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 WiökszoĈè z nich wstaje wcze-
Ĉnie rano. Od maäego uczestniczñ 
w Ĕyciu gospodarstwa – poczñt-
kowo interesujñ siö samym oto-
czeniem, gdy sñ trochö starsze 
i majñ po 6 – 7 lat, wykonujñ drob-
niejsze prace, jak zbieranie jajek czy 
pojenie zwierzñt. – Dzieci pomagajñ 
w pracach domowych i polowych. 
Drobne prace, jak karmienie kur, 
wykonywaäy od kiedy miaäy siäy, 
a chötnie do tego podchodziäy – 
mówi Maria Tomczak. Gdy majñ 
mniej wiöcej po 14 – 15 lat obowiñz-
ków im przybywa. Oprzñtanie zwie-
rzñt, a wiöc przygotowywanie pasz, 

DZIEý DZIECKA DLA WYBRANYCH

Pomagajð z szacunku dla rodziców
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Nie wszystkie dzieci spĊdziáy czas wolny od 
nauki w beztroski sposób. – Takie wakacje 
mają na wsi, Īe muszą siĊ napracowaü, a czĊ-
sto pomagają caáy rok – mówi Maria Tomczak, 
mama jedenastoletniego Karola z BoĪacina 
i dorosáej juĪ Bernadetty. – Powiedzieü praw-
dĊ? W niektórych gospodarstwach dzieci są 
stuprocentowymi pracownikami. W rolnictwie 
nie ma Dnia Dziecka, ale ludzie nie chcą tego 
pokazaü – táumaczy Jan Zych, soátys Benic 
i krotoszyĔski radny. 

wyrzucanie obornika, udój krów 
w zaleĔnoĈci od nastawienia na danñ 
produkcjö. Kiedy przychodzi czas 
Ĕniw do codziennych prac doäñczajñ 
takie jak podawanie i ukäadanie na 
przyczepie snopów säomy, skäada-
nie zboĔa. Wykonujñ teĔ podorywki 
i przygotowujñ maszyny. PóĒniej 
przychodzi pora na zbiór traw 
i kukurydzy z pól, podczas któ-
rych pomagajñ rodzicom tworzyè 
pryzmy, stanowiñce karmö dla 
zwierzñt.
 Rodzice potwierdzajñ – gdyby 
nie pomoc dzieci, nie daliby sobie 
rady. A co na to dzieci? – My jeste-
Ĉmy nauczone od maäego do pracy 
i wszystkim co jest do zrobienia, 

od razu siö zajmujemy. Nie ociñ-
gamy siö, bo widzimy jak rodzice 
ciöĔko pracujñ i patrzymy teĔ, 
Ĕeby ich wyröczyè – mówi sie-
demnastoletnia Mariola Kuliþska 
z Kaniewa. Wielu z nich chce 
pójĈè w Ĉlady rodziców. – Podoba 
mi siö Ĕycie na wsi. Bödö rolnikiem, 
jak tata i bödö miaä gospodarstwo 
– mówi Karol Tomczak z BoĔa-
cina.

Pracowity dzieý
 KaĔda para rñk do pomocy 
w rolnictwie jest potrzebna. Nawet 
tych najmniejszych, bo w gospo-
darstwie czasu pracy nie liczy siö 

w godzinach. – Caäy czas trzeba 
pracowaè. W niedziele i Ĉwiöta moĔe 
w polu pracy nie ma, ale zwierzöta 
trzeba oporzñdziè – mówi Jan 
Tomczak, tata Karola z BoĔacina. 
U paþstwa Tomczaków prowadzo-
na jest produkcja mieszana. Hodujñ 
nie tylko trzodö i bydäo. Po podwó-
rzu biega rozkrzyczane ptactwo 
– kaczki, kury, indyki, perliczki, 
a w klatkach rosnñ króliki Karola, 
podpasane zebranñ przez niego zie-
leninñ. – Raz dziennie króliki oprzñ-
tam. Zrywam im zielone, a zimñ 
dajö im do jedzenia buraki i owies. 
Czasem teĔ ktoĈ chce na chów, albo 
wymieniö siö nimi koleĔeþsko. Ale 

tak to trzymam je dla siebie – mówi 
chäopak. Jak wyglñda jego dzieþ 
podczas wakacji? – Wstajö rano 
o 7.00. Najpierw idö z rodzicami 
oprzñtaè, a Ĉniadanie zjem sobie 
póĒniej. Jak wyglñda oprzñtanie? Co 
siö robi? Krowy rodzice muszñ wy-
doiè, a ja idö cielaki napoiè. PóĒniej 
krówkom i Ĉwinkom trzeba daè jeĈè 
i obornik usunñè. Trwa to ok. 
2 godzin – opowiada. Oprócz tych 
czynnoĈci Karol pomaga przy ko-
szeniu trawy, a kiedy zbliĔa siö ter-
min „oproszenia” (porodu) maciory 
pilnuje w dzieþ, nierzadko w nocy 
zwierzöcia. Lubi graè w piäkö i gry 
komputerowe. Rok szkolny zwalnia 
dziecko z rannych obowiñzków 
w gospodarstwie. Jednak juĔ po po-
äudniu i po odrobieniu lekcji Karol 
spieszy siö, Ĕeby nakarmiè swoje 
zwierzöta i odciñĔyè rodziców.

Prawo jazdy?
Mam w gãowie
 Grzegorz Kolenda, z Benic ma 
11 lat i takĔe hoduje króliki. Lubi 
wszystkie zwierzöta – krowy, Ĉwinki, 
kury. Chce mieè swoje gospodarstwo 
i pomaga tacie, wprowadzajñc siö 
w arkana rolnictwa. Doglñda prosiñt, 
poi cielöta, karmi ptactwo. Pasjonuje 
siö motoryzacjñ. Od kolegi nauczyä 
siö kierowaè ciñgnikiem. – Prawo 

jazdy? Mam w gäowie – Ĕartuje. 
Z przedmiotów szkolnych najbar-
dziej lubi matematykö. Jest zapa-
lonym piäkarzem. Nawet kiedyĈ 
zäamaä sobie rökö, grajñc. – Wcale 
tak nie bolaäo – zaperza siö. Oprócz 
tego säuĔy do mszy, a pierwszñ 
komĔö, jak podkreĈla, miaä juĔ 
w wieku trzech lat. 

Pomóc? A za ile?
 Mariola (17 l.), Kinga (15 l.), 
Agnieszka (10 l.), Witek (6 l.). Ku-
liþscy z Kaniewa rwñ siö do pracy. 
W koþcu 50 ha to niemaäy areaä do 
uprawy, a do tego dochodzi jeszcze 
produkcja zwierzöca. – Co robimy? 
Wszystko. Zadawanie pasz, zwózka 
snopków. W tym roku nawet na kom-
bajn wsiadäam. U nas nie ma brata 
starszego, jestem najstarsza i rozu-
miem, Ĕe muszö pomagaè. Wiado-
mo, Ĕe jak jedna z nas jest potrzebna 
w domu, to ona zostaje, a dru-
ga jedzie na pole. To nie jest 
tak, Ĕe ja muszö. Chcö, bo mam 
ogromny szacunek dla rodzi-
ców. Nieraz chäopak mówi, Ĕe 
specjalnie nie chcö siö umówiè, 

a przecieĔ tutaj praca jest na okrñ-
gäo – mówi Mariola. 
 Dziewczyny sñ zäotymi rñczkami 
– potrafiñ nieraz wiöcej, niĔ nieje-
den chäopak w ich wieku. – Kinga 
wszystko zrobi, gdzie jñ postawiö, 
a do gotowania jaki ma dryg. Mówi, 
Ĕe chce iĈè na gastronomiö – täumaczy 
mama Maria. – A ja siö uczö doiè krowy 
– wyrywa siö Agnieszka. Wie-

le kolegów i koleĔanek nie ro-
zumie, na czym polega praca 
w rolnictwie. – Nieraz koledzy Ĉmiejñ 
siö z nas, jak to nie macie czasu? 
To co wy robicie? A ja nawet nie 
wiem gdzie, zostawiäam komórkö 
i nie mam czasu tego sms-a wysäaè 
i dopiero wieczorem odpisujö – mówi 
Mariola. – Jak chcemy udowodniè, 
proponujemy – przyjedĒ to pomoĔesz 
przy säomie. On od razu – to za ile? 
I jak z takim rozmawiaè – pyta Kinga. 
– Albo przychodzi godzina 18, czas 
na oprzñtanie. KoleĔanka dzwoni 
– jedziemy na dyskotekö… Nie ro-
zumie, Ĕe trzeba pomagaè – mówi 
Mariola. Pani Maria stwierdza, Ĕe 
mäodzieĔ miejska, która nie musi 
pomagaè, czösto nie rozumie pojöcia 
„obowiñzek”. – Nie moĔna jednak 
uogólniaè. To jest tak, Ĕe miasto 
potrzebuje wsi, a wieĈ potrzebuje 
miasta.

Ucieczka od dojenia
 Hanna (20), Zbigniew (19), 
Mariusz (17) Nabzdykowie 
z Benic takĔe nie ociñgajñ siö 
w wykonywaniu swoich obowiñz-
ków. Czy sñ jakieĈ prace, których 
nie lubiñ wykonywaè? – Mariusz, 
no powiedz, jak od dojenia ucie-
kasz – Ĉmieje siö siostra Hania. 
Gospodarstwo nastawione jest 
na hodowlö bydäa mlecznego 
i kaĔdy ma swoje przydzielone obo-

MILENA PAWLAK
KAROL TOMCZAK z BoĪacina przy pojeniu cieląt.

MARIUSZ NABZDYK z Benic przy porannym oprzĊcie 
spĊdza ok. 2 godzin.

Lidia Talarek (od lewej), Agnieszka, Mariola i Kinga KuliĔskie rwą siĊ 
do pracy, Īeby odciąĪyü rodziców.

wiñzki. Zdarza siö jednak, Ĕe trzeba 
kogoĈ zastñpiè. – Uzupeäniamy siö. 
Wszyscy chodzñ do szkoäy oprócz 
mnie. Jestem najstarsza i juĔ stu-
diujö. Rano wspólnie z rodzicami 
wykonujö oprzöt, bo rodzeþstwo 
jedzie prosto do szkoäy. Kiedy jadö 
na studia, ktoĈ zamiast mnie, musi 
pomóc przy dojeniu – mówi Hania. 
Po szkole teĔ pomagajñ, nieraz nie 
ma czasu na naukö, ale … „niestety, 
tak wyglñda Ĕycie w gospodarstwie” 
jak stwierdza pani Maria. Oprzöt, 
jak podkreĈla Mariusz, trwa ok. 
2 godzin. Zaraz jednak spoty-
ka siö z puentñ starszej siostry. 
– Chyba Ĕartujesz, jak siö dobrze 
weĒmiesz – Ĉmieje siö.
 Praca w gospodarstwie jest 
ciöĔka, ale mäodzieĔ nie narzeka. 
– Przynajmniej siö nie nudzimy. 
Od samego poczñtku byäo gospo-
darstwo i zwierzöta – mówi Hania. 
– Sñ takie dni, Ĕe nie chce siö iĈè, ale 
obowiñzek nie pozwala na lenistwo. 
JeĈli siö jest chorym, moĔna odpu-
Ĉciè – täumaczy Mariusz. Jakich 
sytuacji muszñ unikaè? – Nie mogñ 
podchodziè np. w zasiög wideä, 
przy wyrzucaniu obornika, albo 
do pracujñcej maszyny – mówi 
pani Maria. Jak wyglñda sprawa 
z przestrzeganiem zasad? – To 
jest „automatic”. Zapala siö 
czerwona lampka nie podchodĒ 
i koniec – Ĉmieje siö Hania. 

GRZEGORZ KOLENDA z Benic szykuje paszĊ 
do królików


