Podob-
nie jest w przypadku macior. – Ma-
ciora zje œrednio 1.200 kg. paszy
rocznie, w tym czasie s¹ œrednio
2 mioty. Niechby maciora mia³a
w roku 20 prosi¹t, to przy dzisiej-
szej cenie powiedzmy 60 z³, dosta-
nie ten rolnik 1.200 z³ za prosiêta.
Te¿ wychodzi na zero – t³umaczy
gospodarz. Oprócz tego trzeba do-
liczyæ tak¿e koszty wody, pr¹du,
lekarstw, jeœli s¹ niezbêdne, szcze-
pieñ, inseminacji i innych zabie-
gów. Gospodarz wyliczy³ sta³e
koszty dotycz¹ce profilaktyki
zdrowotnej prosi¹t. – Policzy³em,
¿e samo zabezpieczenie prosiêcia
wynosi ok. 15 z³. Do profilaktyki
wliczam ¿elazo, kastrowanie i ob-
cinanie ogonów, a tak¿e przepro-
wadzanie dwukrotnych szczepieñ
ochronnych przeciwko chorobom
p³ucnym. Jak przyjdzie jeszcze
jakaœ biegunka to koszty wzrastaj¹
– t³umaczy.

Gospodarz prowadz¹c hodow-
lê w cyklu zamkniêtym nie ma
mo¿liwoœci jej zmniejszenia.
– Gdybym prosiêta tylko kupowa³,
to powiem nie op³aci mi siê i nie
wstawiam ich do chlewni. A tak?
Proœnych macior przecie¿ nie zli-
kwidujê. Jeœli zrezygnujê, to za

pó³ roku siê oka¿e – zdro¿a³y
œwinie, a tego cyklu siê nie od-
tworzy. Dopiero za rok by³yby
jakieœ pieni¹¿ki, a w tym czasie
œwinie mog¹ stanieæ – t³umaczy,

Rolnik przyznaje jednak, ¿e
nie zamieni³by siê z nikim.
– Fakt, ¿e jest ciê¿ko. Ka¿dy by
chcia³ sobie poprawiæ, coœ zro-
biæ, ¿eby by³o ekonomiczniej
– np. centralne wymieniæ, ale na
to nie starczy w tym roku – t³u-
maczy.

Chlewnia
Stanis³aw Zimny wybudowa³

w 2006 r. now¹ chlewniê, która
kosztowa³a 150 tys. z³. W budyn-
ku o wymiarach 42,5 m na 12,7 m
zmieœci siê ok. 500 tuczników, po
50 sztuk w 10 kojcach. Poniewa¿
hodowla prowadzona jest w cy-
klu zamkniêtym, czêœæ po-
wierzchni zarezerwowano na po-
rodówkê i odchowalniê. Resztê
stanowi tuczarnia. Na inwestycjê
trzeba by³o zaci¹gn¹æ kredyt,
który sp³aca do dzisiaj. Ma³¿eñ-
stwo twierdzi jednak, ¿e dziêki
wybudowaniu nowej chlewni jest
im l¿ej. – Ca³y czas do tej pory
taczk¹ jeŸdzi³ – opowiada ¿ona
El¿bieta. W nowej chlewni pro-
blem ten zosta³ rozwi¹zany dziê-
ki „usuwaczowi” obornika. Pasza
jednak zadawana jest rêcznie.
Gospodarz myœli wiêc o za³o¿e-
niu paszoci¹gu. – W tej chwili
wykonuje siê to rêcznie. K³adzie
siê trzy worki i wieczorem siê roz-
wozi te 700 kg do paœników. Ma-
ciory karmione s¹ rano i wieczo-
rem – opowiada gospodarz.

M³odzi nie chc¹
pracowaæ

– Zawsze mówi³em, ¿e kto ma
œwinie – ten nie zginie, kto ma kro-
wy – ten gotowy, kto ma owce – ten
ma co chce, a kto ma pszczo³y ten
ma miód. I w tym roku siê to nie
sprawdzi³o, bo hodowcy trzody
maj¹ najgorzej. Jest jak jest i nic
siê nie zrobi – opowiada gospodarz.

Zobowi¹zania i zaci¹gniête
kredyty nie pozwalaj¹ na zmianê
bran¿y. Zdaniem rolnika wiele
osób prowadzi hodowlê macior
i do tego jeszcze pracuje. – Z tej
pracy coœ do³o¿¹ do tej maciory,
ale ju¿ im siê teraz oczy otwieraj¹
i likwiduj¹ – mówi Stanis³aw Zim-
ny. Wed³ug niego istniej¹ tak¿e
i takie przypadki, w których chlew-
nie ca³kowicie stoj¹ ju¿ puste.

Obecna sytuacja na rynku trzo-
dy zniechêca m³ode osoby do pro-
wadzenia hodowli, które z regu³y
nie decyduj¹ siê na tego rodzaju

pracê. – W naszych czasach to by³o
– ty bêdziesz tu gospodarzy³ i zo-
stajesz na gospodarce. Pójdziesz
do szko³y, zrób sobie kurs rolniczy
i ci starczy, a dzisiaj nie. Dzisiaj
siê m³odych próbuje wysy³aæ: ty siê
ucz, ty siê ucz. Nawet jeœli skoñczy
rolnicz¹ szko³ê, to siê okazuje, ¿e
tu nie ma przysz³oœci. Kiwnie, ojca
zostawi i idzie do innej pracy – t³u-
maczy Stanis³aw Zimny. M³odych
zniechêca te¿ codzienne, ca³otygo-
dniowe wype³nianie obowi¹zków
na roli. – S¹ takie gospodarstwa,
gdzie jedno, drugie, trzecie poko-
lenie to chwyci³o i te osoby takie
zawziête s¹. Ale wszystko od pod-
staw i stale kredyt, robiæ i robiæ.
To siê w koñcu znudzi. Tu nie ma,
sobota nie sobota, niedziela nie
niedziela – trzeba robiæ. Na zaba-
wie mo¿na siê pobawiæ, rano g³o-
wa ciê¿ka, ale trzeba tam iœæ opo-
rz¹dzaæ – mówi gospodarz

Milena Pawlak

CZÊŒÆ CHLEWNI rolnik zagospodarowa³ na porodówkê.

STANIS£AW ZIMNY z Chwaliszewa ma 51 lat. Wspólnie z ¿on¹ El¿biet¹
prowadzi hodowlê trzody chlewnej w cyklu zamkniêtym.
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