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Gostomia to już bez wątpienia centrum kulturalne w gmi-
nie Nowe Miasto n/Pilicą, przebijające wyborem, tematyką, 
jakością i poziomem podejmowanych przedsięwzięć, nawet 
te mieniące się…powiatowymi choćby.
Odrestaurowany zespół pałacowo – parkowy Barbary i Lecha 

Staniszewskich, oraz rezerwat ptactwa wodnego w obrębie 
rozległych a urokliwych stawów hodowlanych, usytuowanych 
wśród wzniesień i nadpilickich wąwozów, emanuje niebanalną 
historią rodzin z Gostomią związanych. Te lokując się w 
czołówce dziejów nie tylko regionu, sadowią Gostomię wśród 
najpiękniejszych miejscowości regionu.
W centrum wsi wznosi się okazały, murowany, dwupiętrowy 

młyn Aliny i Piotra Zajączkowskich, będący reliktem czasów je-
szcze folwarcznych. Dziś jest okazałym zabytkiem, którego mury 
zawierają scenę, otwartą na wszelką działalność kulturalną. Sc-
ena ta zaś w miarę potrzeb poszerza się i rozsuwając kulisy na 
zewnątrz, tworzy jedyną w swoim rodzaju plenerową arenę.    
Głównym animatorem tej działalności, jest działające tu od 

niedawna Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Młyn”, dzięki 
któremu Gostomia zaczyna być rozpoznawalna daleko poza 
regionem.
W dniu 8 lipca br. około godz. 15:00 pod młynem było gwarno. 

Zewsząd dobiegały dźwięki harmonii, rozćwierkane krótkimi 
pociągnięciami wielu smyków. W tłumie kraśniały pasiaki 
kobiet i sukmany partnerów, a druhowie z lokalnej jednostki 

Młyn harmonistów

Ochotniczej Straży Pożarnej uwijali się przy obszernym bufecie, 
serwując dania z biesiadnego menu. Na estradzie przed młynem 
dziarsko przytupywało kilku bardziej niecierpliwych…
Z czeluści rozwartych odrzwi młyna, buchał gwar, uwijali się 

dziennikarze, a w głębi, przy stole rozstawionym na środku hali, 
siedzieli nestorzy z okolicznych wsi, uczestnicząc w wywiadzie, 
którego myślą przewodnią były…wesela i ich tradycje.
Impreza ta pt. „Muzyka odnaleziona”, organizowana cyklicz-

nie przez znanych  znawców folkloru Małgorzatę i Andrzeja 
Bińkowskich, przy współudziale Mateusza Niwińskiego z Warsz-
awy, oraz Alicji i Piotra Zajączkowskich z Gostomi, była kolejną, 
drugą już pod hasłem „Młyn harmonistów”.
W roku ubiegłym ideą przewodnią spotkania był „Konkurs 

harmonistów”, zaś w roku bieżącym „Rola kapel z harmonistami 
na weselach”.
W trakcie omówień, wspomnień i pokazów, prezentowane były 

filmy dokumentalne z wesel organizowanych w latach 1985 - 
1986 i fotografie sprzed lat, ilustrujące wesela wiejskie, ówczesne 
stroje ludowe, portrety ślubne, instrumenty i muzykę. Przede 
wszystkim zaś obyczaje weselne.
Spotkanie otworzył Andrzej Bińkowski – artysta malarz, etno-

graf, profesor Akademii Sztuk Pięknych, badacz muzyki ludowej 
i autor wielu tematycznych filmów dokumentalnych, który w 
trakcie swoich poszukiwań z terenu Polski, Białorusi i Ukrai-
ny, zebrał tysiące nagrań wideo  i fotografii. Także autor wielu  

publikacji o tematyce wiejskiej. Po prezentacji 
organizatorów i uczestników, imprezę rozdzielono, 
część jej przenosząc na sąsiednią arenę działań, 
czyli „Estradę na przyczepie”.
 I tu się zaczęło. Było na co popatrzeć i czego 

posłuchać.
Przez scenę przewijały się kolejne zespoły i soliści, 

wśród których zagrały kapele: Tadeusza Lipca z 
Wygnanowa, Pańczaków z Sadów, Wiesławy Gro-
madzkiej z Kamienia, Jana Wlazły z Kłudna, kiele-
cka „Wesoła czwórka”. Łowicka Czesława Kocemby, 
Zespół śpiewaczy „Gałcanecki” z Gałek Rusinows-
kich, oraz: Kapela młodzieżowa „Zwykli ludzie” z 
Warszawy, grająca utwory regionu opoczyńskiego, 
Kapela Wójcików z Zakrzewa, rodzeństwo 
Zimończyków z Warszawy, grające utwory reg-
ionu radomskiego, Kapela Niwińskich, Kapela 
Jana Wachniaka, Kapela Tadeusza Tarnowskiego 
i Józefa Porczka, oraz Katarzyna Zedel grająca na 
skrzypcach zwanych „Suka lubelska”, instrumencie 
zrekonstruowanym na podstawie opisów.
Poza prezentacją kapel i solistów, prowadzono wa-

rsztaty dla dzieci w zakresie muzyki i plastyki, oraz 
pozostałych zainteresowanych: Daniel Delatoure – warsztaty sk-
rzypcowe, Piotr Pinczatowski – warsztaty (nauka) tradycyjnych 
tańców wiejskich (oberek, polka), Maria Siwiec – nauka śpiewu 
tradycyjnego.
Impreza zgromadziła wielu zainteresowanych też zawodowo 

specjalistów, bo to przecież niezwykle rzadka sposobność 
zebrać tak wielu wykonawców w jednym miejscu i do tego w 
niezwykłej scenerii kojarzącej się z przeszłością i wsią. 
To była dobra impreza. Także dla tych, którzy przybyli tu z 

ciekawości, a zamykała ją ogólna „Zabawa na dechach”. Ba-
wili się wszyscy, starzy i młodzi, ale i tym razem pokolenie 
współczesnych nastolatków przegrało z kunsztem starszych. 
Ci znakomicie pokonywali przeróżne trudności w trakcie wielu 
figuralnych tańców ludowych. Niestety młodzi – mimo stałego 
kontaktu z muzyką – nie tylko jej nie rozumieją, nie przeżywają, 
ale i nie chcą kontynuować tego, na czym wyrosły pokolenia 
ich przodków.
Nie ma już młodych harmonistów, nie ma tradycyjnych wesel. 

Odchodzi w niebyt wielowiekowa, oryginalna i rodzima kult-
ura muzyczna, zastępowana wszechobecną już pop kulturą, o 
zupełnie innych korzeniach.
Działalność Małgorzaty i Andrzeja Bińkowskich, oraz ich 

przyjaciół, którzy śladami Oskara Kolberga od lat tkwią w swoj-
ej misji, jest już niestety schyłkowa, ale zebrana przez nich przez 
lata dokumentacja, będąca bezsprzecznie wielkim już skarbem 
narodowym, daje nadzieję na reaktywację i wzrost zainteres-
owania tą dziedziną. Dowodzą tego corocznie przybywający 
na te imprezy zainteresowani, wśród których jest coraz więcej 
zaangażowanej muzycznie młodzieży..

Andrzej Bińkowski

Galecanki

Cieszy też i to, że znaleźli się w Gostomi ludzie społeczni, otwa-
rci na innych, którzy bez wsparcia, na przekór tym, którzy pow-
inni, zatrzymują w czasie to, co powoli bez nich i im podobnych 
odejść na zawsze może.
Gostomia jest wielce pozytywnym przykładem wspólnego 

działania, bo tu zrealizować można swoje marzenia.
Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki


