Ostatnie dni ferii zimowych studenci będący członkami Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS
UJ spędzili na obozie dialektologicznym wraz z ich opiekunem dr. hab. Kazimierzem Sikorą. Tym
razem celem ich podróży został Maków Mazowiecki. Podczas swego pobytu odwiedzili także
okoliczne gminy: Rzewnie, Sypniewo i Kadzidło. Uczestnikom towarzyszyła prof. Dorota K.
Rembiszewska z Instytutu Slawistyki PAN zajmująca się badaniem dialektu mazowieckiego. W
swoim wykładzie inaugurującym obóz wprowadziła ona studentów w szczegóły badań nad gwarą na
obszarze powiatu makowskiego. Wyjazd zaowocował przeprowadzeniem rozmów z osiemnastoma
informatorami oraz nagraniem jedenastogodzinnych wywiadów dialektologicznych. Poprzez
spotkania z najstarszymi mieszkańcami uczestnicy obozu mieli niepowtarzalną okazję poznania
historii tych terenów z perspektywy osobistych wspomnień. Wiele dowiedzieli się także o
kultywowanych niegdyś, a dziś już niejednokrotnie wymarłych tradycjach i zwyczajach
świątecznych. Nie zabrakło również rozmów o regionalnej kuchni i codziennym życiu na wsi, którego
rytm w dużej mierze wyznaczają gospodarcze obowiązki – o których studenci także mieli okazję
posłuchać. Uczestnicy obozu zebrali bezcenny materiał, który posłuży do badań nad kulturą i gwarą
wsi mazowieckiej. Zorganizowali też warsztaty w Zespole Szkół im. Armii Krajowej i Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim oraz w Publicznym
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Sypniewie (Grzegorz Banasik – Gwara podhalańska,
Karolina Polak – Etyka języka, Monika Brytan – Gwara Kliszczaków). Dr hab. Kazimierz Sikora
wygłosił zaś wykłady dla uczniów dotyczące agresji i chamstwa przejawiającego się w języku, a
także języka jakim posługiwali się nasi przodkowie oraz wykład dla dorosłych: jak mówić o miłości.
Ponadto studenci zwiedzili Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle, gdzie znajduje się jeden z
najmniejszych skansenów w Polsce, zgłębili tajniki powstawania słynnych w całym kraju
kurpiowskich wycinanek oraz szydełkowego rękodzieła, a także dali się porwać zapustowemu
szaleństwu, biorąc udział w Zapustach organizowanych przez gminę Sypniewo w Gąsewie.
Uczestnicy obozu serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji: Staroście Powiatu
Makowskiego Zbigniewowi R. Deptule, dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej
Powiatu Makowskiego Marioli Biedrzyckiej, wójtom gmin Sypniewo i Kadzidło: Jarosławowi
Napiórkowskiemu i Dariuszowi Łukaszewskiemu, jak również dyrektorowi Centrum Kultury
Kurpiowskiej Grzegorzowi Parzychowi, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Makowskiego Joannie Rzepce oraz Sławomirowi
Radziszewskiemu; a przede wszystkim za niezwykle serdeczne przyjęcie podczas obozu i podzielenie
się swoimi wspomnieniami uczestnicy dziękują wspaniałym informatorom: Ludwice Chełchowskiej,
Jadwidze Rzewnickiej, Zofii Małkowskiej, Jadwidze i Stefanowi Latek, Wincentemu
Karczewskiemu, Danucie Kochanowicz, Karolowi Dionizemu Gutowskiemu, Kazimierzowi
Zakrzewskiemu, Leopoldowi Damięckiemu, Marii Chrostek, Wiesławie Bogdańskiej, Mariannie
Staśkiewicz, Krystynie Dąbrowskiej, Wandzie Pawłowskiej, Barbarze Napiórkowskiej, Teresie
Stępniewskiej, Zdzisławie Suchta oraz Robertowi Kluczkowi, którzy okazali się niewyczerpaną
skarbnicą wiedzy i anegdot o lokalnym życiu i historii.
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