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W drodze do domu

Scenariusz
Na podstawie tekstów Kornela Makuszyńskiego opraco-
wał Szymon Surmacz.
W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów:
• O dwóch takich, co ukradli księżyc
•	 Wiersze	smutne.	VII.	Nuda
•	 Wyprawa	pod	psem
•	 Fiki-Miki	dalsze	dzieje,	kto	to	czyta,	ten	się	śmieje
•	 Awantury	i	wybryki	małej	małpki	Fiki-Miki
•	 Wiersze	sentymentalne.	Zmierzch
•	 Wielka	brama

Reżyseria
• Szymon Surmacz
• Joanna „Jemiołka” Wiktorczyk (Stacja Wolimierz)

Przygotowanie pokazu akrobatycznego
• Agnieszka Kwiatkowska (Stacja Wolimierz)

Scenografia
• Iza i Kaja Pachulskie
• Jagna i Bartek Jankowscy 
• Uczniowie SP w Pobiednej i ich rodzice

Opracowanie muzyczne
• Grzegorz Dusza (paproota.org)

Realizacja dźwięku
• Janek Busse (SugarCandyMountain Studio)

Układy taneczne
• Anna i Lech Romankiewiczowie

Opieka artystyczna 
• Krzysztof „Wiktor” Wiktorczyk (Klinika Lalek)

Muzyka
Sunny June – Monkey Island; Grammatik – Moar Jive; 
Lady Pank – Wędrówka; Roots’n’future feat. E-Mental – 
Ulysse Part 1 and 2; James Marvel feat. MC Mota – Way of 
the Warrior; The Passion HiFi – I Close My Eyes



Występują
• Kewin Bronowicki (Jacek) 
• Patrycja Brożek (zwierzaki) 
• Patryk Bucior (pomoc)
• Kuba Cymbałko (maska) 
• Martyna Czarniecka (maska) 
• Ola Czereszko (maska)
• Brajan Darul (maska)
• Sławek Dunajczan (maska) 
• Marika Dyrda (maska, syrenka) 
• Oliwier Franckiewicz (Ciemna Moc)
• Oskar Głowacki (Koziołek Matołek)
• Filip Hałas (Ciemna Moc)
• Natalia Ignaczak (Diabełek)
• Dobrusia Kostyk (maska)
• Paweł Kotliński (Ciemna Moc) 
• Wiktoria Krakowiak (zwierzaki)
• Wiktoria Kubanik (pomoc)
• Maciek Kulczewski (pomoc)
• Nikola Lipnicka (pomoc)
• Kuba Mackiewicz (zwierzaki) 
• Kornelia Pawelec (Ciemna Moc)
• Marcin Raczyński (Ciemna Moc + pomoc)
• Julia Sikora (zwierzaki + akrobacje) 
• Filip Sikora (placek + akrobacje) 
• Tomasz Skowron (Ciemna Moc)
• Michela Sobolewska (maska)
• Filip Sokołowski (zwierzaki) 
• Wiktoria Stasiak (Małpka Miki + akrobacje)
• Matylda Surmacz (Aniołek)
• Marysia Szymocha (maska)
• Paweł Walczuk (pomoc)
• Klaudia Walczuk (zwierzaki)
• Maja Witczak (Małpka Fiki + akrobacje)
• Kuba Witkowski (maska)

W nagraniach wzięli udział
Kewin Bronowicki, Ola Czereszko, Oskar Głowacki, Fi-
lip Hałas (rap), Natalia Ignaczak (rap), Kornelia Pawelec 
(rap), Filip Sikora, Michela Sobolewska, Matylda Surmacz 
(piosenka „Ostatnia łza”), Marysia Szymocha (piosenka 
„W nogi czworonogi”), Maja Witczak

Premiera
30 maja 2016, Pobiedna



Podróż z Kornelem 
Makuszyńskim

Kultura od zawsze była tworzona przez opowieści. Zmie-
niają się media, formy, sposoby komunikowania się, ale 
opowieść pozostaje taka sama. To ona kształtuje wyobraź-
nię, pamięć historyczną i kulturę. Z okazji 10 rocznicy 
nadania szkole podstawowej w Pobiednej patronatu Kor-
nela Makuszyńskiego, postanowiliśmy z uczniami szkoły 
na nowo opowiedzieć historie znane z twórczości naszego 
patrona. Znane od dziesiątek lat motywy przybrały nową 
formę, a współczesny kontekst nadał im nowe znaczenie. 
Ucieczka z domu za „łatwym życiem”, ciemna moc czają-
ca się na afrykańskich przybyszów, czy tęsknota za ojczy-
stym krajem będą dziś interpretowane inaczej niż w ory-
ginalnych dziełach pisarza. Niezmienne jednak pozostają 
Radość i Dobro, dzięki którym bohaterom naszej historii 
udaje się przetrwać największe tarapaty.

O mieszkańcach miasteczka Zapiecek, w którym uro-
dzili się słynni Jacek i Placek, Kornel Makuszyński pisał 
tak: „nikt o nich nigdy nie słyszał ani nikt się o nich nie 
troszczył, nikt z tego miasta nigdy nie wywędrował ani 
nikt do niego nie przyjeżdżał, bo nie było po co”. Ten opis 
wypisz, wymaluj przypomina wiele współczesnych wsi 
i miasteczek w Polsce. Z jedną istotną różnicą. Dziś coraz 
więcej młodych ludzi wyjeżdża z „Zapiecków” rozsianych 
po całym kraju. Ci, którzy wywędrują, rzadko kiedy wra-
cają. We wsiach zostają ich rodzice i dziadkowie, a polska 
„prowincja” starzeje się i pustoszeje. Takimi „Zapieckami” 
są też wsie Wolimierz i Pobiedna, w których powstał spek-
takl „W drodze do domu”.



Jedną z ważniejszych myśli, towarzyszących nam 
przy tworzeniu przedstawienia, była chęć wzmac-
niania u dzieci poczucia wartości i dumy z miejsca 
z którego pochodzą, pokazania, że w zapomnianych 
wsiach, w dalekim „Izerbejdżanie”* można robić rze-
czy wyjątkowe, podziwiane przez mieszkańców naj-
większych i najpiękniejszych miast w Polsce.

Zależy nam, by mieszka-
jące w naszych wsiach „Jac-
ki i Placki”, nawet jeśli wyja-
dą w poszukiwaniu lepsze-
go życia, wrócili kiedyś do 
swoich domów. By tak jak 
w powieści Makuszyńskiego 
mieli do czego wracać i od-
czuwali potrzebę powrotu 
do swojej „małej ojczyzny”.  
Chcemy, by dzieci z naszych 
wsi, uczyły się nowych rze-
czy, rozwijały talent i czuły siłę płynącą ze wspólnego 
tworzenia sztuki i występów w sercu wielkiego miasta. 
Chcemy, żeby przygotowana przez nas opowieść sta-
ła się niezapomnianym przeżyciem i na długo zosta-
ła w ich pamięci. Tak, by wybierając się na kolejną wę-
drówkę, zawsze byli na drodze powrotnej do Domu.

* Kraina tajemnicza, dzika i radosna, mieszcząca się na południo-
wym zachodzie Polski. W Izerbejdżanie leżą m.in. wsie Woli-
mierz i Pobiedna. Wielu ludzi nazywa ten obszar Górami Izerski-
mi i Pogórzem Izerskim, ale oni nie znają wszystkich tajemnic tej 
pięknej krainy.  Izerbejdżan najlepiej opisał izerski bard i poeta 
Grzegorz Żak w książce „Izerbejdżan i inne kraje pagórzaste”.



Spektakl „W drodze do domu”

Znane i lubiane postacie zamieszkujące książki jedne-
go z najpopularniejszych autorów literatury dla dzie-
ci, spotkały się w jednym miejscu, by przypomnieć 
mądrość i wartości, którymi przesycone są jego dzie-
ła. Spektakl został przygotowany w konwencji teatru 
ulicznego: duże formy lalkowe, maski, falujące płótna, 
tajemnicze postacie przemieszczające się między wi-
dzami, choreografia w której kilkunastu aktorów two-
rzy spójny obraz – to techniki stosowane m.in. w twór-
czości Wolimierskiej Kliniki Lalek, jednego z najbar-
dziej znanych teatrów tego typu w Polsce i Europie.



Uczniowie szkoły sami wykonali większość scenogra-
fii (lalki i maski w technice papier mâché, kostiumy, 
konstrukcje), pod okiem doświadczonych twórców 
nauczyli się ruchu scenicznego i tekstu. W przedsta-
wieniu wzięło udział prawie czterdzieścioro dzieci. Są 
zarówno aktorami jak i zespołem technicznym, zmie-
niającym scenografię. W ten sposób uczą się, jak waż-
na jest współpraca i przekonują, że na magię teatru 
pracują nie tylko aktorzy, lecz także pozostający w cie-
niu, jednak niezmiernie ważny zespół techniczny.

Szkolna trupa teatralna, śladami 
Koziołka Matołka zmierza do Paca-
nowa, żeby wziąć udział w jednej 
z ważniejszych imprez dla dzieci 
– organizowanym od 14 lat Mię-
dzynarodowym Festiwalu Kultury 
Dziecięcej. Festiwal organizowa-
ny przez Europejskie Centrum Baj-
ki w Pacanowie gromadzi co roku 
kilkanaście tysięcy widzów a tego-
roczna edycja została objęta patro-
natem honorowym przez ambasa-
dę Chorwacji.



Wolimierz

Magiczna wieś u stóp Gór Izerskich, założona w XVII w. 
przez czeskich i śląskich uchodźców wyznania prote-
stanckiego. Od zawsze zamieszkiwana przez niepokor-
ne duchy, do dziś przyciąga nowych osadników, którzy 
wnoszą tu świeże pomysły i doświadczenie. Wyjątkowa 
atmosfera współpracy i dbałości o zachowanie klimatu 
kulturowego i krajobrazowego zostały docenione wielo-
ma nagrodami w konkursach Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

Wolimierskie domy i przydomowe ogrody zdobywa-
ją nagrody gminne i wojewódzkie, a mieszkańcy słyną 
z gościnności, otwartości i kreatywności. Wszystko to 
sprawia, że nasza wieś jest miejscem niezwykłym i za-
padającym w pamięć. Niektórzy twierdzą, że to zasłu-
ga gwiaździstego nieba nad Pogórzem Izerskim – jedne-
go z niewielu miejsc w Europie objętego strefą ochrony 
„czarnego nieba”, inni, że to efekt działania radonu, gazu 
szlachetnego, którym przesycone jest powietrze, gleba 
i woda w Wolimierzu. Bez względu na to czy to zasługa 
radonu, gwiazd, ludzi, kultury czy przyrody, jedno jest 
pewne – Wolimierzem można się trwale „zarazić”.

Tu ponad 20 lat temu na opustoszałej i zrujnowa-
nej stacji kolejowej pojawiła się grupa artystów, którzy 
stworzyli niezależny ośrodek kulturalny znany jako Sta-
cja Wolimierz. Dzięki działalności Stacji i położeniu na 
uboczu, wśród przyrody i ładnego krajobrazu w Woli-
mierzu prężnie zaczęła się rozwijać agroturystyka i po-
jawiły się pierwsze inicjatywy związane z tworzeniem 
produktu lokalnego.

Na fali tej aktywności powstało Stowarzyszenie Wo-
limierz, którego główne cele skoncentrowane są na roz-
woju społecznym, kulturalnym i gospodarczym wsi i jej 
okolic. Stowarzyszenie po niecałych dwóch latach od re-
jestracji (współpracujemy nieformalnie od około 5 lat) 
staje się ważną instytucją wspierającą rozwój lokalny. 
Inicjujemy spotkania dla mieszkańców wsi i okolic, pro-
jekty edukacyjne i obywatelskie mające wpływ na miesz-
kańców całej gminy.



Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Pobiednej

Szkoła jest ważnym miejscem dla wiejskiej społecz-
ności. Oprócz swojej podstawowej działalności sta-
tutowej – czyli realizowania programu edukacyjne-
go, pełni ważne funkcje integrujące mieszkańców 
wsi. Jest to szczególnie istotne, gdy znaczny odse-
tek mieszkańców to ludność napływowa, nie mają-
ca naturalnych więzów ze swoimi sąsiadami. W cza-
sach postępującej atomizacji i rozpadu społeczności, 
w których więcej czasu spędza się przy telewizorze 
i komputerze, niż na spotkaniach z sąsiadami, małe 
wiejskie szkoły stają się jednymi z ostatnich „szań-
ców” w obronie wspólnoty lokalnej i tworzenia wię-
zów społecznych.

Nasza szkoła stara się dbać nie tylko o jak najlep-
szą edukację wiejskich dzieci, ale również inicju-
je wiele działań skierowanych do rodziców, dziad-
ków czy pozostałych mieszkańców Pobiednej i Wo-
limierza. Organizujemy imprezy okolicznościowe, 
wycieczki i pikniki rodzinne. Angażujemy rodziców 
w realizowane projekty, zapraszamy do współtworze-
nia szkolnego życia po godzinach lekcyjnych. Spo-
łeczność szkolna współuczestniczy w działaniach 
na rzecz mieszkańców Pobiednej i Gminy Leśna. 
Uczniowie reprezentują szkołę podczas wielu uroczy-
stości, biorą udział w konkursach, zawodach, kampa-
niach, akcjach i projektach. Od paru lat o szkole robi 
się coraz głośniej – również dzięki nagrodom zdoby-
wanym przez naszych uczniów.

O tym, że dobrze realizujemy naszą misję edukacyj-
ną i społeczną, najlepiej świadczy stale rosnąca liczba 
dzieci zapisujących się do naszej placówki. Bez wątpie-
nia, pomagają w tym nowoczesne i ambitne projekty 
edukacyjne realizowane przy współpracy z wieloma 
instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami.



Nasz patron

Kornel Makuszyński jest patronem szkoły do któ-
rej uczęszczają dzieci z Pobiednej i Wolimierza. W 2016 
roku przypada 10. rocznica nadania szkole jego imienia. 
Jest to postać kojarzona głównie z przygodami Koziołka 
Matołka, Jacka i Placka i małpki Fiki Miki. Mało kto potra-
fi wymienić więcej książek jednego z największych pol-
skich twórców literatury dla dzieci, jeszcze mniej osób 
potrafi podać szczegóły z jego niezwykle inspirującego 
życiorysu poety, pisarza, gorącego patrioty i społecznika, 
który od najmłodszych lat wyróżniał się przebojowością, 
samodzielnością i niezwykłą wrażliwością społeczną na 
ludzką krzywdę, niesprawiedliwość i biedę.

Makuszyński od najmłodszych lat może uchodzić za 
wzór do naśladowania. We wspomnieniach Kornela zapisa-
nych w książce „Bezgrzeszne lata” przypomina swój debiut 
literacki w wieku czternastu lat: „Mija jeden dzień nic... Jest 
wiersz Leopolda Staffa śliczny! Mija drugi tydzień nic. Jest 
wiersz Maryli Wolskiej przepiękny! Jakże mogło być ina-
czej? Moje sonety wiją się w mękach na dnie kosza, ciśnięte 
tam ze wzgardą przez Kasprowicza. A jednak stało się ina-
czej. Boże jedyny! Na pierwszym miejscu w dodatku literac-
kim jaśnieją, błyszczą, promienieją, krzyczą, wrzeszczą na 
cały świat moje wiersze, moje dwa sonety! Jan Kasprowicz 
uznał je za godne druku, Jan Kasprowicz kazał je wydruko-
wać! Świat się ze mną zakręcił chciałem krzyczeć i śpiewać 
z radości, chciałem ściskać każdego przechodnia i każdemu 
powiedzieć: ‚Panie, to moje wiersze’. W administracji gazety 
wypłacili mi za dwa sonety dwie korony halerzy osiemdzie-
siąt waluty austriackiej. Byłem bogaty!”

Naszym zdaniem takich wzorców – emocji, przebojo-
wości i ambicji połączonych z wrażliwością i otwartością 
na innych potrzebują współczesne dzieci. Makuszyński 
był gorącym patriotą. Ale jego patriotyzm przesiąknię-
ty był wartościami, które ciężko odnaleźć we współcze-
snych „narracjach” odwołujących się do patriotyzmu. 
Fundamentalne wartości, którymi przesiąknięta jest cała 
jego twórczość to nie tylko bezinteresowna służba oj-
czyźnie i społeczeństwu, ale przede wszystkim pomoc 
słabszym, radość życia, przyjaźń i współpraca przeciw-
stawiająca się chciwości i egoizmowi.

Jak napisała Monika Florek Mostowska w artyku-
le „Awantura o Makuszyńskiego” (Idziemy nr 35 [364]): 
„W pierwszych latach niepodległości wspierał piórem bu-
dzącą się do nowego życia Rzeczypospolitą. Jego powieści 



– ‹‹Wielka brama››, pełna przygód historia o chłopaku, 
który przyjeżdża budować ‹‹polską Gdynię›› czy ‹‹Skrzy-
dlaty chłopiec›› o rodzącej się sile polskiego lotnictwa 
– miały budzić poczucie wspólnoty, ofiarności na rzecz 
ojczyzny i świadomość jej siły. Jeśli nawet były pisane 
na społeczne zamówienie, na pewno spełniły swoją 
rolę, pokazując bohaterów uczciwych, radosnych i go-
towych do poświęceń dla Polski.”

Dziś spuścizna Makuszyńskiego w dużej mie-
rze została zinfantylizowana i wypłukana z warto-
ści, dzięki którym „polski Dickens” był jednym z naj-
poczytniejszych autorów okresu międzywojennego. 
Jest to bez wątpienia również efekt tego, że po 1945 
r. Kornel Makuszyński został objęty zakazem publika-
cji i poddany szykanom. „Żył w ciasnym mieszkaniu, 
niedostatku i zapomnieniu. Żona zarabiała lekcjami 
muzyki. Tymczasem dla niego, człowieka sukcesu, 
jednego z najweselszych i najbardziej optymistycz-
nych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, na-
gle zabrakło miejsca. Ówcześni decydenci postanowi-
li uchronić powojennych młodych czytelników przed 
radosnym optymizmem emanującym z jego książek.” 
(Janusz R. Kowalczyk, culture.pl).

Jednym z długofalowych celów naszego przedsię-
wzięcia jest zainteresowanie młodzieży twórczością 
Kornela, przywracanie wiedzy o tej niezwykłej postaci 
i zaszczepienie jego pasji i etosu współczesnym dzie-
ciom. Życiowa mądrość Makuszyńskiego zamknię-
ta w zdaniu „Stracony jest każdy dzień bez uśmie-
chu”, patronuje wszystkim naszym poczynaniom.



Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach programu Kultura Dostępna

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy za udzielone nam wsparcie ma-
terialne, organizacyjne i duchowe następujacym oso-
bom, instytucjom i firmom: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Gmina Le-
śna (Burmistrz Mirosław Markiewicz); Powiat Lubański (Sta-
rosta Walery Czarnecki); Kamila Marcinkiewicz-Prasad i Ran-
jit Prasad oraz Janek Busse (SugarCandyMountain Studio); 
Marek i Bożena Jankowscy (Okna Drzwi Schody, Mirsk); Marta 
Siedlanowska (BZ WBK Mirsk); Lech i Anna Romankiewiczo-
wie; Joanna „Jemiołka” Wiktorczyk i zespół Stacji Wolimierz; 
Agnieszka „Stokrotka” Kwiatkowska; Wiktor Wiktorczyk; Grze-
gorz Dusza (paproota.org); Jagna i Bartek Jankowscy (Przydę-
bie); Wiesława Dowchań (Galeria Przedmiotu Wolimierz 58); 
Edyta Lesiuk (Dom Pracy Twórczej); Monika Fijałkowska-
-Mokosa; Bartek Brejwo-Suszyński; Karolina Foltyńska (Pa-
norama Leśnej); Arkadiusz Lipin (portal Góry Izerskie); Grze-
gorz Jabłoński (Fream S.A.); Mateusz i Kasia Jastrzębscy (Sto-
matologia Jastrzębscy); Kasia Liszkowska (Słodka Kafe); Piotr 
Namysł (Castorama); Basia i Adam Ferenc; Anna Jastrzębska; 
Magda Guła i zespół Inkubatora NGO w Lubaniu; Teresa Kęska 
i Zespół Łużyczanki; Skład Materiałów Budowlanych Krasiccy, 
Mirsk; Ceramin Sklep Ogólnobudowlany, Mirsk; Marta Lesz-
czyńska (Sklep papierniczo-przemysłowy, Leśna) oraz wszy-
scy rodzice dzieci biorących udział w przedstawieniu, ka-
dra pedagogiczna i pracownicy szkoły w Pobiednej, któ-
rzy dzielnie znosili nasz twórczy zamęt :-)

Opracowanie programu: Szymon Surmacz
Projekt graficzny i skład: Izeris.pl
Fotografie: Tomasz Kotliński, Szymon Surmacz, Agnieszka 
Surmacz
Kontakt: Stowarzyszenie Wolimierz, Wolimierz 120, 59-814 
Pobiedna, stowarzyszenie@wolimierz.org, tel 502 554 352
www.wolimierz.org; facebook.com/wolimierz 
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