Ballada Lubelska

Józef Łobodowski

Dolinami, zielonymi orawami kraina się rozpostarła,
rozlewami torfowisk i łąk podeszła
ku stromym wąwozom...
Złota woń macierzanki napływa do gardła,
ani wiesz,
skąd i dokąd cię wiozą.
Czy tęsknota daleka,
czy rozpacz i strach,
skurcz pod sercem, gdy słów już zabrakło do wyznań,
na pastwiskach, na rzekach,
po majdanach i wsiach
wciąż usypia moja Lubelszczyzna.
Kiedyś wrócę do ścieżek wydeptanych i szos,
gdziem się z wiatrem spotykał i ziemi bił czołem,
dość słyszała tych pieśni,
więc pozna mój głos,
kiedy na nią po imieniu zawołam.
Przyjdą zmierzchy fiołkowe, zatoczy się wóz,
furman cmoknie na rosłe mierzyny – i ruszę...
Ach... i droga, wiodąca szpalerami brzóz
między polne jabłonie i grusze.
Niby dym, co wieczorem nad jedliną się snuł, mgła mi oczy
przesłoni, lecz do łez się nie przyznam,
i śród leśnych uroczysk,
śród majdanów i siół
cicho uśnie moja Lubelszczyzna.
Do kraju polnych grusz
i złotych sosen,
gdzie misę z zsiadłym mlekiem nakrywa bochen chleba,
gdzie płatki bzu poranną piją rosę,
od dawna już
powracać mi trzeba.
Niech tylko Tanwią spłynie pierwsza kra,
niech w zwierzynieckich lasach zakwitną
krzaki leszczyn
usłyszę, jak o zmierzchu flet pastuszy gra,
jak mi pod stopą
sucha gałąź trzeszczy
Lubelski cmentarz zarósł gęstwą drzew,
jak dobrze spocząć przy boku swego dziada! –
i niech mi tam jaśminu krzew
o moim kraju opowiada.
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Drodzy Czytelnicy,
wkraczamy w 16. rok działalności, opublikowaliśmy 95
numerów „Lublina”. Niemało! Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wiosną przyszłego roku opublikujemy setny numer naszego dwumiesięcznika. W styczniu 2019 roku podczas uroczystej gali w siedzibie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie ogłoszono wyniki tradycyjnego konkursu na najciekawsze publikacje dziennikarskie. W gronie laureatów
znalazł się nasz redakcyjny kolega Wojciech Pestka, jeden
z najlepszych polskich reporterów. Od lat publikujemy
teksty Wojtka, znakomitego poety, wybornego prozaika,
niezrównanego znawcy wschodnich klimatów i tematów,
autora pasjonujących reportaży choćby z walk na wschodniej Ukrainie. Nasz Przyjaciel jako jeden z niewielu reporterów znalazł się na terenach walk, rozmawiał z ludźmi pozbawionymi domów, dobytku, rodzin, z oficerami,
żołnierzami, snajperami, którzy każdego dnia, każdej godziny ocierają się o śmierć. W najnowszym numerze prezentujemy niezwykły tekst naszego Laureata, rzec można: polityczno-społeczno-religijny – Cerkiew bez Putina.
Podczas wspomnianej gali dwumiesięcznik „Lublin.
Kultura i społeczeństwo” nagrodzony został laurem Aleksandra Milskiego. Nasze pismo uznane zostało za najlepsze lokalne medium papierowe w kraju. Jury dostrzegło
i uhonorowało „Lublin” już w poprzedniej edycji konkursu, w roku 2019 redakcja nagrodzona została „Za utrzymanie wysokiego poziomu i rozwijanie pisma”. W protokole odnotowano, że „pismo nadał służy krzewieniu
patriotyzmu regionalnego, konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia – popularyzację osiągnięć lokalnych”. Dodam, iż nie ograniczamy się do patriotyzmu lokalnego,
piszemy o naszych krajanach w świecie, poświęcamy wiele miejsca Polakom na Wschodzie, interesują nas problemy wschodnich i południowych sąsiadów, a promujemy
nie tylko artystów i pisarzy regionu, ale prezentujemy pisarzy europejskich, odkrywamy twórców na Wschodzie
i Południu, pierwsi w kraju publikowaliśmy utwory znanych dzisiaj w Europie prozaików Wasyla Słapczuka oraz
Iwana Jackanyna. Od dwudziestu lat Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przyznaje Międzynarodową Nagrodę Literacką im. J. Łobodowskiego, organizujemy imprezy, sesje, mitingi poetyckie poświęcone pamięci Atamana Łobody. Członkowie Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich uczestniczyli w Inauguracji Roku Łobodowskiego w Łucku na Ukrainie, wspólnie z Konsulatem RP W Łucku, w październiku 2019 roku,
będziemy wręczać Nagrodę Łobodowskiego.
W marcu 1968 roku studenci w Polsce wyszli na ulice, aby protestować przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, cenzurze, partyjniackiej bucie, braku wolności

osobistej. Wypadki marcowe w Lublinie – organizacja
wieców, uliczne demonstracje, manifestowanie solidarności z bracią studencką całego kraju i robotnikami – były
dziełem studentów II i I roku filologii polskiej UMCS. Zamieszczamy obszerną relację z promocji książki Marzec,68
w Lublinie, która odbyła się 11 marca 2019 w Domu Kultury LSM. Autorami tomu są lubelscy uczestnicy marcowych wydarzeń sprzed 50.laty.
Numer „Lublina” powstawał w okresie szkolnych strajków nauczycieli, wielu z nas patrzyło ze zgrozą na poczynania pedagogów; na brak rozeznania politycznego, szantażowanie swych kolegów, niewybredne piosenki, którymi
usiłowali zjednać sobie społeczną przychylność. Komentarzem do tych zajść są dwie rozprawy: ks. prof. Edwarda
Walewadra i ks. prof. Zygmunta Zielińskiego.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy od roku 2011. Projekt upamiętnienia „Wyklętych” wypłynął z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po jego śmierci projekt podtrzymał Bronisław
Komorowski. 2 lutego 2011 r. odbyło się głosowanie
w sprawie ogłoszenia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Za przyjęciem ustawy było
406 posłów, wśród niewielkiej grupki przeciwników upamiętnienia żołnierzy podziemia niepodległościowych był
(m.in.) Kazimierz Kutz, który w roku 1975 wyreżyserował film Znikąd donikąd będący paszkwilem na Żołnierzy Wyklętych działających na terenie Żywiecczyzny. Film
Kutza, który ukazał oddział byłych akowców jako bezideową bandę, wzbudził sprzeciw w wielu środowiskach, niestety, cenzura uniemożliwiła jakąkolwiek krytykę. Na naszych łamach przypominamy Zygmunta Burzyńskiego
(1927–1948) żołnierza AK, poetę, który zmarł z ran odniesionych w walkach. Prezentujemy nigdzie nie publikowane
wiersze młodego żołnierza a także wspomnienia o ich autorze pióra Ryszarda Kornackiego oraz Mariana Burzyńskiego, brata poety. Zachęcam do lektury eseju Rafała Dobrowolskiego o Bohdanie Szuckim, żołnierzu Narodowych
Sił Zbrojnych, założycielu i wieloletnim prezesie Związku
Żołnierzy NSZ. Rozpoczynamy cykl „Kartki z mojej historii” Stanisława Żurka, autor w poruszającej relacji wspomina spotkania z Antonim Segitem, więźniem Kozielska.
Polecam piękne eseje profesora Stefana Kruka o zapomnianym dramaturgu Zygmuncie Sarneckim, Edwarda
Balawejdera o Jerzym Kuncewiczu, dowcipne relacje prof.
Czesława Michałowskiego o sportowym trybie życia, felietony, listy, wiersze, wreszcie relację z konkursu poetyckiego, któremu patronuje zmarły przed dwoma laty wybitny poeta Marian Janusz Kawałko, członek Lubelskiego
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Nagrody Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich za
2018 rok
20.03.2019 podczas uroczystej gali w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy
ulicy Foksal w Warszawie rozstrzygnięty został doroczny
konkurs o Nagrody za najlepsze prace dziennikarskie w polskiej prasie, radiu i telewizji opublikowane i wyemitowane
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Nagrody SDP wzorowane są na nagrodzie Pulitzera.
W 26. edycji Konkursu o Nagrody SDP można było rywalizować w czternastu kategoriach tematycznych. Do
dwunastu kategorii dziennikarskich zgłoszono 287 prac
– z prasy, radia, telewizji i Internetu. Fotografie i reportaże fotograficzne nadesłano do oddzielnych dwóch kategorii z zakresu fotografii prasowej.
Skład Jury Głównego: Krzysztof Skowroński – przewodniczący, Przemysław Babiarz, Paweł Badzio, Krystyna Forowicz-Domalska, Witold Gadowski, Wanda Nadobnik, Marek Palczewski, Ewa Urbańska, Tadeusz Woźniak,
z głosem doradczym przewodnicząca jury selekcyjnego
Elżbieta Binder oraz eksperci fundatorów nagród: IPN –
dr Grzegorz Majchrzak i NCK – dr hab. Rafał Wiśniewski.
Jury, oceniając prace, brało pod uwagę ich oryginalność, śmiałość w podejmowaniu tematyki trudnej i kontrowersyjnej, atrakcyjność formalną przekazu, jego komunikatywność, walory estetyczne i dydaktyczne, rzetelność
i wiarygodność.
Reportaż Wojciecha Pestki „Miał być raj, jest Krym”
opublikowany w miesięczniku „Odra” (styczeń 2018) został wyróżniony Nagrodą im. Kazimierza Dziewanowskiego w kategorii prac dziennikarskich o problemach i wydarzeniach na świecie. Nagrodzony tekst pochodzi z cyklu
autorskich reportaży z Ukrainy drukowanych na łamach
wrocławskiej „Odry”. Znalazły się w nim między innymi
teksty „Na Wschodzie (Ukrainy) bez zmian” o II kompanii 24. Batalionu Obrony Terytorialnej „Ajdar”, „Słitfocia ze śmiercią w tle” dotyczący obrońców ługańskiego
lotniska czy „Sny Braci Karamazow” o ukraińskim milionerze Wiaczesławie Konstantynowskim, który sprzedał swojego rolls-royce’a i jako ochotnik ruszył na front
wschodni, a także nagrodzony w 2017 reportaż: „Petro Samozwaniec. Strażnik prezydenckiego pałacu”. Wydawnictwo „Wysoki Zamek” zamierza wiosną tego roku wznowić
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Danuta
Szegda-Pestka

zbiór reportaży Wojciecha Pestki „Do zobaczenia w piekle” i wydać kolejny „Gdyby Polacy nie byli Polakami”.
Dwumiesięcznik „Lublin. Kultura i społeczeństwo”
w tym roku otrzymał Nagrodę Główną im. Aleksandra
Milskiego przyznawaną najlepszemu pismu lokalnemu
w Polsce za podejmowanie tematów ważnych dla społeczności i regionu.
Jury dostrzegło i uhonorowało „Lublin” już w poprzedniej edycji konkursu, w roku 2019 redakcja nagrodzona
została „Za utrzymanie wysokiego poziomu i rozwijanie
pisma”. W protokole odnotowano, że „pismo nadał służy
krzewieniu patriotyzmu regionalnego, konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia – popularyzację osiągnięć lokalnych”. Dwumiesięcznik wydawany jest od piętnastu lat
i słynie z niezwykłej dbałości o szatę edytorską oraz ze znakomitej jakości tekstów o ponadregionalnej tematyce, pozostaje – bo tytuł zobowiązuje – encyklopedią wiedzy o historii lokalnej i wielokulturowej społeczności Lublina.
Z redakcją współpracują nietuzinkowi autorzy! Są wśród
nich znakomici naukowcy lubelskich uczelni: historycy,
poloniści, rusycyści, pedagodzy, psycholodzy. Czytaliśmy
w „Lublinie” relacje z Kijowa z czasów gorących dni „euromajdanu”, z Krymu i Odessy. Pojawiają się na łamach dwumiesięcznika przekłady współczesnej prozy, publicystyki
i krytyki literackiej publikowanej na Białorusi, Ukrainie, Słowacji, w Rosji i Kazachstanie. Redakcja utrzymuje kontakty z ludźmi Lubelszczyzny rozsianymi po całym świecie. Zamieszcza ich korespondencje, refleksje i uwagi. Ekspediuje
też egzemplarze „Lublina” w świat szeroki. Lubelski dwumiesięcznik jest dziś dostępny w każdej uniwersyteckiej bibliotece Europy! Wspomnę o paru numerach pisma, które mnie
poruszyły. Józef Łobodowski, wybitny polski poeta, przez peerelowską cenzurę skazany został na zapomnienie. Był nie
tylko autorem znakomitych wierszy, także bezkompromisowym publicystą, świetnym prozaikiem, dziennikarzem radiowym, politykiem, wielką postacią emigracji politycznej.
Dziś redakcja „Lublina” nie skąpi wysiłku, energii, czasu,
aby emigrantowi-poecie przywrócona była należna mu pamięć i cześć. Za ten wysiłek w przywracaniu pamięci polskiemu patriocie chciałabym redakcji szczególnie podziękować.
I pogratulować piętnastu lat pięknej i owocnej pracy!
■
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„Jesteście wierszem idioty
odbitym na powielaczu…”1
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Wojciech
Pestka

Podziwiam „rasowych” dziennikarzy, zawodowców,
którzy zęby zjedli przy redakcyjnych biurkach na dziennikarskiej robocie – bezbłędnie potrafią odsiać ziarno
od plew, wiedzą, co i jak napisać i gdzie postawić kropkę. To oni wyznaczają standardy dziennikarskiej rzetelności i etyki. Tej wiedzy nie da się kupić, zdobywa się ją
z czasem, wyciągając wnioski z popełnionych błędów. Zazdroszczę im tematów, dociekliwości, logiki wywodu, zaskakującej puenty. A nade wszystko czytelników, którzy
na kolanach, z nieskrywanym entuzjazmem przyjmują
ich kolejne teksty. Wiem, że swoją pozycję w zawodzie
zawdzięczają ciężkiej pracy, ale ciężka praca i talent to tylko jeden z warunków. Liczy się także łut szczęścia: sprzyjający zbieg okoliczności, traf, przypadek, pomyślny los.
Zastanawiam się, czy potrafię im dorównać?
Określenie „amatorski” źle się kojarzy, sugeruje nieudolność i brak rzetelności. W „słusznie minionej epoce” często było używane w odniesieniu do zawodników
różnych dyscyplin, miało uzasadniać wyższość zamiłowań
i pasji nad zawodowstwem, ze swej natury niemoralnym
i pazernym, bo koncentrującym się na materialnej stronie
sportowej rywalizacji. Miało dodawać sukcesom naszych
sportowców „amatorów” propagandowego kolorytu i budzić uzasadnioną dumę. To było jedno ze stosunkowo niewinnych kłamstw, którym posługiwał się totalitarny system, modelując „socjalistyczną” świadomość.
Jadąc rejsowym autobusem na galę wręczenia Nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2018 zastanawiałem się, jak będę się czuł wśród „tuzów” polskiego
dziennikarstwa. W światku „warszawki”, starych wyjadaczy, gdzie wszyscy się znają, gdzie role i miejsca są rozdane raz na zawsze, a na prowincję spogląda się z wyższością, z jaką kiedyś traktowano ubogich krewnych. Nie
miałem kompleksów i oczekiwań, nigdy nie starałem się
gonić za dziennikarską modą, jechałem ze świadomością,
że moje teksty, chociaż poprawne, wciąż są dalekie od ideału i czeka mnie ogrom pracy. Myślałem o tym, jak trudno jest „wyodrębnić siebie”, oddzielić to, co jest przekazem z zewnątrz, obcym głosem, polityczną manipulacją,
1

Jacek Kaczmarski, Autoportret Witkacego.

Red. Wojciech Pestka

O dziennikarzach i dziennikarstwie: Nagrody 2018

od własnych myśli i uczuć w świecie, w którym naruszona została krucha równowaga między człowiekiem a towarzyszącą mu technologią. W rzeczywistości, która nas
przerasta, każdego dnia wyznacza nam nowe zadania
i skazuje na kolejne porażki, a my, opętani obsesją walki
o naprawianie świata znów podejmujemy wyzwanie, łudząc się, że nasz głos będzie słyszany.
To rodzaj infantylizmu, nieuleczalnej choroby, z którą
idzie się przez całe życie – myślałem, patrząc na pasażerów
autobusu – bo przecież nie robi się tego dla rozrywki czy
sławy, ale z poczucia odpowiedzialności. Odpowiedzialność to „niemodny” termin – internetowy słownik PWN
wyjaśnia go dwojako: jako „obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny” lub „przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś” – tego
rodzaju samozwańcze, romantyczne zapędy nie są domeną zawodowców.
Zastanawiam się, czy chcę im dorównać?
Dla komunistycznej władzy ludzie parający się dziennikarstwem, byli „wierszem idioty odbitym na powielaczu”.
Nie zamierzam dociekać, kim jesteśmy dla obecnej, demokratycznej władzy. Ta wiedza niczego nie daje, niczego nie
zmienia: musimy każdego dnia robić swoje. Zwłaszcza jeśli powołanie traktujemy, nie waham się użyć tego słowa,
nie w kategoriach zawodowstwa, ale amatorstwa.	
■
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Ks. Edward
Walewander

Szkoła i trapiące ją
eksperymenty
Szkoła jest dziś przedmiotem
rozmaitych eksperymentów,
strefą walki o wpływ nie tylko
na dziecko, ale także na
rodzinę, a w sumie na społeczeństwo.
I to jest zrozumiałe,
bo taka jest jej rola. Ale wokół
szkoły zaczyna się też
dziać coś złego. Najgorsze zaś
jest to, że z powodzeniem
wciąga się ją do machinacji
politycznych, od których
w imię dobra publicznego winna się trzymać z dala.
Poniższy tekst to mała próba przypomnienia
elementarnych spraw związanych ze szkołą.
1. O szkole – vox populi
Szkoła to temat nieprzerwanie ważny i aktualny.
O szkole mówi się i pisze wiele od dawien dawna. W kronice szkolnej w bawarskiej miejscowości Obergangkofen
znalazłem niecodzienny, może nieco ironiczny zapis nauczyciela z połowy XIX stulecia: Szkoła była zła, jest zła
i taką zawsze pozostanie1.
Całkiem odmienny obraz szkoły przedstawił znany
polski pisarz Melchior Wańkowicz w swej książce Na tropach Smętka, wydanej w 1936 r. Zacytuję większy jej fragment, ponieważ Wańkowicz dobrze przedstawia szkołę
i jej dziedzictwo:
Jeśli dla życia politycznego narodu jego zewnętrznym
symbolem i jego warunkiem najistotniejszym jest niezawisłość, to dla życia duchowego i kulturalnego – szkoła.
Można powiedzieć, że jest ona ważniejsza niż wszystko – niż prasa, bo tę zastąpi „wieść gminna”, niż nabożeństwo w języku ojczystym, bo to zawsze potrafi się schronić
pod jakową figurę przy drodze, pod dach prywatnego domu.
Szkoła – to dopiero uchwytne wiązadło, które kłosy myśli, źdźbła uczuć bierze w powrósło organizacji i sprawia, że
już się żółci nowy snop dojrzały, uchwytny [...].
1
Schulchronik (Kronika szkolna), Archiwum parafialne Obergangkofen (archidiec. monachijska), bez sygn.

W szkole krystalizują się uczucia w rozumowania i rozumowanie prześwietla się uczuciem. W szkole z chaosu wyłania się twardy duchowy ląd. To szkoła daje swoją tradycję, to szkoła stwarza świat, któremu pozostajemy wierni.
Dlatego wszędzie, gdzie jest zagrożona narodowość, rozżarza się najstraszliwsza, najzajadlejsza walka o szkołę2.
2. Misja szkoły w zmieniającej się rzeczywistości
Po wojnie francusko-pruskiej 1870/71 r. wielu pytało, jak mogło dojść do tak bezprzykładnej klęski Francji, ówcześnie jednej z pierwszych potęg europejskich.
Wprawdzie militaryzm pruski dawał o sobie znać od wielu lat, a wojna przestawała być sprawą li tylko polityków
i monarchów – stawała się sprawą narodów, a wpływ na to
miało przede wszystkim powszechne przyznanie ludziom
ze wszystkich warstw społecznych praw obywatelskich.
Fenomen Sedanu wymagał jednak jakiegoś czytelnego wyjaśnienia. I takie wyjaśnienie, owszem, się pojawiło, zwłaszcza w ówczesnych Niemczech, gdzie zwykło się
mawiać, że tę wojnę wygrał pruski nauczyciel.
Można powiedzieć, że takie stwierdzenie jest pewnym
uproszczeniem, ale nie jest ono nieprawdziwe, gdyż pruska tożsamość to był jeden z najistotniejszych celów działania pruskiej szkoły. I jednocześnie wielka groźba dla
Polaków pozostających pod władzą Prus, ale też jakaś czytelna dla nich lekcja, z której Polacy także musieli zdać egzamin, kiedy wybiła godzina ich niepodległości.
Szkoła polska w Dwudziestoleciu przechodziła skomplikowane koleje losu, bo trzeba było ją budować prawie
od początku i niejako wchłaniać to, co gdzie indziej było
już od dawna wypracowane, a w ówczesnej Polsce jakoś
nowe. Na szczęście można też było sięgać do tradycji edukacyjnej, w Polsce wcale nie tak płytkiej, bo przecież Komisja Edukacji Narodowej wypracowała wzorce nie bez
racji zasługujące na miano pionierskich. Taka pionierskość cechowała również pracę nad edukacją w Polsce
po 1918 r. Nowa szkoła odrodzonej Polski czerpała też,
nie bójmy się tego powiedzieć, z doświadczeń systemów
2

M. Wańkowicz, Na tropach Smętka, Warszawa 1958, s. 192.
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szkolnych państw zaborczych. W każdym razie to, co wypracowano w Dwudziestoleciu, żyło jeszcze i nieoficjalnie oddziaływało za sprawą przedwojennych nauczycieli
przez wiele lat po 1944 r. i może dlatego, mimo często tępego naśladownictwa edukacji sowieckiej, szkoła w PRL-u – pomijając serwitut ideologiczny, stosowany zresztą
w nierównym stopniu, bo wiele zależało od nauczyciela –
miała się względnie dobrze.
Niestety, reforma szkolnictwa w Polsce przeprowadzona w 1948 r. zapoczątkowała dwa zjawiska, które negatywnie odbijają się nawet na szkole naszych czasów. Jedno
– to likwidacja elitarności szkoły średniej doprowadzającej do matury lub – inaczej rzecz ujmując – dającej prawo do studiów wyższych. Z różnych względów, które tu
pomińmy, powszechność wykształcenia średniego w trybie ogólnokształcącym skutkuje produkcją dyletantów,
a w wymiarze edukacji społeczeństwa – w najlepszym razie – półinteligentów. Drugi bardzo destrukcyjny czynnik,
obecnie traktowany wręcz jako kardynalne prawo pedagogii i funkcjonowania szkoły, to całkowita rezygnacja z dyscypliny szkolnej. Wynika to z prerogatyw przyznawanych
uczniom i bezbronności nauczycieli wobec coraz szerzej
akceptowanych niby to wolnościowych postulatów dzieci
i młodzieży. Jeśli dodać do tego absolutnie niesprawdzające się metody nauczania, eliminujące na przykład w dużej
mierze pamięciowe opanowywanie przedmiotu, a zastępowane wykorzystywaniem różnego rodzaju współczesnych nośników informacji, to można bez ryzyka błędu
powiedzieć, że szkoła jest zakładniczką wielu tendencji,
teorii oraz postulatów wynikających z założeń ideologicznych i swoiście pojmowanej osoby ludzkiej, a w pewnym,
i to niestety dużym, stopniu zmieniającej się mody.
Na te bolączki zwraca się wprawdzie, i to nie tak rzadko, uwagę, ale – rzecz dziwna – decydenci kurczowo trzymają się niesprawdzalnych, a mimo to wprowadzanych
w życie norm narzuconych kształceniu, takich jak choćby tzw. system boloński. Jego produktem jest dyletantyzm,
co dyskwalifikuje każde studium, nie tylko to, które w ręce
człowieka kładzie los innego człowieka. Ks. Zygmunt Zieliński w swej książce zatytułowanej wymownie Kłopoty
z tożsamością. Historia na wysypisku pisze: System ten nie
działa, bo działać nie może, jako że ani w prawie, ani w medycynie, ani w studiach politechnicznych nie można produkować dyletantów, gdyż odbiłoby się to na naszym zdrowiu,
bezpieczeństwie i stabilności dachu nad głową3. Odzywają się też wyraźne głosy przenoszące poruszany tu problem na szersze tło społeczne4. Szczególną troskę budzi
3

Z. Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, s. 49.

Por. m.in. M. Reder, Wissenschaft in Verruf, „Die Tagespost” z 16.10.2012, nr
124, s. 1; F. Dirsch, Über „Bologna” hinaus. Der europäische Hochschulreform-Prozess gilt nach fast zwei Jahrzehnten bei den meisten Experten als gescheitert,
„Die Tagespost” z 3.01.2017, nr 1, s. 10.
4
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zepchnięcie na margines problemu szeroko rozumianej
tożsamości. Uczeń od przedszkola po studia wyższe musi
rozumieć, czym jest tożsamość i czym jest człowiek jej
pozbawiony. Szkoła jest jedynym miejscem, gdzie uświadomienie pod tym względem jest nie tylko możliwe, ale
wręcz konieczne.
3. Konkluzja
Szkoła i edukacja to dziedziny tak ważne, że wszelkie w nich reformy i innowacje muszą być temperowane
przez zdrowy rozsądek. Najlepszą miarą jest w tym względzie Dekalog, który streszcza się we wskazaniu: bonum
faciendum, malum vitandum [dobro należy czynić, zła
unikać]. Jest to podstawa, na której wspiera się każde prawodawstwo. W dziedzinie szkoły i edukacji ma ona tym
większe zastosowanie, że bez niej nie można odwołać się
w wychowaniu do żadnej wartości, która mieściłaby się
w granicach rozsądku. Wszak taką wartością nie jest ani
gender, ani też ślepa dążność do przemodelowania życia
społecznego według recept LGBT. A właśnie te dwie propozycje są dziś nachalnie propagowane, niekiedy nawet
pod groźbą sankcji prawnych.
Szkoła zatem i normy wychowawcze, a także wyposażenie człowieka w niezbędny dlań potencjał wiedzy to jedyne kryteria, jakie winny decydować nie tyle o reformach, ile o ulepszaniu szkoły, zawsze w interesie dobra,
jakie społeczeństwo zobowiązane jest oferować młodemu
człowiekowi, temu dopiero wchodzącemu w życie.
■
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Zygmunt
Zieliński

Strajk nauczycieli

Obecny strajk 8 IV 2019 r. wart jest także innych adnotacji. Poniżej przytaczam wzięte z Internetu dane o zarobkach nauczycieli.

nauczyciel
dyplomowany

Tytuł zawodowy
magistra
z przygotowaniem
pedagogicznym
Tytuł zawodowy
magistra bez
przygotowania
pedagogicznego
Tytuł zawodowy
licencjata
(inżyniera) bez
przygotowania
pedagogicznego,
dyplom
ukończenia
kolegium
nauczycielskiego
lub
nauczycielskiego
kolegium języków
obcych
Pozostałe
wykształcenie

Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel
mianowany

Poziom
wykształcenia

nauczyciel
kontraktowy

Godziwe uposażenie nauczycieli to rzecz bardzo ważna i konieczna. Prawo domagania się go tak samo. Formy
nacisku bywają różne, ale tak jak żołnierz nie ma prawa
opuścić okopów dlatego, że mu na czas żołdu nie wypłacono, gdyż konsekwencją tego byłby nie tylko dyshonor,
ale sankcje znacznie dotkliwsze, tak istnieją zawody, którym pewne formy protestu nie przystoją. Lekarz nie może
porzucić chorego, nauczyciel ucznia. Tu nie ma dyskusji.

Wynagrodzenie nauczycieli 2015/16

nauczyciel
stażysta

Sam byłem nauczycielem przez 53 lata czynnym we
wszystkich bez mała rodzajach szkół, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, poprzez liceum ogólnokształcące,
szkołę zawodową, Państwowy Dom Poprawczy, Uniwersytet, w tym także w USA, wyższą szkołę prywatną i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Jeśli zabieram głos, to
dlatego, że mam pojęcie o tym, co zawód nauczyciela znaczy, jak przez lata był wynagradzany i czym jest etos nauczyciela. To, że nauczyciel wykonujący sumiennie swe
posłannictwo (tak to traktowano kiedyś, kiedy zaczynałem pracę) nigdy nie był wystarczająco wynagradzany, nie
jest żadną tajemnicą. Nie jest też tajemnicą, że nauczyciele, o ile istniały ku temu warunki, brali nadgodziny (znam
przypadek, kiedy osoba miała ich niemal 1000 w skali
rocznej), przez co obniżali swą wydajność, ale nie miano
im tego za złe, gdyż ratowali w ten sposób swój budżet. Jakieś strajki nauczycieli być może bywały, ale ja osobiście
poza rokiem 1970, kiedy jednak strajk nie miał charakteru roszczeniowego, czegoś podobnego nie doświadczyłem. W przekonaniu mojego pokolenia strajk, czyli przerwa w nauczaniu, to było uderzenie w ucznia, a to z kolei
była ostatnia rzecz, jaką nauczyciel chciałby się przed swoim wychowankiem popisać. Tu właśnie chodzi o ów wspomniany etos, dziś bodajże już tylko słowo ze Słownika Wyrazów Obcych.
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Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie średnie dla nauczycieli wynosi:
dla nauczyciela stażysty – 3045 zł,
dla nauczyciela kontraktowego – 3380 zł,
dla nauczyciela mianowanego – 4385 zł,
dla nauczyciela dyplomowanego – 5603 zł.
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W 2018 r. średnie wynagrodzenie dla nauczycieli
wynosiło:
dla nauczyciela stażysty – 2900,20 zł,
dla nauczyciela kontraktowego – 3219,22 zł,
dla nauczyciela mianowanego – 4176,30 zł,
dla nauczyciela dyplomowanego – 5336,40 zł.
Każdy może sam sobie zrobić podliczenie, ale dla przykładu wskażę na pewne porównanie: Otóż w roku 2015/16
kiedy kończył swe władanie tandem PO/PSL, nauczyciel
dyplomowany zarabiał 3109 PLN, w 2018 r. – 5336 PLN,
a w 2019 – 5603 PLN, oczywiście wszystko brutto. Rozpiętość między zarobkiem nauczyciela dyplomowanego za
rządów PO/PSL a obecnie wynosi 2494 PLN.
To nie są dane wzięte z sufitu, tak jak z sufitu wzięto żądanie 30% podwyżki od zaraz. Wiadomo, że żaden
rząd ad hoc nie mógłby zgodzić się na taki wydatek, a totalna, gardłując na rzecz strajkujących pod wodzą swego
aparatczyka, popełnia przy świetle dziennym najpodlejszy z możliwych szantaż podszyty wprost zdumiewającą obłudą, gdyż jak wynika z przytoczonych danych, za
ich rządów nauczycielom nic nie dano. Jeśli Polacy zachowali jeszcze wystarczająco dużo zdrowia moralnego
i zdrowego rozsądku, to tego strajkującym nie powinni
zapomnieć. Nie powinni zapomnieć także ich aspołecznej postawy. Nie powinni zapomnieć, kto im przewodzi,
bo kiedyś w obawie o swój tłusty kąsek nie walczyłby i nie
walczył o żadne dobra dla nauczycieli, gdyż musiałby się
sprzeniewierzyć swym komunistycznym przekonaniom,
a zwłaszcza władzy, której, wstępując do ZNP w 1981 r.
podlegał. Do strajku zagrzewa nauczycieli, pomagając lewicy przed zbliżającymi się wyborami, używając nauczycieli jako mięsa armatniego.
Strajk jest zatem nie o zarobki, bo te zgodnie z planami rządu i tak by rosły. Strajk jest polityczną manifestacją przed wyborami majowymi i jesiennymi. Może jest to
już ostatnia armata, jaką z arsenału wyprowadziła opozycja totalna. Mają teraz Kastę, ZNP, i resztówki po CRZZ.
Czy to wystarczy? Zobaczymy. Jedno jest pewne, że jeśli
Polacy pójdą taką samą ścieżką, jaką obrali nauczyciele
ceniący bardziej ZNP niż swoich uczniów, to i zapłata ze
strony zwycięzców ich nie minie. Wrócą do cienkiej zupki na własnym stole i oglądania fortun nabywanych na ich
koszt i z ich szkodą. Bo wiadomo: Polak głupi po szkodzie,
a jeszcze głupszy przed nią.	
■
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Jan Jakub Uważny

Dlaczego
nauczyciele śpiewają
o krowach?
Śpiewają także o świniach. I przebierają się. Z reguły za te pierwsze zwierzaki, za drugie już nie. Czy „występy” strajkujących nauczycieli przejdą do historii polskiego kabaretu?
– Nic nie robią. Leniuchują i wolnego mają full. A na lekcjach nie pracują powodują głowy ból – śpiewają o sobie
nauczyciele (z jednej z podwarszawskich szkół) z twarzami ukrytymi za maskami krów.
Krowy, świnie już dostały, absurd jest to niebywały,
kłamstw już waszych mamy dość; strajkujemy, wojujemy,
ciągle mało dostajemy, pogard waszych mamy dość – a to
już piosenka (w oparciu o utwór zespołu Perfect Autobiografia) nauczycieli z Poznania.
Nauczyciele z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach napisali własny tekst do piosenki Facet to świnia zespołu Big Cyc. Nagranie, które
udostępnili na YouTubie, ma prawie 20 tys. odsłon. – Belfer nie świnia. Belfer dzisiaj zerem jest. I choć się stara jak
może, krowa dziś ważniejsza rzecz – śpiewają z pasją protestujący nauczyciele.
Bydło i trzoda chlewna to często pojawiający się motyw w piosenkach nauczycielskich związanych z protestem. Autorzy nawiązują do niedawnej obietnicy dopłat
w wysokości co najmniej 100 złotych od tucznika hodowanego na słomie i 500 złotych od sztuki bydła wypasanego na pastwiskach.
Warto przy tym zaznaczyć, że wbrew sugestiom, pieniądze na realizację programu nie będą pochodziły z państwowego budżetu. PiS zamierza zrealizować dopłaty
dla rolników z pieniędzy unijnych, konkretnie z funduszu Wspólnej Polityki Rolnej. Co więcej, program jest planowany na lata 2021–2027. Wcześniej podobne rozwiązania wdrożyły Finlandia i Rumunia.
Jako pointę przytoczę słowa publicysty Stanisława
Janeckiego:
Podczas robotniczego strajku w sierpniu 1980 powstawała naprawdę dobra poezja, wiele udanych pieśni i piosenek. Podczas inteligenckiego strajku nauczycieli – wyłącznie grafomania. Coś to chyba mówi…
■
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Stefan
Kruk

Ziemianin literatem
(casus Zygmunta Sarneckiego)
1. Beztroska młodość

W dawnej Polsce piórem parali się zakonnicy i
ziemianie. Twórczość Sebastiana Fabiana Klonowica, Szymona Szymonowica, wreszcie Stanisława Staszica to przykłady znakomitego wkładu mieszczan do
kultury narodowej. Jednak ton literaturze polskiej, od
XVI w. poczynając, nadawali głównie przedstawiciele
szlachty. Symptomatyczny pod tym względem był wiek
XIX. Nasi najwybitniejsi przedstawiciele poezji romantycznej wywodzili się z tej warstwy społecznej. Z pióra
utrzymać się nie mogli, przeto dorabiali pracą wykładową w wyższych uczelniach (A. Mickiewicz, W. Pol),
szczęśliwą grą na giełdzie (J. Słowacki) lub klepali biedę jak C. K. Norwid, kończący żywot w przytułku św.
Kazimierza w Paryżu (nasz bohater podzielił jego los
w Krakowie). Cechą znamienną okresu niewoli narodowej było powstanie grupy zawodowej zwanej inteligencją – w ogóle (lekarze, prawnicy, inżynierowie) lub
inteligencją twórczą (aktorzy, muzycy-instrumentaliści,
śpiewacy, malarze, wreszcie ludzie pióra: poeci, powieściopisarze, publicyści). Fenomenem tego okresu był
rozwój prasy w języku polskim. Praca twórcza nobilitowała artystę, gdyż spełniała nie tylko funkcję ludyczną,
lecz również patriotyczną, co było szczególnie doniosłe wobec wzmożonej rusyfikacji w zaborze rosyjskim
i germanizacji w zaborze pruskim. Dlatego prestiż pisarza w owym czasie był ogromny, czego dowodem hołdy
składane m.in. Kraszewskiemu, Sienkiewiczowi, Prusowi, Konopnickiej. Żywot Zygmunta Sarneckiego przypada właśnie na ten okres.

Zygmunt Sarnecki urodził się 20 XI 1837 r. w Hołodokach na Podolu. Ojciec był oficerem wojsk polskich walczących u boku Napoleona (1807–1815). Syn wychowywał
się w rodzinnym dworze w dostatku. Nauk początkowych
udzielali mu guwernerzy, następnie znalazł się w ekskluzywnej szkole w Odessie, skąd wysłano go do Warszawy,
gdzie uczył się w gimnazjum w latach 1852–1858. Od 19.
roku życia zamieszczał felietony tygodniowe w „Gazecie
Codziennej”. W 1858 r. Zygmunt Sarnecki udał się do Paryża, by podjąć zrazu studia przyrodnicze, następnie humanistyczne. Nadal współpracował z dziennikiem warszawskim,
drukując na jego łamach korespondencje zagraniczne.
W 1862 r. wrócił do Polski, osiadł w Bychawie pod Lublinem w majątku odziedziczonym po ojcu. W tym czasie pojął za żonę Marię Disterlow, aktorkę czołowych zespołów
wędrownych (m.in. Juliusza Grabińskiego). Jednak trudno
mu było wczuć się w rolę gospodarza i w roku następnym
znowu wyjechał za granicę (Włochy, Paryż, gdzie wydawał
„Przegląd Polski”). Żyje nad stan, zadłuża majątek i traci
go w 1866 r. Wraca do Bychawy, próbuje prowadzić teatr
w Lublinie (lato 1872) – bez powodzenia. Więcej satysfakcji daje mu publicystyka i twórczość literacka. Jego sztuki wystawiają nie tylko zespoły prowincjonalne, lecz także
Teatr Rozmaitości, jak z woli zaborcy nazwano dawny Teatr Narodowy. Tę dobrą passę otwiera „Zemsta pani hrabiny”, napisana w 1867 r. i wystawiona w Rozmaitościach
5 IV 1869 r. Jednak największy sukces odniosła następna
sztuka: „Febris aurea”, wystawiona pierwotnie w warszawskim teatrzyku Eldorado, następnie w Rozmaitościach (20
XI 1875). Zatrzymajmy się nad tym utworem.
2. Polskie płynne złoto
„Febris aurea”, utwór 5-aktowy, posiada dedykację:
„Janowi Aleksandrowi Fredrze jako pamiątka przyjaźni
– Z. Sarnecki, Bychawa 27 lutego 1869 r.”. Jest to wyraz
przynależności do zamożnego ziemiaństwa, choć w chwili pisania tego utworu autor nie grzeszył nadmiarem pieniędzy. Tym większe zainteresowanie budzi sama sztuka.
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Tytuł przypomina Amerykę Północną, wyprawy do
Klondike po rudę złota. We wschodniej Galicji takim
cennym surowcem okazała się ropa naftowa. Farmaceuta
Ignacy Łukasiewicz w 1852 r. dokonał destylacji ropy naftowej, co z kolei pozwoliło mu skonstruować lampę naftową. Były to dokonania pionierskie, jak również następne osiągnięcia. W 1854 r. Łukasiewicz w Bóbrce k. Krosna
uruchomił pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej,
a dwa lata później (1856) wybudował pierwszą w skali globu rafinerię tego surowca. Wszystkie te wynalazki przyniosły Łukasiewiczowi fortunę, a u zwykłych ludzi wyzwoliły marzenia o płynnym złocie. Właśnie ten motyw
pojawia się w utworze Sarneckiego.
„Rzecz dzieje się na wsi majątku Latnickiego w roku
1858”. Sztuka powstała dziesięć lat później, ale autor cofa
czas akcji, by zbliżyć ją do tamtego pionierskiego okresu.
Co więcej, owa posiadłość znajduje się wprawdzie w tzw.
Kongresówce, czyli w zaborze rosyjskim, jednak blisko
granicy austriackiej.
Latnicki zrujnował swój majątek, który jak na ironię nazywa się Złota Górka. Dochody z gospodarstwa rozpłynęły
się na kosztowną edukację paryską wychowanka (Latnicki jest kawalerem), na nieprzemyślane innowacje rolnicze,
słono kosztowała „pewna awanturka miłosna”, a reszty dodały „bezrząd” i „nieład”. Jedynym wyjściem w tej sytuacji zdaje się być sprzedaż posiadłości. Dla przyspieszenia
tego aktu Latnicki zaprasza na obiad dwoje krociowych
sąsiadów: hrabinę Skarbnicką, która twardą ręką trzyma
w ryzach swoich rządców i sama codziennie lustruje rozległe włości, oraz niejakiego Grzegorza Gałdzińskiego,
milionowego spekulanta, który dorobił się na produkcji
oraz handlu „okowitą”, wreszcie na innych wielce podejrzanych transakcjach, w czym pomaga mu faktor Szloma
Goldsobel. Jest lato, z Paryża przybywają trzej młodzieńcy: hr. Juliusz, ów wychowanek Latnickiego, Alfred Krot,
ajent giełdowy, oraz Maurycy Kostrzewa. Krot jest synem
prawnika rozmiłowanego w poezji romantycznej, wiodącego skromny żywot. Syn zaś reprezentuje nowe „trzeźwe”
pokolenie, które porzuciło wszelkie „mrzonki” i myśli „realnie”; wyraźnie kontrastuje z postawą kolegów. Obaj są inżynierami: hr. Juliusz uzyskał patent budowniczego dróg
i mostów, Maurycy Kostrzewa, syn rolnika, będzie budował domy. Właśnie hrabina Skarbnicka kreśli w wyobraźni
przed młodym architektem wizję swej rezydencji: „Szczęśliwam, że pana poznaję, musisz mi pan zrobić plan… ale
nie pałacu, tylko zameczku z basztami, wieżyczkami, mostem zwodzonym. Mój rodzinny zamek na Wołyniu jest
w posiadaniu brata. Tu zaś, w dobrach, które zamieszkuję, zapisanych mi przez śp. nieboszczyka męża mojego, nie
mam mojej marotte, mojej idée fixe...”. Póki co warto nabyć
zrujnowaną Złotą Górkę. Zaczyna się więc nieformalna licytacja tego majątku. Przedtem jednak trzeba powiadomić
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hr. Juliusza o dramatycznej sytuacji materialnej opiekuna.
Doktor Ranowski, druh Latnickiego z Powstania Listopadowego (nadto rezoner w utworze), radzi bankrutowi, by
w prostych słowach wyznał prawdę wychowankowi. Istotnie, hr. Juliusz ze zrozumieniem przyjmuje ową wiadomość, gdyż był do niej przygotowany.
„Ja wiem wszystko… i żałuję tej fortuny dla ciebie. Na
skromne utrzymanie dla dwóch zapracuję. Czyż możności zapracowania nie jestem winien tobie”.
Latnicki: „Niech ci Bóg wynagrodzi! Jesteś takim, jakim
chciał cię widzieć twój ojciec...”.
Teraz można przystąpić do interesu. Chęć nabycia Złotej Górki zgłasza niespodziewanie Alfred Krot, który podsłuchał rozmowę Gałdzińskiego ze starym Szałwińskim,
byłym ekonomem w dobrach Latnickich, obecnie totumfackim plenipotenta. A była w niej mowa o skarbie, który finansista stołeczny utożsamia z ropą naftową. Oboje
– hrabina Skarbnicka oraz Alfred Krot – zlustrowali łany
złotogórskie w poszukiwaniu śladów prac wiertniczych.
Taką sugestię podsunął Krotowi pijany Szałwiński:
„Tu się kopie… nafta, ten olej skalny, co już w lampach
po dworach gdzieniegdzie pokazuje się. W Galicji na nim
niektórzy właściciele [gruntów roponośnych] miliony porobili...” – Krot o niczym innym nie myśli. Jednak objazd
posiadłości Latnickiego nie potwierdził słów starego wygi,
który celowo wprowadzał w błąd zainfekowanego „gorączką złota” Krota.
„Objechałem las cały – mówi młody finansista – nigdzie
śladu studni. Czyżby mnie stary lis oszukał… Nie, zanadto
był pijany… A przy tym stąd zaledwie kilka mil do galicyjskiej granicy i Złota Górka znajduje się właśnie na przedłużonym pasie naftalinowych kopalni”.
Latnicki idzie więc ostro: Gałdziński oferuje 600 tysięcy
rubli, Krot przebija go sumą 700 tysięcy, Hrabina: „A ja,
mój Latnisiu, ośmiokroć sto tysięcy”. Ostatecznie Gałdziński wydaje się Latnickiemu mimo wszystko najwiarygodniejszym nabywcą. Przyjmuje nawet od niego zadatek 40
tysięcy rubli. Jednak na przeszkodzie tej transakcji stanie
prawo serca i honor rodowy.
Hr. Juliusz kocha z wzajemnością Leokadię, jedynaczkę
Gałdzińskiego. Ponieważ jest ubogi, nie może prosić o rękę
milionowej panny, tym bardziej, że owa fortuna zdobyta
została w niecny sposób. Jednak Leokadia dowiodła głębi swego uczucia, broniąc ukochanego z pełną determinacją podczas polowania, gdy hr. Juliusz chybił strzał do dzika. Wprawdzie druga kula powaliła na ziemię rozjuszone
zwierzę, ale dziewczyna spadła z konia, uderzając głową
w pień drzewa. Słowa wypowiedziane w gorączce uświadomiły ojca, jak głęboko córka kocha hr. Juliusza. Przeto
dla ratowania jej zdrowia podejmuje inicjatywę wydania
Leokadii zgodnie z życzeniem jej serca. Ostatecznie młodzi porozumieją się sami, lecz narzeczony stawia warunek,
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aby Gałdziński spieniężył swój majątek nieruchomy i z całą
fortuną przeniósł się do Galicji. Wobec nieustępliwej postawy hr. Juliusza Gałdziński kapituluje. Złotą Górkę zaś
uratuje samotnik doktor Ranowski, który w długoletniej
swej praktyce zgromadził sporą sumę pieniędzy i gotów
jest ofiarować młodej parze 80 tysięcy rubli. Na początek
pieniądze te pozwolą spłacić pilniejsze długi i zagospodarować się jakoś w gnieździe rodzinnym Latnickich.
„Febris aurea” posiada jeszcze inne wątki, lecz ten jest
najważniejszy w utworze i dzięki niemu sztuka cieszyła się
dużym powodzeniem. Autor określił ją mianem komedii,
ale obok szczerze komicznych postaci (Szałwiński, Książę
Lili) oraz sytuacji występują tu zdarzenia na wskroś dramatyczne. Bo w istocie „Febris aurea” reprezentuje nowy
gatunek na gruncie polskim – sztukę z tezą – powstały we
Francji w l. 30. XIX w. W centrum akcji w tych utworach
stała rodzina, ale obok niej, a często – ponad nią, załatwiano sprawy finansowe, w których „handel małżeński” odgrywał niepoślednią rolę. I tu aferzysta Gałdziński marzy
o tym, aby swój milion ozdobić hrabiowską mitrą, co mu
się udaje tylko połowicznie, gdyż uszczęśliwi córkę, ponosząc równocześnie karę osamotnienia.
W sztukach z tezą prym wiedli ludzie „praktyczni”: finansiści, przedsiębiorcy, lekarze, inżynierowie. Arystokracja staje pod pręgierzem surowej moralności. Jej osąd często wypowiada postać rezonera, będąca tubą autora. Tak
więc Sarnecki nie zmarnował swoich lat paryskich, nauczył się tam pisać sztuki teatralne.
3. „Non omnis moriar”
– tak powtarzając za Horacym mógł powiedzieć
nasz bohater, gdy przebywał pod koniec życia w krakowskim Schronisku dla Starców, ponieważ na jego dorobek poza dramatami składają się: nowele i powieści,
a nade wszystko publicystyka i praca redaktorska. Koroną tej działalności był dwutygodnik „Świat”, wydawany w Krakowie i redagowany przez Sarneckiego w latach
1888–1894. Było to czasopismo łączące problematykę krajoznawczą z zagadnieniami literatury i sztuki. Wybitni pisarze polscy tego czasu wysoko oceniali działalność redaktora. Eliza Orzeszkowa pisała: „Artystyczna strona
»Świata« nie przestaje tak mnie, jak wszystkich tu zachwycać” (list z 28 XI 1888 r.). Zenon Przesmycki w liście z Paryża datowanym 6 I 1896 r. tak pisał: „Trzeba będzie kiedyś zupełnie inaczej i bardziej kolorowo [optymistycznie?]
pogadać o twojej roli zarówno w twórczości oryginalnej,
jak i kierownictwie »Świata«, żeś był zawsze oknem, którędy szły szersze, świeższe powiewy i zawsze stronnikiem
subtelniejszej, czystszej sztuki”.
Zygmunt Sarnecki dokonał także adaptacji scenicznej powieści „Bene nati” Elizy Orzeszkowej, dając tej

przeróbce scenicznej tytuł „Harde dusze”. Sztuka odniosła sukces we wszystkich trzech zaborach, za co dziękowała pisarka w stosownym liście.
Autor „Febris aurea” ma na swoim koncie jeszcze jedno
ważne dokonanie, mianowicie napisał dwa dramaty biograficzne: o Mickiewiczu („Adam i Maryla”, wystawienie –
1896 r.) o Chopinie („On i ona”, w teatrze: „Chopin i George Sand” – 1899). Wprawdzie w tym gatunku wyprzedził
go Wincenty Rapacki – ojciec („Wit Stwosz”, 1875; „Odsiecz Wiednia”, 1883; „Bogusławski i jego scena”, 1889),
a sławą przebił Adolf Nowaczyński („Rej w Babinie”, 1906;
„Wielki Fryderyk”, 1910; „Pułaski w Ameryce”, 1917), to
jednak zainteresowanie Sarneckiego naszymi genialnymi
romantykami zasługuje na uwagę.
Na koniec autor „Febris aurea” zaryzykował założenie
w Krakowie salonu obrazów nazwanego „Ars” (1904 r.).
Wystawiał w nim dzieła najwybitniejszych malarzy polskich: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Leona
Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego, Teodora Axentowicza i in. A mimo zaangażowania znacznych środków
inicjatywa upadła. Natomiast Sarnecki do końca uprawiał
publicystykę, zamieszczał artykuły w „Gazecie Lwowskiej”,
„Nowej Reformie”, „Tygodniku Ilustrowanym”. Zmarł
w Schronisku dla Starców 9 I 1922 r.
W tym samym mieście dokonał żywota inny pisarz,
reprezentant zamożnego ziemiaństwa, mianowicie Józef
Bliziński (1823–1893). A przywołuję go tu nie bez powodu, gdyż i on był dziedzicem dużego majątku, który równie szybko stracił jak Sarnecki. Ale nie to jest najważniejsze, lecz to, że ten utalentowany komediopisarz
(trzy jego utwory: „Marcowy kawaler”, „Pan Damazy”,
„Rozbitki” grywane są po dziś dzień, choć nie tak często, jak na to zasługują), po utracie oparcia w rodzinnej
ziemi kujawskiej udał się do Galicji, gdzie nabył majątek w owej słynnej Bóbrce, który znowu po paru latach
przyszło mu opuścić. Magia płynnego polskiego złota
przyciągała więc niejednego Argonautę. Lecz administrowanie majątkiem ziemskim wymagało trafnego doboru rządcy, dyscyplinowania pracowników, umiejętności zbywania płodów rolnych. Tymi predyspozycjami
obaj nie dysponowali. Ale nie żądajmy od pisarzy znajomości praktycznych aspektów gospodarowania. Na tym
odcinku ponieśli bolesną porażkę. Pozostawili jednak
swoje dzieła, które weszły na trwałe do kanonu polskiego dramatu. I właśnie za to należy się im wdzięczna pamięć następnych pokoleń.
Wszystkie cytaty zawarte w tym artykule pochodzą
z antologii „Dramat mieszczański epoki pozytywizmu
warszawskiego”, pod redakcją Tadeusza Siverta, Wrocław,
Ossolineum, 1953 („Febris aurea”, ss. 1–143).
Stefan Kruk
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Edward
Balawejder

Jerzy Kuncewicz – ludowiec,
prawnik, publicysta
W powszechnej opinii Jerzego Kuncewicza znano
głównie jako męża sławnej pisarki Marii Kuncewiczowej. Doświadczałem tego wielokrotnie, przyjmując licznych gości odwiedzających Kuncewiczówkę. Odbierany
był poprzez twórczość żony, najczęściej oceniany na podstawie Listów do Jerzego. To on, jak twierdzili, stworzył jej
warunki do pracy twórczej, on dla niej wybudował Kuncewiczówkę, on ochraniał ją na emigracji, wspierał we
wszystkich sprawach. Mało zaś znane jest jego pracowite życie, aktywność zawodowa, bogata działalność społeczno-polityczna, jego twórczość. Znany był i ceniony raczej w kręgach intelektualistów, ludzi kultury, historyków,
politologów, chociaż mimo jego ogromnej wiedzy, także
szerokiego obszaru badawczego oraz licznych, obszernych
publikacji, jednak niewielu z nich podejmowało trud analizy jego dorobku.
Literatura poświęcona całości jego życia i działalności
zawodowej, politycznej prezentuje się więc, jak dotychczas, dość ubogo. Są to głównie następujące opracowania:
Jan Szczepański: Jerzy Kuncewicz Przedmowa do „Pięćdziesiąt lat faktów i myśli” Warszawa 1980, Roman Tokarczuk wprowadzenie do Jerzy Kuncewicz Przebudowa.
Rzecz o życiu i ustroju Polski, Lublin 1990, Andrzej Zakrzewski Wstęp do Jerzy Kuncewicz Wyspy pamięci, Warszawa 1985, Tadeusz Chrobak Naród i chłopi w poglądach
Jerzego Kuncewicza w „Wieś i Państwo”, 1992 nr 2, Edward
Balawejder Jerzy Kuncewicz 1893–1984 w Kwartalniku
Muzeum Ruchu Ludowego „Myśl ludowa” nr 3/2011, praca zbiorowa wydana przez Fundację Kuncewiczów pt. Jerzy Kuncewicz – ludowiec, polityk, publicysta, Kazimierz
D., 1993 (z artykułami m.in. Jana Lewandowskiego Jerzego Kuncewicza Lublin lat nadziei, Arkadiusza Kołodziejczyka Pisarstwo społeczno-polityczne Jerzego Kuncewicza,
Jana Jachymka Myśl polityczna Jerzego Kuncewicza, Antoniego Mieczkowskiego Człowiek w środowisku naturalnym w koncepcji Jerzego Kuncewicza oraz Jerzy Kuncewicz wobec granic Polski w 1944 roku, Stefana Pastuszki
Poglądy Jerzego Kuncewicza na naród i państwo, Edwarda Balawejdera rozmowa przeprowadzona z Witoldem
Kuncewiczem o ojcu). Nieco miejsca poświęcił J. Kuncewiczowi Aleksander Łuczak w pracy Społeczeństwo

i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego, Warszawa
1982. Kilkakrotnie wspomina Jerzego Kuncewicza w swoich Pamiętnikach Wincenty Witos. Bardzo obiecujące są
badania myśli politycznej Jerzego Kuncewicza podjęte
przez Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,
szczególnie przez Jana Jachymka, Janusza Gmitruka i Arkadiusza Indraszczyka.
Jerzy Kuncewicz był człowiekiem o wyjątkowej osobowości i licznych zainteresowań – myśliciel, politolog, socjolog, literat, nauczyciel, urzędnik ministerialny, adwokat, wydawca, przedsiębiorca budowlany, działacz ludowy.
Gdy prześledzimy dokładnie jego życie, działalność polityczną, społeczną, jego dorobek pisarski, dostajemy pełny
obraz człowieka wyjątkowo twórczego, aktywnego, z jasno określonym stosunkiem do otaczającej rzeczywistości, z własnym bardzo wyrazistym oglądem otaczającego
go świata. Pozostawił także po sobie spory dorobek literacki w zakresie szeroko rozumianej myśli politycznej i organizacji państwa polskiego po uzyskaniu niepodległości.
Niezwykle pracowite i ciekawe wypełnione twórczą,
barwną treścią było więc życie Jerzego Kuncewicza, rodaka Lubelszczyzny, miłośnika Kazimierza Dolnego, zrządzeniem losu, także własnych wyborów, obywatela świata,
człowieka wielu pasji, zainteresowań, zawodów, chociaż
„…obecny w wielu miejscach i dziedzinach, pozostaje
przez to Kuncewicz osobą z drugiego planu, często stanowiącą wielobarwne tło dla postaci pierwszoplanowych,
choć zapewne nie tak wielowymiarowych i wszechstronnych” (Jan Lewandowski Jerzego Kuncewicza Lublin lat nadziei z pracy zbiorowej pt. Jerzy Kuncewicz – ludowiec, polityk, publicysta, Fundacja Kuncewiczów, 1993, str. 7).
W swoim długim, ciekawym i bogatym życiu zetknął
się z wieloma interesującymi i znaczącymi osobowościami. Warto wspomnieć jego kontakty, często dłuższe przyjaźnie, bliską współpracę z m.in. Józefem Piłsudskim,
Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosem, Maciejem
Ratajem, Ignacym Mościckim, wieloma wybitnymi osobowościami rządu polskiego na wychodźstwie, m.in. Władysławem Raczkiewiczem, Kazimierzem Sosnkowskim,
Stanisławem Mikołajczykiem, politykami Stanów Zjednoczonych Ameryki, państw zachodnich czy znanymi
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twórcami, m.in. Julianem Tuwimem, Antonim Słonimskim, Kazimierzem Wierzyńskim, Stanisławem Balińskim, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Tadeuszem Różewiczem i wieloma innymi wybitnymi politykami i twórcami.
Spotkał się z papieżami Piusem XII, Janem Pawłem II, ale
też wieloma działaczami politycznymi PRL. Byli to ludzie o różnych od niego poglądach politycznych i moralnych, które szanował, choć ostro z nimi polemizował,
ludzie z wyjątkową, ale różnej wartości pozycją i autorytetem, bogatym dorobkiem i wielkim wpływem na rzeczywistość. Zawsze jednak odnajdywał się w ich obecności,
zadziwiając olbrzymią wiedzą, odwagą poglądów i barwną osobowością.
Sam o sobie tak pisze: Kim jestem? Nie wiem… Wiem,
że sam biorę i daję to, co mi moje ja narzuca. Wiem, że to,
co otrzymuję lub daję, nie jest tym, czego pragnąłem lub dałem i ma smak zgoła odmienny od oczekiwanego. (z J. Kuncewicza, Wieczna przemienność, Wydawnictwo Lubelskie,
1990, str. 33). To bardzo szczery, ale niezwykle prawdziwy stosunek Jerzego Kuncewicza do samego siebie, do
swojej twórczości, dorobku, osiągnięć, to bardzo osobliwa i skromna, ale charakterystyczna dla jego osobowości ocena swojego życia, wypowiedziana na krótko przed
śmiercią.
Do przedstawienia sylwetki Jerzego Kuncewicza, najważniejszych faktów z jego życia i działalności, wykorzystałem wspomniane wyżej opracowania, także książki Marii Kuncewiczowej, głównie Fantomy i Naturę oraz
Wyspy pamięci Jerzego Kuncewicza. Istotną wiedzę o tym
wybitnym człowieku otrzymałem bezpośrednio z rozmów z Marią Kuncewiczową, ich synem Witoldem Kuncewiczem i Janem Józefem Szczepańskim, który także po
śmierci pisarki odwiedzał Kuncewiczówkę, wspierając
działalność Fundacji Marii i Jerzego Kuncewiczów.
Dzieciństwo i młodość Jerzego Kuncewicza
Urodził się 31 lipca 1893 roku w podlubelskim majątku Jakubówka, jako najstarszy z pięciorga rodzeństwa,
w rodzinie ziemiańskiej, z matki wywodzącej się z rodów
Radzymińskich i Wyszyńskich, zasłużonych dla Lublina –
Cecylii Heleny z Wyszyńskich, ojca Adama Konstantego
Kuncewicza z rodziny o tradycjach białorusko-litewskich.
Jakubówka była folwarkiem powstałym z części gruntów
probostwa parafii rzymskokatolickiej gminy Zemborzyce koło Lublina (obecnie teren w sąsiedztwie cmentarza
w Zemborzycach).
Dzieciństwo spędził w Strzyżowie koło Hrubieszowa,
gdzie ojciec z wykształcenia rolnik, po utracie Jakubówki, objął posadę inspektora plantacji buraka cukrowego
w miejscowej cukrowni. Naukę rozpoczął w Hrubieszowie w gimnazjum, a następnie w roku 1905 w Lublinie

Jerzy Kuncewicz w latach szkolnych (1916)

w Męskiej Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców,
w której w roku 1911 uzyskał świadectwo dojrzałości. Lata
szkoły średniej to ważny w jego życiu okres inspiracji politycznej, społecznej, literackiej. Zaczyna swoją społeczną
aktywność w konspiracyjnym „Pecie” – Związku Młodzieży „Przyszłość”, a także w Organizacji Młodzieży Narodowej. Jako trzynastoletni uczeń bierze udział w strajku
szkolnym w 1906 roku. W roku 1910 uczestniczy, będąc
lubelskim delegatem organizacji, w krakowskim zjeździe
młodzieży narodowo-niepodległościowej z okazji pięćsetlecia bitwy grunwaldzkiej. O tym szkolnym okresie pisze w Wyspach pamięci: „Mało czasu poświęcałem nauce,
dużo nadziejom. Należałem do szkolnej organizacji konspiracyjnej, byłem starszym Petu. Nazwą tą oznaczano…
istniejące we wszystkich trzech zaborach, zrzeszone w tajnych zespołach, ogniwa Ligi Narodowej, obejmujące szerokim zasięgiem młodzież szkół średnich… Młodzież ta
odznaczała się sprawnie i zwycięsko przeprowadzonym
w 1905 roku strajkiem szkolnym w ówczesnym zaborze
rosyjskim. Zorganizowana w tajnych zespołach przerastała ambicją polityczną Ligę, stawiając sobie za cel życia
walkę o Polskę zjednoczoną i niepodległą” (Jerzy Kuncewicz, Wyspy pamięci, Wydawnictwo Lubelskie, Warszawa
1985, str. 78).
Aktywność ta została dostrzeżona przez rosyjską policję, był kilkakrotnie zatrzymywany, zagrożony aresztowaniem i procesem. Decyduje się na ucieczkę przez zieloną
granicę do Krakowa, stąd po kilkumiesięcznym pobycie
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Jerzy Kuncewicz
w Kazimierzu (rok 1984)

w roku 1913 wyjeżdża na studia przyrodnicze do Liège
w Belgii. W tym właśnie czasie umiera jego ojciec, Jerzy
jest najstarszym z piątki rodzeństwa. Cały ciężar utrzymania rodziny przejęła matka, nauczycielka języka polskiego, działaczka społeczna, oświatowa, organizatorka,
a następnie po I wojnie światowej, dyrektorka Studium
Nauczycielskiego w Zamościu. To właśnie ona miała zdecydowany wpływ na młodego syna, wspierała go w jego
wyborach, finansowała w znacznej części jego edukację.
W Liège Jerzy Kuncewicz, przez 3 lata studiów przyrodniczo-chemicznych, natychmiast zetknął się z licznie studiującą tu młodzieżą polską, tworzącą żywy, prężny ośrodek życia politycznego i bardzo aktywnie uczestniczył
w spotkaniach tego środowiska, wśród którego dominowała znaczna aktywna grupa działaczy niepodległościowych, będąca pod wpływem PPS „Frakcja Rewolucyjna”.
Działał tu studencki „Pet” oraz Związek Młodzieży Polskiej. Zapewne te okoliczności miały wpływ na jego decyzję wyjazdu do Belgii i podjęcia studiów w tym aktywnym
politycznie ośrodku. Swoją naukę łączył także z dorywczą
pracą fizyczną w górnictwie, zapewniającą mu możliwości studiowania. Spotykał tu wielu ciekawych, początkujących jeszcze, przyszłych polityków, m.in. Lwa Trockiego,
Józefa Piłsudskiego, także liczne młodzieżowe grupy narodowych demokratów, socjalistów, rewolucjonistów. To
tu w Belgii zaczęła rodzić się i krystalizować jego koncepcja polityczna oraz stosunek do wsi i do chłopów. W jego
umyśle coraz wyraźniej kształtowała się koncepcja ruchu

ludowego jako siły społecznej gwarantującej pomyślność
przyszłej, niepodległej już Polski, siły niezależnej od ugrupowań narodowców i socjalistów. To myślenie było tak silne, że mimo kłopotów i trudności zdołał podczas wakacji
przedostać się na pewien czas do kraju i rozwijać wcześniej nawiązane kontakty z działaczami ruchu ludowego.
Wybuch I wojny światowej aktywizuje patriotyczne
postawy studiującej w Liège młodzieży, która podejmuje
działalność nawołującą do udziału w wojnie. W tej grupie
swoją szczególną aktywność wykazuje Jerzy Kuncewicz.
Jego radykalne przekonania polityczne i porywczy temperament szybko doprowadziły do narażenia się okupującym Belgię niemieckim władzom wojskowym i postawieniem mu najcięższego podczas wojny zarzutu – dywersji
wrogiej Niemcom. Po przejściu frontu zgłosił się bowiem
Jerzy Kuncewicz do komendantury niemieckiej w Liège
o umożliwienie mu wyjazdu do walczących już w Kongresówce Legionów. Skończyło się to zatrzymaniem. Groziła
mu kara śmierci. Z braku wystarczających dowodów winy
osadzono go w obozie jenieckim w Murnau w Niemczech.
Odzyskał wolność po 2 latach, w wyniku interwencji wojskowych przyjaciół rodziny i w roku 1916 został przewieziony do Lublina.
Lublin w życiu Jerzego Kuncewicza
Po powrocie do Lublina spędzał czas z rodziną,
szukał jednak przyjaciół i pilnie rozpoznawał sytuację.
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Okres lubelski w życiu Kuncewicza to praca nauczycielska,
którą dzielił między Szkołą Realną im. Hetmana Zamojskiego, Szkołą Rzemiosł inż. Cezarego Rommla i Żeńską
Szkołą Handlową Władysława Kunickiego. Praca pedagogiczna ułatwiała mu kontakt z młodzieżą, a także ze środowiskiem nauczycielskim związanym z bogatym tu i aktywnym ruchem niepodległościowym.
W swoim, prawie rodzinnym, mieście natychmiast włączył się więc do działalności politycznej, głównie w „Zecie” – Związku Młodzieży Polskiej, prowadził wykłady
i agitacje. Jego sympatie polityczne oscylowały już tylko wokół ruchu ludowego, odrzucił współpracę z ugrupowaniem skupionym wokół Józefa Piłsudskiego. Już
11–13 kwietnia 1916 roku brał udział w I Zjeździe Polskiego Stronnictwa Ludowego, uczestniczył w licznych
pracach jego zespołów programowych, zostaje też aktywnym członkiem Biura Wykonawczego Lubelskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. W następnym roku
został członkiem Zarządu Głównego PSL, aktywizuje się
więc w środowisku działaczy centralnych, zyskując poważanie i autorytet.
Kontynuował rozpoczętą w okresie szkolnym działalność w młodzieżowym ruchu narodowo-niepodległościowym. Jest także aktywnym działaczem oświatowym.
W listopadzie 1917 roku zostaje członkiem Zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty, zwanego powszechnie
Uniwersytetem Ludowym. Włącza się także w działalność spółdzielczą, udzielając się jako prelegent w Wydziale Społeczno-Wychowawczym Lubelskiej Spółdzielni Spożywców.
Pozostawił także Jerzy Kuncewicz z tego okresu pokaźną spuściznę literacką, głównie prowadzoną na łamach
lubelskiej prasy: „Sprawy Polskiej”, „Polski Ludowej”,
„Dziennika Lubelskiego”. Jest to publicystyka odwołująca się do historii, tradycji, ale też wiążąca się z bieżącymi wydarzeniami. Pisał wspomnienia z obozu jenieckiego, kreślił wizje losów polskiego chłopa, przedstawiał głód
ziemi, który winien być zaspokojony, wzywał chłopów do
udziału w sprawach ważnych dla Polski, ale też własnego
środowiska, przekonywał o potrzebie aktywności w samorządach różnego typu. Publikował teksty sprzeciwiające
się rozbijaniu jedności ruchu ludowego, analizował politykę obozu niepodległościowego, podejmował też kwestie związane z Tymczasową Radą Stanu i polityką władz
okupacyjnych. Prasa publikowała także przemówienia Jerzego Kuncewicza wygłaszane z okazji rocznic i świąt, np.
powstania listopadowego, ale także w odcinkach dwa opowiadania pt. Złoto (dramat chłopa, który utracił gospodarstwo, został kościelnym, ukradł z tacy złoto i wyemigrował
do USA, skąd wraca jako bogaty człowiek z wyrzutami sumienia) i Borys Gruda (tekst poświęcony walce katolickiej
nadbużańskiej wsi z władzami rosyjskimi i prawosławną

cerkwią). Tym sposobem pragnął wyrazić swój emocjonalny stosunek do chłopów i wyznawanych przez nich
wartości. Jest autorem także kilku – bardzo emocjonalnych, pełnych ekspresji – wierszy.
Bardziej szczegółowo ten lubelski okres życia Jerzego Kuncewicza, jego ruchliwość zawodową, społeczną, oświatową, polityczną a także początki twórczości
w opracowaniu Jana Lewandowskiego, opublikowany został w cytowanym wyżej wydawnictwie Fundacji Kuncewiczów. Niewątpliwie wszystkie dotychczasowe przeżycia, liczne okazje i napotykane możliwości do wyzwalania
swojej niespożytej energii oraz aktywności, wszystkie zdobyte bogate doświadczenia miały znaczący wpływ na jego
dalsze losy, postawy, zachowania. To ten okres ostatecznie
ukształtował jego osobowość i określił dalszą drogę życiową, polityczną i twórczą.
Działalność polityczna Jerzego Kuncewicza
w odradzającym się ruchu ludowym
Lublin lat nadziei, jak pisał o tym okresie Jan Lewandowski, opuścił Jerzy Kuncewicz w roku 1918, po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, podejmując studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Nie pozostawał jednak obojętnym na toczące się w kraju wydarzenia, włączył się całkowicie już do działalności politycznej w ruchu ludowym. W roku 1920, przerywając studia,
wziął udział, wraz ze swoim bratem Czesławem, w wojnie bolszewickiej, walcząc jako szeregowy kawalerzysta
w I Pułku Szwoleżerów. Przeszedł całą kampanię do Kijowa i z powrotem.
W czasie studiów podejmuje samodzielną pracę naukowo-badawczą pod kierunkiem prof. Z. Cybichowskiego,
z problematyki odległej od jego prawniczych studiów, której owocem jest późniejsza książka pt. Przebudowa. Rzecz
o życiu i ustroju Polski, wydana w roku 1930. To kolejny okres kształtowania się jego drogi życiowej, zawodowej i twórczej.
W maju 1921 roku poślubił Marię Szczepańską, nauczycielkę domową, tłumaczkę w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, początkującą śpiewaczkę operową i młodą literatkę. Oboje nie przypuszczali zapewne, iż rozpoczynają swój 63-letni, trudny ale trwały związek, wspólne życie i aktywność twórczą. Zamieszkali w kamienicy
przy Placu Trzech Krzyży 8 m. 13 w Warszawie. Rok później urodził się ich jedyny syn – Witold. Jerzy kontynuował studia prawnicze i podjął pracę zawodową w Ministerstwie Opieki Społecznej jako kierownik Wydziału
Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, w rządzie Wincentego
Witosa, następnie praktykował jako aplikant adwokacki, co zakończyło się utworzeniem samodzielnej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prowadzeniu wielu
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trudnych, ale udanych spraw, zajmował się głównie prawem cywilnym, był bardzo skutecznym obrońcą, także
poza granicami kraju, bronił np. w Berlinie polskich Żydów, był radcą prawnym szeregu znanych firm wydawniczych, przemysłowych i banków. Pozostawał nadal aktywny w życiu politycznym w obrębie ludowców skupionych
wokół m.in. Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Brunona Gruszki, udzielał się w życiu intelektualnym, artystycznym, literackim. To on, po udanym debiucie, wprowadził
żonę Marię Szczepańską Kuncewiczową do Związku Literatów Polskich.
Dowodem aktywności i pozycji wśród działaczy ruchu
ludowego był jego udział w Zjeździe Zjednoczeniowym
PSL „Piast” i PSL „Wyzwolenie”, który odbył się 15 marca
1931 roku. Został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej
powstałego Stronnictwa Ludowego. Był już uznanym ideologiem, twórcą programu ideowego ludowców, autorem
wydanej w 1930 roku pracy pt. Przebudowa. Rzecz o życiu
i ustroju Polski. Bardzo zdecydowanie głosił, że dojrzewanie mas chłopskich wysuwa tę grupę nie tylko na ziemiach
polskich, ale i w innych krajach, na czoło procesów społecznych. Był wielkim zwolennikiem jedności ruchu ludowego, zachęcał do usunięcia na bok ambicji personalnych, co może tylko przynieść wsi polityczne i społeczne
korzyści.
W roku 1932 składa na ręce Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego projekt programu zjednoczeniowego, jako
materiału do ogólnej dyskusji i ostatecznego sformułowania wytycznych działalności Stronnictwa Ludowego. Projekt ten znalazł się w wydanej w roku 1934 książce Na
nowych drogach. Próba programu – z uwzględnieniem potrzeby koniecznej przebudowy życia gospodarczo-społecznego i państwowego. Jest to już uporządkowany zapis programu dla polskiego ruchu ludowego, uwzględniający
wnioski płynące z krajowych i międzynarodowych dyskusji ludowców, w których uczestniczył.
Wiele podróżuje i współpracuje z licznymi działaczami
politycznymi. Stara się w imieniu władz polskiego ruchu
ludowego nawiązać kontakty i współpracę z przedstawicielami i ideologami chłopów czeskich i francuskich W latach 1933–1938 na potrzeby przygotowywanej „Republiki
globu” odwiedza ZSRR, Włochy, USA, kraje o trzech odrębnych ustrojach, by prześledzić zachodzące tam procesy w dziedzinie gospodarki, stosunków społecznych i kulturowych przemian. Praca ta jest oryginalną konfrontacją
teoretycznych założeń marksizmu z praktyką polityczną,
utopijnym jednak marzeniem autora o pokojowej republice globu. Jest także próbą diagnozy sytuacji współczesnego świata. Maria Kuncewiczowa wspomina reakcje polityków na tę pracę i zawarte w niej bardzo abstrakcyjne
koncepcje: „W roku 1938 Jerzy wydał swoją Republikę globu i szlachetni skądinąd politycy polscy zżymali się: po co
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taki tytuł? to jest niepoważne” (M. Kuncewiczowa Natura, Wydawnictwo Lubelskie, 1989, str. 153). Zdecydowanie jednak bronił zawartych w niej tez.
Obraca się także w gronie wolnomularskim, jest członkiem Wielkiej Loży Narodowej. Władając kilkoma językami obcymi, odwiedzał w latach trzydziestych także
Niemcy, Czechosłowację oraz Francję i Szwajcarię. W czasie tych podróży spotkał się np. z Ignacym Paderewskim
oraz z ówczesnym sekretarzem rolnictwa USA Henrym
Wallace’em, z którym planował zorganizowanie w Pradze
w 1939 roku międzynarodowego kongresu ludowców. Plany te przerwała wojna. Ich wzajemne stosunki miały miejsce także po wojnie, w czasach gdy H. Wallace był wiceprezydentem USA.
Składał w latach 1933–1938 wizyty Wincentemu Witosowi, przebywającemu w Szwajcarii i na emigracji w Czechosłowacji, który o tych odwiedzinach wspomina w swoich pamiętnikach. Nawiasem mówiąc W. Witos bardzo
pochlebnie odnosi się do Jerzego Kuncewicza jako aktywnego i mającego doskonałe pomysły naczelnika w Wydziale Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą jego rządu, jest
zaś krytyczny wobec głoszonego programu politycznego,
zarzucając mu nadmierne zajmowanie się agraryzmem,
spółdzielczością, pomysłami o znamionach abstrakcji
i utopii, mniej zaś problemami koniecznymi do funkcjonowania państwa.
Jerzy Kuncewicz bardzo mocno angażuje się w sprawy powstania chłopskiego w 1937 roku, ceni w nim aktywność swoich przyjaciół i współpartnerów Brunona
Gruszki, Macieja Rataja. Mimo pewnych różnic w poglądach na rolę i znaczenie ruchu ludowego jest ciągle aktywny w jego kierownictwie. Zaproponował nawet zorganizowanie w roku 1939 w Kuncewiczówce spotkania osób
wchodzących w skład naczelnych władz Stronnictwa Ludowego: prezesa SL – Wincentego Witosa, urzędującego
prezesa SL – Macieja Rataja, prezesa Rady Naczelnej SL –
Brunona Gruszki oraz prezesa Naczelnego Sądu Partyjnego (tę funkcje pełnił) – Jerzego Kuncewicza. Śmierć żony
Wincentego Witosa, a później wybuch II wojny światowej, przerwały te plany.
Ciągnie z Warszawy Jerzego Kuncewicza Lubelszczyzna, szczególnie artystyczny Kazimierz nad Wisłą, gdzie
w roku 1927 kupuje parcelę wraz z wiejską chatą i podejmuje, przy ostrożnym wsparciu żony, budowę domu wg
projektu Karola Sicińskiego, miejsca nierozerwalnie już
z nimi związanego, z ich życiem w nim i pamięcią o nich
po ich odejściu. W tym domu spędzą Kuncewiczowie
swoje najpiękniejsze lata.
Warto może na koniec opisu tych przedwojennych lat
życia Jerzego Kuncewicza zacytować Marię Kuncewiczową, która w swojej twórczości w wielu miejscach wspomina tę ciekawą przeszłość swojego męża: „Pierwsza wojna
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światowa sprawiła, że po dwóch latach obozu jenieckiego w Niemczech – gdzie przebywał jako belgijski franc
-tireur – z badacza związków chemicznych na uniwersytecie w Liège stał się najpierw nauczycielem przyrody
w Lublinie, potem kierownikiem wydziału w Ministerstwie Opieki Społecznej w Warszawie, jak również studentem prawa. Urzędowanie, referaty, wkuwanie i egzaminy…, w mojej świadomości Jerzy niezmiennie pozostawał
Działaczem” (Maria Kuncewiczowa Fantomy, Wydawnictwo Lubelskie, rok 1989, str. 165).
Lata emigracji
Początkiem września 1939 roku opuszczają Kuncewiczowie (przez Lublin, Łuck, Kosów, Czerniowce, Rumunię,
Jugosławię, Włochy) Kazimierz, przedostając się do Francji,
gdzie spotkają się z synem Witoldem. Zamieszkując w Paryżu Jerzy Kuncewicz objął służbę w Wydziale Łączności z Krajem Ministerstwa Informacji i Propagandy emigracyjnych
władz polskich na ziemi francuskiej, działa też aktywnie politycznie w grupie zagranicznej Stronnictwa Ludowego.
Po zajęciu Francji znaleźli się Kuncewiczowie w Anglii, rozpoczynając trwający 15 lat okres pobytu w tym
kraju, trudnego życia, twórczej aktywności, poprzez którą starali się pozyskać życzliwość dla Polski ludzi świata
wielkiej polityki i tamtejszych środowisk opiniotwórczych
i intelektualnych.
Jerzy Kuncewicz włączył się natychmiast w życie nowej
Polonii w Wielkiej Brytanii, podjął pracę w Biurze Traktatów przy Rządzie RP w Londynie. Podejmował różne inicjatywy międzynarodowe w zakresie walki z Niemcami,
był uczestnikiem szeregu rozmów i przygotowywanych
propozycji utworzenia z przedstawicielstw państw zaangażowanych w walce z Niemcami wspólnego rządu, którego celem będą sprawy wojskowe i polityka zagraniczna.
Nie udała się jednak jego inicjatywa zorganizowania w tej
sprawie międzynarodowej konferencji pokojowej.
Ludowców na emigracji podzieliła polityka Stanisława
Mikołajczyka. Już w lutym 1944 opozycja na czele z Jerzym Kuncewiczem opublikowała Deklarację z ostrym
atakiem na premiera Mikołajczyka za politykę wobec
ZSRR, zarzucając mu brak zdecydowanego sprzeciwu
w stosunku do zaborczych dążeń polityki radzieckiej, domagając się granic wschodnich sprzed 1 września 1939
roku. Postulował jednak potrzebę dobrych stosunków
z sąsiadami, ale opartych na wzajemnym poszanowaniu
niepodległości, wspólnie ustalonej granicy z 1921 roku
oraz nieingerencji w wewnętrzne sprawy. Kuncewicz był
więc zdecydowanie przeciwny polityce USA, ZSRR, Anglii w odniesieniu do przygotowanej przez te mocarstwa
rzeczywistości powojennej. Jego zdaniem Polsce należy się

zabezpieczenie niepodległości w jej przedwojennych granicach, z dodaniem Prus Wschodnich.
Pozostając w konflikcie ze Stanisławem Mikołajczykiem, winił go za śmierć Macieja Rataja, którego można
było uratować z rąk niemieckich, krytykował go za błędy w polityce zagranicznej. Miał również negatywny stosunek do decyzji wyjazdu Mikołajczyka do kraju i odbudowę Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wg niego
nie reprezentowało woli i interesów wsi, nie dawało swobody wypowiadania poglądów, rozwijania samodzielnego ruchu ludowego. Sam działał aktywnie w utworzonym
w 1945 r. Stronnictwie Ludowym „Wolność”, był nawet
krótko jego prezesem, udzielając oficjalnie wsparcia rządowi RP na wychodźstwie. Nie przyjął jednak żadnych
funkcji w rządzie.
Był w Londynie organizatorem i redaktorem naczelnym
miesięcznika „Nowa Polska” zorganizowanego przez skupionych tu licznych ludowców, bardzo blisko współpracującego z polskimi władzami na wychodźstwie. Pisali tu
m.in. Antoni Słonimski, Maria Kuncewiczowa, Karol Estreicher. Spotykał się z premierami rządów państw walczących z Niemcami, współpracował blisko z m.in. Ignacym Mościckim, Władysławem Sikorskim, Kazimierzem
Sosnkowskim, Władysławem Andersem, Bolesławem
Wieniawą-Długoszowskim, Władysławem Raczkiewiczem, i mimo różnic w poglądach, ze wspomnianym już
Stanisławem Mikołajczykiem. Aktywnie zabiegał o zorganizowanie w Londynie międzynarodówki ludowej opartej na doświadczeniach chłopskich. Zorganizował jednak
w Londynie Ośrodek Międzynarodowy tego ruchu. Pod
koniec emigracji angielskiej podejmował jeszcze próby zainteresowania międzynarodowych polityków i naukowców, także Trzeciego Świata, sprawami wykładów o ruchach ludowych, znaczeniu chłopów, kulturze wsi. Wśród
nich znalazł się młody Zbigniew Brzeziński, którego pozyskał do zapełnienia luki w tworzeniu katedr uniwersyteckich, potrzebujących ludzi z wiedzą i doświadczeniem
ideologicznym ruchów ludowych. Kontakty ze Zbigniewem Brzezińskim utrzymywał później Witold Kuncewicz.
W czasach londyńskich pracował także twórczo, publikując w 1943 roku opracowanie pt. Na nowych drogach,
wydane nakładem członków Stronnictwa Ludowego oraz
przygotował książkę O pełne wyzwolenie człowieka, która
ukazała się w Londynie w roku 1945, staraniem Światowego Związku Polaków z Zagranicy, która była kontynuacją
myślenia, nadziei i oczekiwań autora zapisanych w Republice globu, w której domagał się pełnego wyzwolenia
człowieka, uwolnienia od strachu, wojny, głodu, wyzysku
w przemyśle i rolnictwie, likwidacji biurokracji, zależności od sąsiadów itp. Podjął się także próby twórczości ściśle literackiej, przygotowując tom dramatów pt. Biały wróbel i trzy inne sztuki opublikowany później w 1973 roku
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w Londynie. Działa także w PEN Clubie na Wychodźstwie, w którym niezwykle aktywna jest jego żona Maria
Kuncewiczowa, uczestniczył wraz z nią w wielu konferencjach literackich i innych spotkaniach, zarówno w czasie
wojny jak i później. Podczas jednego z takich spotkań
w roku 1946 przyjął go papież Pius XII.
Jerzy Kuncewicz, mieszkając poza Londynem utrzymywał coraz rzadsze kontakty z ośrodkiem władzy emigracyjnej, był jednak nadal jego ideologiem i publicystą.
Przy swojej nieustającej aktywności, ruchliwości, różnorodności pomysłów i zgłaszanych rozwiązań, determinacji
w działalności, był człowiekiem bardzo skromnym i honorowym. Nie przyjął w całości np. wysokich honorariów
zaproponowanych mu za pracę w emigracyjnym rządzie
we Francji jak i w Anglii. Odmówił także przyjęcia odszkodowania przyznanego przez administrację angielską
po likwidacji stosunków z rządem polskim w Londynie.
Okres emigracji, szczególnie czasy angielskie w życiu i działalności Jerzego Kuncewicza, wymaga bardziej
starannej analizy i opracowania. Warto wspomnieć, że
w przygotowaniu jest książka pt. Cudzoziemka czy Dama
Rzeczpospolitej. Moje bliższe i dalsze spotkania z Marią
Kuncewiczową autorstwa Danuty Sękalskiej, pisana na
podstawie zdobytych źródeł, głównie rękopisów Marii
i Jerzego Kuncewiczów, uwzględniająca także aktywność
Jerzego Kuncewicza. Autorka zinwentaryzowała i opracowała pozostawioną przez nich w Old Kennels dokumentację, ratując tym sposobem ważne rękopisy i pamiątki,
które ofiarowane zostały przez spadkobierców do Ossolineum, powiększając zasoby przekazane wcześniej osobiście przez Marię Kuncewiczową. Pewną próbę takich
badań podjął także Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum
Historii Ruchu Ludowego, docierając do Instytutu i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.
Emigracja angielska kończy się wyjazdem w 1955 do
Stanów Zjednoczonych za synem Witoldem, u którego zamieszkali, przenosząc się później do Nowego Jorku, a następnie do Chicago. Trudny to był czas w życiu Jerzego
Kuncewicza, poświęcał go głównie pracy zarobkowej, najpierw w przedsiębiorstwie syna Witolda, później samodzielnie prowadząc i nadzorując liczne prace budowlane.
O tym trudnym okresie w jego życiu pisze M. Kuncewiczowa w Naturze: „...Jerzy zaczął dobrze zarabiać w przedsiębiorstwach budowlanych Witolda. …Czułam się doskonałą kobietą z doskonałym mężem, pracującym nie
dla idei, tylko dla pieniędzy” (M. Kuncewiczowa, Natura,
Wydawnictwo Lubelskie, 1989, str. 145).
Tęsknota za ojczyzną, udany pobyt żony w Polsce
w roku 1958 na I Międzynarodowym Zjeździe Tłumaczy, także jego w roku 1963 – traktowany jako swoisty
rekonesans, a głównie możliwość odzyskania utraconej
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Kuncewiczówki, zdecydowały o wyjeździe do kraju, do
Kazimierza w roku 1970.
Ostatnie lata Jerzego Kuncewicza
w Kazimierzu Dolnym
Po powrocie do kraju nie angażował się w działalność polityczną, pozostawał krytyczny wobec Polski
Ludowej i jej uzależnienia od ZSRR. Popierał tworzącą
się „Solidarność”, ale głównie jako związek zawodowy.
Interesował się ruchem ludowym, wspierał jego inicjatywy ułatwiające życie polskiej wsi, było to jednak wsparcie bierne, twierdził, że nie reprezentuje ono interesów
wsi. Nie widział w kraju warunków do niezależnego ruchu ludowego.
Kierownictwo powojennego, polskiego ruchu ludowego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, nie wykorzystało wiedzy i doświadczenia tego konsekwentnego przez
całe życie działacza ludowego i patrioty. Swoje życie
w Kazimierzu ograniczył Jerzy Kuncewicz do wyjazdów
do syna mieszkającego nadal w USA i licznych podróży wakacyjnych, wspólnie z żoną, do Włoch, gdzie dwukrotnie spotkali się z papieżem Janem Pawłem II, a także
do pracy twórczej. Ostatnie spotkanie z roku 1982 opisała Maria Kuncewiczowa w pięknym, swoistym reportażu
z Włoch, gdzie podczas wspólnego śniadania, we wzajemnej dyskusji „obaj podnosili twórczy walor ludzkiej
pracy i konieczności udziału robotników w planowaniu
i zyskach” (Maria Kuncewiczowa Przeźrocza, Wydawnictwo PAX, 1985, str. 132). Utrzymywał bliskie kontakty z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, która wydała
mu w 1980 roku książkę pt. Pięćdziesiąt lat faktów i myśli, zaś w roku 1983 tom filozoficznych refleksji Wieczna przemienność, a w 1985 roku, już pośmiertnie, dzieło
o charakterze autobiograficzno-wspomnieniowym Wyspy pamięci.
Chętnie podejmował dyskusje dotyczące fundamentalnych zasad ustroju Polski po 1918 roku, polityki zagranicznej, praw i obowiązków obywateli, polskiej wsi, spraw
międzynarodowych i miejsca Polski w świecie. W swoich
poglądach pozostawał bezkompromisowy, często wchodził na grunt utopii, zawsze jednak wierzył w możliwość
racjonalnego uporządkowania życia ludzkiego w idealnej
Republice Globu, ze społeczeństwem wysoce moralnym,
przedsiębiorczym, żyjącym w całkowitej wolności i swobodzie. Do końca pozostawał liberałem, demokratą, agrarystą wiernym wsi, chłopu, rolnictwu.
Roman Tokarczyk we wstępie do Przebudowy (Wydawnictwo Lubelskie, 1990, str. 45) napisał: „Był człowiekiem
ogromnie aktywnym. Był bez wątpienia człowiekiem obdarzonym licznymi talentami, które wspierał wydatnie wielką pracowitością. Był człowiekiem niesłychanie

Grób Marii i Jerzego
Kuncewiczów w Kazimierzu

ciekawym poznania ludzi i świata. Był bogaty w różnorodne doświadczenia życiowe, które twórczo przetwarzał
w tyglu swojego pisarstwa. Był raczej myślicielem niż typem uczonego akademickiego. Był człowiekiem wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka”. Z taką oceną
bardzo mocno identyfikował się jedyny syn, Witold Kuncewicz, angażując się osobiście, a także poprzez działalność Fundacji Kuncewiczów w popularyzowanie twórczości swojego ojca, jego myśli politycznej, szczególnie
zapisanej w pracy O pełne wyzwolenie człowieka.
Prywatnie Jerzy Kuncewicz był osobą radosną, pogodną, ruchliwą, głośną i spontaniczną w reakcjach i zachowaniu, chętnie godzącą się na spotkania i rozmowy.
W gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów był
człowiekiem bardzo towarzyskim, gościnnym, uczynnym,
miłym, bezpośrednim, otwartym. Był troskliwym, opiekuńczym mężem, dobrym, chociaż krytycznym ojcem, był
wsparciem dla najbliższej rodziny. Miał cechy i maniery
należycie wychowanego i wykształconego człowieka. Znał
jednak dobrze swoją wartość i godność, chociaż nie dawał tego odczuć. Wpływało to na utrzymywanie pewnego,
trudnego czasem do zrozumienia, specyficznego dystansu do ludzi, pewnej odległości od otoczenia i środowisk,
w których przebywał. Zauważała to Maria Kuncewiczowa, chociaż jej zdaniem wynikało to z tradycji rodzinnych, ziemiańskich, prawniczych i nie pozbawiało go natury towarzyskiej.
Jego bogate, twórcze życie, aktywność zawodowa, społeczna, także polityczna godne są najwyższego uznania
i szacunku. „Napisał w Wiecznej przemienności: Nasz
wkład do dorobku ogólnego zależy od tego, ile się wnosi sobą, a ile chce dla siebie” (str. 197). To bardzo wyraźny
przykład jego skromności i bezinteresowności. Niewątpliwie, więcej wnosił, niż chciał dla siebie. Dawał wszystko
najbliższym, ruchowi ludowemu, krajowi.
Zmarł 31 lipca 1984 roku w Kazimierzu Dolnym i został pochowany w przygotowanym wcześniej grobie.
Edward Balawejder
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Wojciech
Pestka

CERKIEW BEZ PUTINA
„Brexit” po ukraińsku

„Kwestia autokefalii jest kwestią naszego ukraińskiego bezpieczeństwa narodowego. To jest kwestia naszej
ukraińskiej państwowości. W końcu zyskujemy duchową
niezależność, którą można porównać do uzyskania niezależności politycznej”.
Petro Poroszenko, 15 grudnia 2018
podczas Soboru Zjednoczeniowego

„PATRIARSZY I SYNODALNY TOMOS NADANIA AUTOKEFALICZNEGO CERKIEWNEGO STATUSU PRAWOSŁAWNEJ CERKWI UKRAINY” – taki tytuł nosi oficjalny dokument przekazany w wigilię prawosławnego
Bożego Narodzenia 6 stycznia 2019 r. w soborze św. Jerzego w Stambule przez Patriarchę Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja metropolicie Kijowa i całej Ukrainy
Epifaniuszowi. To oznacza nie tylko niezależność Prawosławnej Cerkwi Ukrainy od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, samorządność, ale także jest potwierdzeniem kanoniczności, która wielu wiernych na Ukrainie skłaniała do
wyboru patriarchatu moskiewskiego. Tym samym Prawosławna Cerkiew Ukrainy dołączyła do rodziny czternastu
autokefalicznych Kościołów prawosławnych na świecie.
Tomos wykaligrafowany po grecku na pergaminie
przez cieszącego się światową sławą malarza ikon i kopistę Łukę, mnicha osiadłego w klasztorze Ksenofonta
na świętej górze Athos, został przez Patriarchę Ekumenicznego Bartłomieja uroczyście podpisany w przeddzień
uroczystości wręczenia. Statut Prawosławnej Cerkwi
Ukraińskiej daje jej pełną niezależność od Konstantynopola w wyborze metropolitów i członków synodu kierującego pracami Kościoła. Symbolem podległości względem patriarchatu ekumenicznego będzie konieczność
zatwierdzania w Konstantynopolu kandydatur przyszłych
świętych w procesie wynoszenia na ołtarze i korzystania
z krzyżma – oleju używanego przy udzielaniu sakramentów, świeceń kapłańskich i biskupich, konsekrowanego
przez Cerkiew-Matkę.
O randze tej uroczystości i jej znaczeniu dla Ukrainy świadczy skład oficjalnej delegacji państwowej: prezydent Petro Poroszenko z małżonką, przewodniczący

parlamentu Andrij Parubij, pierwszy wicepremier, minister rozwoju gospodarczego i handlu Stepan Kubiw, wicepremier, minister rozwoju regionalnego i budownictwa i gospodarki komunalnej Hennadij Zubko, minister
spraw zagranicznych Pawło Klimkin, minister obrony Stepan Połtorak, doradca prezydenta, dyrektor Narodowego
Instytutu Studiów Strategicznych Rostysław Pawlenko…
Oczy jego widziały…
Petro Poroszenko: „Przed momentem dokonało się
wielkie historyczne wydarzenie, w którym Pan Bóg był
z nami – z Ukraińcami. A my, Ukraińcy byliśmy z Panem
Bogiem. Autokefaliczna Prawosławna Cerkiew Ukrainy
nareszcie otrzymała tomos od ekumenicznego patriarchy,
od Matki-Cerkwi.
Pan Bóg zobaczył i osądził nieustępliwą walkę narodu ukraińskiego o niepodległość. Usłyszał nasze modlitwy. Wynagrodził nam odpowiednio do naszych trudów
i było Jego wolą, żeby Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej i Synod Konstantynopolskiej Cerkwi-Matki wypowiedział wymarzone, długo wyczekiwane »tak« niezależnej Cerkwi Ukrainy. Dzisiejsze wydarzenie w historii
naszego kraju zostanie zapamiętane w jednym szeregu
z chrztem Włodzimierza i ogłoszeniem niepodległości Ukrainy. Prawosławny świat zapamięta dzień, kiedy do siostrzanej rodziny Cerkwi weszła równoprawna Cerkiew Ukrainy. Nasz kraj od dawna torował szlak
do tego dnia. I nic dziwnego, że wczoraj Jego Świątobliwość wspomniał w swoim wystąpieniu Olgę – naszą
pierwszą chrześcijańską kniahinię i równego apostołom
naszego kniazia Włodzimierza-Chrzciciela. A przecież
długo przed nimi święty apostoł Andrij postawił nogi
na kijowskich wzgórzach i »oczy jego widziały Ukrainę
a usta – błogosławiły. I posiał u nas nasiona wiary«. To,
nawiasem mówiąc, jest cytatem z postanowienia naszego prawosławnego soboru z 1621 roku.
Przez ponad tysiąc lat kijowska tradycja chrześcijańska była chroniona i pomnażana. Dziś nasza prawosławna Cerkiew jest gotowa do samoistnego funkcjonowania. Ukraiński naród dziękuje Bogu, a to, co się stało, jest
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Petro Poroszenko, metropolita Epifaniusz, metropolita Emanuel

prawdziwym cudem, który zawdzięczamy woli Stwórcy.
[…] A tomos dla nas jest w rzeczywistości jeszcze jednym aktem ogłoszenia niezależności Ukrainy. Wieńczy stwierdzenie niepodległości ukraińskiego państwa,
wzmacnia religijną wolność, pokój między konfesjami. I wzmacnia prawa i wolności obywateli, szczególnie
tych, którzy znajdowali się poza komunią z ekumenicznym prawosławiem, których niesprawiedliwie określano
jako schizmatyków.
Jego Świątobliwość w tych dniach w szczególności
podkreśla znaczenie przywrócenia komunikacji milionów i milionów ukraińskich wiernych z wspólnotą światowego prawosławia. Prócz tego dla nas własna ukraińska
Cerkiew jest gwarancją naszej duchowej wolności. To jest
klucz do społecznej harmonii.
Jako prezydent gwarantuję w imieniu państwa, że Ukraina będzie szanować religijne wybory i wolność religijną
każdego obywatela”. (Petro Poroszenko, 6 stycznia 2019,
sobór św. Jerzego, Stambuł)
„Brexit” w ukraińskim stylu
Warunkiem przyznania autokefalii ukraińskiemu
Kościołowi było zwołanie soboru zjednoczeniowego,
którego zadaniem było przyjęcie statutu nadanego przez
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola i wybranie
zwierzchnika metropolii. Odbył się 15 grudnia 2018 r.
w Kijowie w soborze Mądrości Bożej (nazywanym też
Sofijskim). Formalnie sobór zjednoczeniowy zwołany
został przez Patriarchę Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja, jego przedstawiciel metropolita Emanuel (Adamakis) i prezydent Ukrainy Petro Poroszenko

przewodniczyli obradom. Ponieważ sobór miał charakter generalny, każdemu z biskupów towarzyszył przedstawiciel duchowieństwa diecezjalnego i zakonnik lub
delegat świecki. Udział wzięło 192 delegatów, w tym
czterdziestu dwóch biskupów byłej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego (dalej UCP
PK), dwunastu byłej Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi
Prawosławnej (UACP) i tylko dwóch (z siedemdziesięciu trzech biskupów) Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM): Symeon (Szostacki), metropolita winnicki i barski i Aleksander (Drabynko), metropolita perejesławsko-chmielnicki i wiszniewski (Odra nr 9/2016 – Nazywają nas Kościołem
Moskwy, Kremla, Putina, Janukowycza…). Taki status
soboru w zamyśle Konstantynopola dawał mu silniejszą legitymizację w świecie prawosławia. Dotychczas
w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego
metropolita był wybierany przez biskupów. Tym razem
w pierwszej turze głosowania brali udział wszyscy delegaci, także przedstawiciele kleru diecezjalnego i świeccy i dopiero spośród trzech kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów, w drugiej turze biskupi
wybierali zwierzchnika nowego Kościoła. Na prośbę
przedstawiciela patriarchy ekumenicznego swoje kandydatury wycofali były metropolita UPC PK Filaret
(Denysenko) i były metropolita UACP M Makary (Małetycz). W pierwszej turze głosy rozłożyły się następująco: 38 – metropolita Mychaił (Zinkewycz) z UPC PK, 56
– metropolita Symeon (Szostacki) z UPC PM, 81 – metropolita Epifaniusz (Dumenko) z UPC PK. Taki wynik
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głosowania świadczył o pojawieniu się rozłamu w łonie
UPC PK – część delegatów wbrew woli metropolity Filareta poparła metropolitę Mychaiła.
Ostatecznie zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego Ukrainy (lub według greckiej tradycji Kościoła Prawosławnego na Ukrainie) został wybrany 36 głosami metropolita Epifaniusz – rektor Prawosławnej Akademii
Teologicznej w Kijowie, metropolita Symeon otrzymał 28
głosów (metropolita łucki i Wołynia Mychaił wycofał swoją kandydaturę)1.
Uroczystość wręczenia tomosu, Stambuł 06.05.2019

Kanoniczna misja Konstantynopola
Petro Poroszenko: „Z woli Bożej zebraliśmy się
w Świętej Sofii tysiąc lat po tym, jak staraniem Jarosława Mądrego ta świątynia została zbudowana i poświęcona
i po raz pierwszy odprawiono w niej nabożeństwo. Zebrali się tu spadkobiercy Chrztu, który święty, równy apostołom kniaź Włodzimierz otrzymał od konstantynopolskiej Cerkwi-Matki. Podobnie, tak jak i wtedy, są z nami
posłańcy ekumenicznego patriarchy, który wspiera nasze
marzenie o duchowej wolności.
Przez tysiąc lat zostało to potwierdzone niejeden raz:
żeby ustanowić państwowość, Ukraina powinna pozbyć
się łańcuchów, które niewoliły nas duchowo. Które rozdzielały i czyniły nas wolnymi albo niewolnymi wykonawcami cudzej woli… Sto lat temu w czasach ukraińskiej narodowo-wyzwoleńczej rewolucji hetman Pawło
Skoropadski i Symon Petlura zapoczątkowali szlak Ukrainy do autokefalicznej prawosławnej Cerkwi. I wiele wydarzeń, które świadczyły o tym wielkim pragnieniu, też
miało miejsce w tych murach Świętej Sofii, albo na placu
w pobliżu jej murów. Niepodległa Ukraina czci wielkich
przodków i pamięta ich testament. Dzisiaj wszystko jest
gotowe, żebyśmy spełnili ich wolę. Robimy ostatni krok
na tysiącletnim szlaku do świętego i wielkiego celu. […]
Cerkiew-Matka w Konstantynopolu realizuje przynależną jej, zgodnie z kanonami, misję – wprowadzenia lokalnej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy jako
równej między równymi do rodziny lokalnych prawosławnych Cerkwi. Ekumeniczny Patriarcha w sposób niekwestionowany uznał za niezgodną z prawem moskiewską
aneksję kijowskiej metropolii, dokonaną jeszcze pod koniec VII wieku. Jego Świątobliwość oświadczył, że Rosyjska Prawosławna Cerkiew nie ma kanonicznych praw do
prawosławnej Cerkwi w Ukrainie. I że nasza prawosławna Cerkiew nie jest podporządkowana Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi.
Podkreślam, Ukraina nie była, nie jest i nie będzie
kanonicznym terytorium rosyjskiej Cerkwi!”. (Petro
1

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/ocu/73933

Poroszenko 15 grudnia 2018, sobór Mądrości Bożej,
Kijów)
Trzeci Rzym
Istota tego zjednoczeniowego aktu i tworzenia
nowego Kościoła może się wydać paradoksalna – wszak
za początek ukraińskiego prawosławia uważa się chrzest
kniazia Rusi Kijowskiej Włodzimierza w 988 r. i utworzenie w 1037 r. metropolii prawosławnej w Kijowie – stąd
konieczność odwołania się do historii. Kijów, największe
i najbogatsze miasto Rusi było często celem podbojów
(chociażby jak w 1069 r., kiedy zostało zdobyte przez Bolesława II Śmiałego). Szczególnie we znaki dali się miastu
Tatarzy: uciekając przed nimi w 1299 r. metropolita Kijowa i całej Rusi Maksym przeniósł metropolię do Włodzimierza (w Rosji nad rzeką Klażmą), a Piotr, jego następca,
w 1325 r. do Moskwy. Kniaziowie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego bardzo szybko dostrzegli korzyści z wykorzystania religii dla politycznych celów, postanowili uczynić
z Moskwy centrum światowego prawosławia. Wykorzystali do tego unię florencką – nieudaną próbę zjednoczenia
Kościoła katolickiego i prawosławnego. Wasyl II w 1442
r. podczas synodu zwołanego z naruszeniem prawa kanonicznego usunął prawowitego metropolitę Izydora, oskarżając go o zdradę prawosławia – na to miejsce powołał
sprzyjającego mu biskupa riazańskiego Jonasza. Było to
równoznaczne ze schizmą: wypowiedzeniem posłuszeństwa Konstantynopolowi i ogłoszeniem przez Moskwę autokefalii. Wtedy też doszło do faktycznego podziału metropolii kijowskiej pomiędzy Moskwę (jej zwierzchnik
używał tytułu metropolity Moskwy i całej Rusi) a Kijów
(z tytułem metropolity Kijowa i całej Rusi). Także okoliczności „legalizacji” moskiewskiej schizmy w 1589 r. (po
prawie 150 latach) są intrygujące: wizytujący Moskwę patriarcha Konstantynopola Jeremiasz II po 6 miesiącach
aresztu domowego uległ perswazji Borysa Godunowa
i uznając status moskiewskiej metropolii wydźwignął ją
do rangi patriarchatu. Car Rosji Fiodor I w wydanym z tej
okazji oficjalnym dokumencie nazwał Moskwę „trzecim
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Autor i metropolita Aleksander

Rzymem”. Kluczowym momentem dla ukraińskiego prawosławia była ugoda perejesławska 1654 r. w ramach której Bohdan Chmielnicki przekazał władzę nad Ukrainą
carowi Rosji. Dopełnieniem tego aktu było podporządkowanie Moskwie ukraińskiej Cerkwi. Pod wpływem nacisków dyplomatycznych Kremla Ekumeniczny Patriarcha
Konstantynopola Dionizy IV w 1686 r. przekazał metropolię kijowską pod kanoniczną jurysdykcję patriarchatu moskiewskiego. To stało się początkiem „rusyfikacji”
ukraińskiego prawosławia trwającego 332 lata. Po odzyskaniu niepodległości Cerkiew ukraińska uważana była
przez część Ukraińców za swoistą „rosyjską V kolumnę”,
której kres położył synod zjednoczeniowy.
Kartka z historii – Ukraińska Autokefaliczna
Cerkiew Prawosławna

Sobór zjednoczeniowy w Kijowie
(pierwszy z prawej metropolita Aleksander)

Delegacja ukraińska, sobór św. Jerzego w Konstantynopolu

Wystąpienie prezydenta Petro Poroszenki, sobór św. Jerzego 6.01.2019

Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) był wiele razy
świadkiem znaczących wydarzeń w historii Ukrainy. Tu
po zajęciu Kijowa przez wojska Symona Petlury 1 stycznia
1919 r. Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej ogłosił dekret o utworzeniu autokefalicznej ukraińskiej Cerkwi, jednak zmuszony przez bolszewików do opuszczenia miasta nie zdołał doprowadzić do ukonstytuowania się
nowego Kościoła. Doszło do tego dopiero 14 października
1921 pod rządami Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Wszechukraiński Sobór Prawosławny wybrał
spośród szeregowych duchownych swojego zwierzchnika (ponieważ nie wziął w nim udziału żaden prawosławny hierarcha) i konsekrował go na biskupa poprzez „nałożenie rąk” (tradycja aleksandryjska). Metropolitą Kijowa
i całej Ukrainy został Wasyl (Lipkiwskyj) – tłumacz Pisma św. i liturgii na język ukraiński. Ten sposób wyboru,
sprzeczny z wielowiekową tradycją prawosławia, stał się
powodem oskarżeń Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi
Prawosławnej o niekanoniczność (brak sukcesji apostolskiej). Niemniej pod naciskiem bolszewików, którzy początkowo popierali starania o stworzenie nowego Kościoła
na Ukrainie, Rosyjska Cerkiew Prawosławna potwierdziła
w 1923 r. autokefalię UACP. Zmiana nastawienia władzy
do religii w latach trzydziestych doprowadziła do represji, aresztowań, wymuszonego przez komunistów samorozwiązania UACP. W 1934 r. rosyjska Cerkiew anulowała przyznaną autokefalię, a w 1937 r. został aresztowany
i rozstrzelany metropolita Wasyl. UACP przetrwała wśród
ukraińskiej diaspory w Kanadzie. W czasie II wojny światowej część duchownych UACP wróciła na Ukrainę i zajęła się odbudową struktur kościelnych i posługą kapłańską. Dionizy (Waledynski), metropolita warszawski i całej
Polski wyznaczył biskupa łuckiego Polikarpa (Sikorskiego) na tymczasowego administratora UACP na wyzwolonych spod panowania komunistycznego terytoriach. 14
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maja 1942 r. w Soborze Sofijskim z rąk metropolity Dionizego sakrę biskupią otrzymał Stepan Skrypnyk, bratanek
Symona Petlury, poseł na sejm II RP (1930–1939), który
przyjął imię Mścisław. Po wojnie na emigracji w Kanadzie
zjednoczył uchodźców ukraińskich wokół Ukraińskiego
Kościoła Prawosławnego w USA. Do odbudowy struktur
UACP na Ukrainie doszło w 1989 r., w czasach Michaiła
Gorbaczowa. Od 4 czerwca 2015 r. aż do samorozwiązania w grudniu 2018 r. zwierzchnikiem UACP był metropolita Makary (Małetycz).
Najważniejszy gracz soboru zjednoczeniowego:
Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu
Kijowskiego
Do odzyskania przez Ukrainę niepodległości na terytorium Ukraińskiej SRR funkcjonował Egzarchat Ukraiński Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, na czele którego
stał od 1966 r. metropolita Filaret (Denysenko). Egzarchat
był strukturą w pełni kontrolowaną przez komunistyczne władze i wykorzystywaną jako narzędzie polityczne, za
pomocą którego zwalczano wszystkie próby autokefalii –
uniezależnienia się ukraińskiego Kościoła prawosławnego od Moskwy. Po rozpadzie ZSRR w 1991 r. Święty Synod
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zlikwidował Egzarchat
Ukraiński i w jego miejsce powołał autonomiczną, ale tylko z nazwy, Ukraińską Cerkiew Prawosławną. Kościół mający status autonomicznego, nie jest w pełni strukturą samorządną: nie może sam decydować o wyborze swoich
zwierzchników – są oni zatwierdzani albo wręcz wskazywani przez władze Kościoła, którego jest częścią. Trzeba
pamiętać, że metropolita Filaret od maja 1990 r., po śmierci Pimena, patriarchy Moskwy i całej Rusi, przez miesiąc
pełnił funkcję głowy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Mimo że był zdecydowanym faworytem, Święty Synod
Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrał
(stu trzydziestoma sześcioma głosami przeciw sześćdziesięciu sześciu) na patriarchę leningradzkiego metropolitę
Aleksego. To musiało być dla niego sporym zaskoczeniem.
Do rozłamu i powołania Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego ostatecznie doszło 22
czerwca 1992 r., niecały miesiąc po soborze w Charkowie, który usunął Filareta z urzędu, pozbawił święceń
i oskarżył o krzywoprzysięstwo. Pierwszym zwierzchnikiem nowego Kościoła, który jednoczył (jak się później
okazało – przejściowo) parafie uznające zwierzchność
Filareta z parafiami UACP został patriarcha Mścisław
(Skrypnyk), jego następcą Włodzimierz (Romaniuk).
Od 20 października 1995 r. Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego kieruje patriarcha Filaret (Denysenko). Rosyjska Cerkiew Prawosławna 21 lutego 1997 wykluczyła go ze swej społeczności i obłożyła
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klątwą (anatemą), wcześniej oskarżała go o złamanie celibatu i współpracę z KGB (agent o ps. Antonow), trzeba
jednak dodać, że podobne oskarżenia o współpracę z tajną służbą ZSRR kierowane są także w stronę patriarchy
Moskwy i całej Rusi Cyryla (ps. Michajłow). Sam Filaret
pytany o to w grudniu 2018 r. w wywiadzie telewizyjnym
odpowiedział: „W ZSRR Cerkiew była pod kontrolą KGB.
Bez zgody KGB nie wyświęcano ani biskupów, ani księży.
[…] Rzecz w tym, że nie było żadnego biskupa, który by
nie miał kontaktów z nimi [z KGB – W.P.]. Jeśli nie miał
kontaktów, to nie był biskupem. Dlatego, jeśli któryś z tych
biskupów powie, że on nie miał kontaktów, to oznacza, że
kłamie. Ja to wiem na pewno”2.
Kostki domina
7 września 2018 r. Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego wyznaczył na stanowisko egzarchów (przedstawicieli) w Kijowie dwóch hierarchów: Daniela, arcybiskupa Pamfilionu oraz Hilariona, biskupa Edmonton
z zadaniem reprezentowania Konstantynopola w procesie nadawania autokefalii. Ich wybór nie był przypadkowy – pierwszy odpowiadał za ukraińską prawosławną diasporę w USA, drugi w Kanadzie.
Procedury kościelne są ściśle określone, przypominają układankę z kostek domina: by doszło do uroczystości wręczenia tomosu i zwołania soboru zjednoczeniowego musiały zostać spełnione przewidziane prawem
kanonicznym warunki. Przede wszystkim musiała zostać
zdjęta anatema (ekskomunika wyłączająca ze społeczności
wierzących) z Filareta (Denysenko), patriarchy UCP KP
i Makarego (Małetycz) zwierzchnika UACP i przywrócona sukcesja apostolska, a Kościoły przez nich reprezentowane uznane za kanoniczne, zaś po drugie – unieważniony wydany w 1686 roku akt przekazania metropolii
kijowskiej pod jurysdykcję patriarchatu moskiewskiego.
Te trudne, dla wielu kontrowersyjne decyzje Święty Synod
Patriarchatu Ekumenicznego podjął 11 października 2018
r., przywracając tym samym kanoniczną zależność metropolii kijowskiej od Kościoła macierzystego w Konstantynopolu. Tym samym po 11 października metropolita ekumeniczny Bartłomiej stał się najwyższym zwierzchnikiem
ukraińskiego Kościoła, a prawosławny kler i wierni zostali objęci jego jurysdykcją. To dawało mu prawo do zwołania soboru zjednoczeniowego w Kijowie.
Co to za Cerkiew?
Petro Poroszenko: „Co to za Cerkiew? To Cerkiew
bez Putina. Co to za Cerkiew? To Cerkiew bez Cyryla.
2

Radio Swoboda 22 grudnia 2018 https://www.radiosvoboda.org/
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Co to za Cerkiew? To Cerkiew bez modlitw za rosyjską
władzę i rosyjskie wojsko. Bo rosyjska władza i rosyjskie
wojsko zabijają Ukraińców. Ale to Cerkiew z Bogiem. To
Cerkiew z Ukrainą. Dosłownie wczoraj w mediach społecznościowych przeczytałem bardzo interesującą myśl:
»Cerkiew nie tylko śpiewa i się modli. Cerkiew wychowuje prawdziwego ukraińskiego obywatela«. I tu przypomnę frazę, tradycyjnie przypisywaną Otto von Bismarckowi: »Wojen nie wygrywają generałowie. Wojny wygrywają
szkolni nauczyciele i księża parafialni«. Oczywiście nie należy rozumieć tego dosłownie. Chodzi o wyjątkową rolę
duchowieństwa i nauczycieli w kształtowaniu narodu
i procesie budowania państwa.
Teraz razem budujemy niezależną Ukrainę. I to wydarzenie jest równie ważne jak referendum dotyczące naszej
niepodległości, które zostało przyjęte ponad 27 lat temu.
A jeśli centrum kierowania Cerkwią znajduje się w obcym państwie, który do tego jest krajem-agresorem, to jakiego obywatela ona wychowa? Na pewno nie obywatela Ukrainy. Kreml nie ukrywa, że uważa Rosyjski Kościół
Prawosławny za jeden z głównych instrumentów wpływu na Ukrainę. Sytuacja ukraińskiego prawosławia była
omawiana przez Radę Bezpieczeństwa Rosji pod przewodnictwem prezydenta. Od ukraińskiego państwa natomiast żąda się, by nie wtrącało się w jego własne, ukraińskie sprawy!
A kiedy Moskwa mówi o Ukrainie jako jej rzekomym
kanonicznym terytorium, czyż to nie jest ingerencja w naszą terytorialną integralność? I czyż nie jesteśmy zobowiązani w takiej sytuacji do obrony ukraińskiej ziemi i ukraińskiego ducha? My, jak nikt inny dobrze wiemy: tam,
gdzie dziś machają rosyjską flagą, jutro strzelają rosyjskimi
gradami. Na początku patriarcha Cyryl objeżdżał Ukrainę
z przesłaniem »ruskiego miru« i wspólnej czcionki, a później ruszyły ich czołgi! Oczywiście, że kwestia autokefalii wykracza daleko poza granice cerkiewnego ogrodzenia. To kwestia naszego narodowego bezpieczeństwa. To
kwestia naszej państwowości. To kwestia światowej polityki. Nic dziwnego, że przywódcy wszystkich państw, z którymi spotykałem się przez ostatnie pół roku pytali mnie:
»Co z waszą Cerkwią?«. I mamy szalenie ważne poparcie
od całego świata.
Kiedyś rosyjski prezydent powiedział, że upadek
ZSRR stał się dla Rosji największą geopolityczną katastrofą dwudziestego wieku. »Dla Putina – jak bardzo dobrze napisał Myrosław Marynowycz 3 – nadanie autokefalii ukraińskiemu prawosławiu jest drugą geopolityczną
katastrofą«. Tylko, pozwólcie mi poprawić, tym razem –
już nie w przestrzeni stulecia, a tysiąclecia. Niech wiedzą”.
Prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, współzałożyciel Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, i ukraińskiego Amnesty International, a także prezes ukraińskiego ośrodka Międzynarodowego PEN-Klubu.
3

(Petro Poroszenko, 15 grudnia 2018, plac przed Soborem
Sofijskim, Kijów).
Tak zwany „metropolita Epifaniusz”
Tłem dla procesu konstytuowania się Prawosławnej Cerkwi Ukrainy jest zastarzały, coraz boleśniej odczuwany przez Konstantynopol konflikt z Rosyjską
Cerkwią Prawosławną nie tylko o prawo nadawania autokefalii, ale i przewodzenia światowemu prawosławiu.
Fanar (część Stambułu, prawosławny odpowiednik Watykanu) ze względu na możliwości finansowe, organizacyjne i liczbę wiernych (ok. 6 mln) przegrywa z Moskwą
(ok. 100 mln wiernych), a jego pozycja w gronie lokalnych Kościołów prawosławnych słabnie. To, według niezależnych komentatorów, ma uzasadniać determinację,
z jaką „pierwszy wśród równych” Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej wsparł ukraińskie starania o utworzenie niezależnego ukraińskiego Kościoła
prawosławnego. W jakimś stopniu ten podskórny konflikt między Moskwą a Konstantynopolem stał się także
udziałem polskiego prawosławia. Metropolita warszawski i całej Polski Jerzy (Jaroszewski) 8 lutego 1923 r. został zastrzelony w swej rezydencji przez przeciwnika autokefalii archimandrytę Smaragda (Łatyszenkę). To jednak
nie wstrzymało zainicjowanego przez polskie władze procesu ubiegania się o niezależność i 13 listopada 1924 r.
otrzymaliśmy autokefalię od Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola. Jednak patriarchat rosyjski nie uznał
tej autokefalii i po wojnie, kiedy wpływy Moskwy na naszą socjalistyczną rzeczywistość dramatycznie wzrosły, 22
czerwca 1948 r. przyznał polskiemu Kościołowi prawosławnemu własną autokefalię, zmuszając go do zrzeczenia się autokefalii otrzymanej od Konstantynopola. Trzeba dodać, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
negatywnie ocenił ukraińskie starania o autokefalię i zakazał „wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty
z »duchownymi« tzw. »Patriarchatu Kijowskiego« i tzw.
»Autokefalicznej Cerkwi«, które w dotychczasowych działaniach »uczyniły wiele zła«” (komunikat z 15.11.2018).
Swoje stanowisko metropolita warszawski i całej Polski
Sawa sformułował w liście z 31 grudnia 2018 r. do Patriarchy Bartłomieja opublikowanym na stronie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego):
„Powracając do tak zwanego »Soboru Zjednoczeniowego« trzeba zauważyć, że wzięli w nim udział przedstawiciele grup cerkiewnych schizmatyków pozbawieni godności kapłańskiej i biskupiej… Filaret Denysenko został
pozbawiony godności i sprowadzony do stanu świeckiego. Później »konsekrował« swych nowych zwolenników.
To są ludzie bez łaski sakramentalnej. Przyznaliśmy to:
Wasza Świątobliwość i wszyscy przedstawiciele Lokalnych

n u m e r

1–2 (92–93)

s t y c z e ń

–

k w i e c i e ń

2 0 1 9

Cerkwi Prawosławnych. Należy podkreślić, że stosownie
do naszej wielowiekowej tradycji kościelnej anatemę zdejmuje ten, kto ją nałożył. W każdym razie u Filareta i jego
zwolenników nie widzieliśmy skruchy, pokuty, pokory, jakie zazwyczaj poprzedzają zdjęcie anatemy! Czegoś podobnego nie było. I na tym polega problem. Dlatego nie
można ich uważać za prawdziwych pasterzy, którzy mogą
pełnić święte sakramenty. Tak zwanemu »metropolicie
Epifaniuszowi«, w rzeczywistości człowiekowi świeckiemu, wyrządzono krzywdę”4.
Będąc ogórkiem nazywać się arbuzem
Autokefalia dla ukraińskiego prawosławia odbiera Kościołowi rosyjskiemu prawo do sukcesji wielowiekowej spuścizny Rusi Kijowskiej i pozbawia go największej
społeczności wiernych: dominująca liczba wyznawców
prawosławia należących do rosyjskiej Cerkwi (mimo autonomii Ukraiński Kościół Prawosławny nie tylko formalnie
podlega Cerkwi moskiewskiej) zamieszkuje wbrew pozorom nie w Rosji, a na Ukrainie. Dlatego Rosyjska Cerkiew
Prawosławna, za którą „murem” stoi prezydent Putin, nigdy dobrowolnie nie wyrzeknie się Ukrainy, którą uważa za swoje „kanoniczne terytorium”. Poprzednio ten sam
argument posłużył do uzasadnienia aneksji Krymu: „To
właśnie tu, na Krymie, w pradawnym Chersonie, czy jak
nazwali go rosyjscy kronikarze Korsuniu, przyjął chrzest
kniaź Władimir, by później ochrzcić całą Ruś.[…] I to
daje nam wszystkie podstawy, by powiedzieć, że dla Rosji Krym, pradawny Korsuń, Chersoń, Sewastopol mają
ogromne cywilizacyjne, sakralne znaczenie. Takie samo,
jak Wzgórze Świątynne w Jerozolimie dla tych, którzy są
wyznawcami islamu czy judaizmu. I tak właśnie będziemy do tego się odnosić teraz i na zawsze” – 4 grudnia
2014 roku w swoim orędziu do narodu podkreślał rosyjski
prezydent. Teraz w warunkach względnej równowagi pomiędzy nową Prawosławną Cerkwią Ukrainy a Ukraińską
Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego i wyczekiwania na decyzje diecezjalnych duchownych i wiernych toczy się wojna dyplomatyczna. Z jednej strony jej
elementem jest list patriarchy moskiewskiego i całej Rusi
Cyryla do papieża Franciszka, przywódców wspólnot religijnych i przywódców państwowych z apelem o ochronę „biskupów, duchownych i wyznawców Ukraińskiego
Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego –
W.P.) przed dyskryminacją i presją ze strony władz ukraińskich, aby bronić wolności sumienia i wyznania zawartej

Tekst w języku ukraińskim umieszczony na oficjalnej strony Departamentu Zewnętrznych Stosunków Kościelnych UCP PM http://vzcz.church.
ua/2019/01/03/mitropolit-varshavskij-sava-objednavchij-sobor-ne-virishiv-problemu-rozkolu-a-shhe-bilshe-uskladniv-jiji/

Metropolita winnicki i barski Aleksander (Drabynko)
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Patriarcha Bartłomiej w rozmowie z metropolitą Aleksandrem
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w prawie międzynarodowym”5. Z drugiej podpisana przez
prezydenta Ukrainy 22 grudnia 2018 r. ustawa zobowiązująca do zmiany nazwy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Moskiewskiego na Rosyjską Cerkiew Prawosławną w Ukrainie: „Ludzie mają konstytucyjne prawo do
swobodnego wyboru religii. […] Czy to do nowo utworzonej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, czy
do tej Cerkwi, która kładzie nacisk na zachowanie swojego związku i zależności od RPC – stwierdził prezydent. –
Łatwiej dokonać wyboru, kiedy wszystkie rzeczy nazwane
są po imieniu, kiedy jest wystarczająco dużo informacji,
by go dobrowolnie uczynić”.
„Nazywanie rosyjską Cerkwi jest teraz ograniczaniem
praw wierzących? – odniósł się do dyskusji wokół zmiany nazwy Cerkwi metropolita Aleksander (Drabynko)
– Kto jest ich patriarchą – Cyryl, patriarcha moskiewski
i całej Rusi? […] Ukraińska Cerkiew Prawosławna (PM
– przyp. W.P.), nawiasem mówiąc, według obowiązującego ją porządku w działalności powinna kierować się swoim Statutem i Statutem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Czy w tym jest jej niezależność? Przychodzi mi na myśl
woskowy dowcip o dwóch zasadach zachowania – zasada
pierwsza: przełożony ma zawsze rację i zasada druga: jeśli
nie ma racji – patrz punkt pierwszy. To polityka podwójnych standardów. Będąc ogórkiem nazywać się arbuzem”.
Atomowa bomba: Moskwa–Konstantynopol
Autokefalia dla ukraińskiego prawosławia jest niczym atomowa bomba podłożona pod fundamenty Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – takie sformułowanie pojawiało się ostatnio dość często w komentarzach polityków
i dziennikarzy wypowiadających się na temat religijnej
wojny między Konstantynopolem a Moskwą.
W odpowiedzi na wyznaczenie 7 września 2018 r. przez
Bartłomieja swoich egzarchów w Ukrainie: metropolity
Daniela oraz Hilariona, już następnego dnia Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nazywając to
ingerencją w jego wewnętrzne sprawy ostrzegał: „Decyzja Patriarchatu Konstantynopolskiego o rozpatrzeniu
kwestii przyznania autokefalii »prawosławnym wiernym
Ukrainy« została podjęta wbrew woli episkopatu Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (Patriarchatu Moskiewskiego
–W.P.), który jednogłośnie opowiedział się za zachowaniem jej obecnego statusu. Aby usprawiedliwić swoją ingerencję w sprawy innego Kościoła lokalnego Patriarcha
Konstantynopola powołuje się na fałszywe interpretacje
faktów historycznych i odnosi się do posiadanych rzekomo wyjątkowych uprawnień, których w rzeczywistości nie
posiada i nigdy nie posiadał. […] Święty Sobór Rosyjskiej

Cerkwi Prawosławnej oświadcza, że pełna odpowiedzialność za te niekanoniczne działania spada osobiście na Patriarchę Bartłomieja i te osoby Cerkwi konstantynopolskiej, które je wspierają”6.
Po unieważnieniu 11 października 2018 tomosu
z 1868 r. oddającego Ruś Kijowską w jurysdykcję Moskwy
i zdjęciu anatemy ze zwierzchników i wiernych Ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w przeddzień
Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Mińsku Cyryl, Patriarcha Moskwy i całej Rusi, stwierdził: „Wiemy, że wróg ludzkości zwrócił się przeciwko Cerkwi prawosławnej, która teraz przechodzi najtrudniejszą próbę, ale
wierzymy, że bramy piekielne Cerkwi nie zwyciężą, żadnym świeckim siłom nie uda się zniszczyć Cerkwi”. Była to
zapowiedź decyzji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej o zerwaniu komunii eucharystycznej z Patriarchatem Konstantynopolskim: „Dopuszczenie do komunii [społeczności wiernych] schizmatyków i obłożonych anatemą w innej
lokalnej Cerkwi ze wszystkimi wyświęconymi przez nich
»biskupami« i »duchownymi«, wtargnięcie na cudze kanoniczne terytorium, próba wycofania się z własnych historycznych decyzji i zobowiązań – wszystko to wyprowadza
Konstantynopolski Patriarchat poza granice kanonicznego
prawa i, ku naszemu wielkiemu smutkowi, czyni niemożliwym dla nas podtrzymywanie eucharystycznej łączności
z jego hierarchami, duchownymi i wiernymi. Od tej chwili aż do odwołania przez Patriarchat Konstantynopolski
przyjętych przez niego niekanonicznych decyzji wszyscy
duchowni Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi mają zakaz odprawiania nabożeństw z duchownymi Cerkwi Konstantynopolskiej, a wierni – uczestniczenia w sakramentach sprawowanych w jej świątyniach. Przechodzenie biskupów lub
duchownych z kanonicznej Cerkwi do schizmatyków lub
wchodzenie z nimi w komunię eucharystyczną jest przestępstwem kanonicznym i pociąga za sobą stosowne konsekwencje’’. Nie wymaga w tej sytuacji komentarza stwierdzenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, że „Rosja jest
gotowa bronić środkami politycznymi i dyplomatycznymi interesów wyznawców prawosławia na Ukrainie, jeśli
dojdzie tam do działań niezgodnych z prawem i stosowania przemocy”.
Wojciech Pestka

Ps. Na 31 marca 2019 zapowiedziane są wybory prezydenckie na Ukrainie. Niezależnie od decyzji wyborców
Petro Poroszenko już zapisał się w historii Ukrainy jako
jeden z „ojców” nowego niezależnego ukraińskiego Kościoła: Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5264344.html oficjalna strona Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej
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Laur Józefa Czechowicza czeka!!!

Tradycyjnie już, po raz dwudziesty piąty, w listopadzie
2019 roku, w czasie Lubelskiej Jesieni Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, odbędzie się wręczenie wielkiej lubelskiej nagrody literackiej. W tym roku będzie to
VI Ogólnopolska Nagroda im. Józefa Czechowicza, przyznawana w dziedzinie poezji. O ten zaszczytny Laur mogą
ubiegać się autorzy, którzy w latach 2018 – 2019 opublikowali książki poetyckie. Nagroda może być przyznana również za całokształt twórczości.
Opublikowane książki należy nadsyłać pocztą do 1 października 2019 roku pod adres: Muzeum Literackie im. J.
Czechowicza, ul. Złota 3, 20-112 Lublin. Prosimy o dostarczenie dwóch egzemplarzy tytułu. Książki kandydujące do nagrody mogą nadsyłać autorzy, wydawnictwa, biblioteki, instytucje, a także osoby prywatne.
Laureat uhonorowany zostanie pamiątkowym dyplomem i nagrodą pieniężną.
Jury powołanemu przez Organizatorów przewodniczyć
będzie prof. dr hab. Józef Franciszek Fert.

Uwaga młodzi autorzy!
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Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłasza doroczny – XXIX już – konkurs literacki na tomik poezji lub prozy. W konkursie mogą wziąć udział młodzi autorzy z Lublina i Lubelszczyzny, nie zrzeszeni w literackich
związkach twórczych.
Na konkurs należy nadesłać zestaw wierszy (ok. 30 – 35
utworów) lub około 70 stron prozy z tytułem, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego ksero, opatrzonych godłem (dowolnie obranym słowem, a nie znakiem
graficznym!), z dodatkiem zaklejonej koperty, opatrzonej
takim samym godłem, a zawierającej informację o autorze: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres, numer telefonu).
Zestaw nadesłanych utworów nie może być wcześniej
publikowany ani nagradzany w innych konkursach.
Prace należy nadsyłać do 30 września 2019 roku pod
adres: Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, ul.
Złota, 20–112 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs
SPP”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2019
roku. Nagrodą dla zwycięzcy będzie opublikowanie jego
tomiku jako osobnej pozycji wydawniczej nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Informacje o konkursie pod lubelskim numerem telefonu: (81) 532 – 30 – 90.
Jury powołanemu przez Organizatorów przewodniczy
red. Wojciech Pestka.
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych twórczością literacką. Uwaga: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac!
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Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka
im. Józefa Łobodowskiego dla pisarzy, tłumaczy i popularyzatorów literatury środkowej
i wschodniej Europy

• Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska – Wschód”, oraz Fundacje „Willa
Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń” (Lublin) przyznawana jest co roku.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
a) Dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka
ukazała się w przekładzie na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki
współczesnego autora polskiego na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu polityki, religii, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej i wschodniej Europy.
• Wraz z Nagrodami, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
• w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej książki;
• w punkcie b) – jej autora.
• Do Nagrody mogą być zgłaszane książki wydane
w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających edycję
konkursu.
• Termin zgłaszania kandydatur i książek: 30 września 2019
roku. Warunkiem uznania zgłoszenia za niewadliwe jest
załączenie do pisemnego wniosku dwóch egzemplarzy
zgłaszanego dzieła w kategoriach Nagrody dla książki pisarza z krajów wschodnich i tłumacza literatury polskiej,
zaś w ostatniej z kategorii szczegółowego przedstawienia
dokonań kandydata do nagrody. Zgłoszenia wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3,20 – 112 Lublin z dopiskiem
„Konkurs im. Józefa Łobodowskiego.”
• Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje
kultury i twórcy indywidualni (we własnym imieniu)
z krajów środkowej i wschodniej Europy.
• Nagroda może być przyznawana za jedną książkę, za
wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia
lub twórczości autora.
• W szczególnych okolicznościach Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma literackiego.
• Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród
– październik – listopad 2019 roku.
• Jury powołanemu przez Organizatorów przewodniczy
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander.
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Po raz setny – „Deo et Patriae”
W atmosferze przyjaźni i radości

W czerwcu 2018 roku – w dzień św. Ducha – KUL
obchodził uroczyście setną rocznicę swojego istnienia,
tyle lat, ile cała Polska świętuje naszą Niepodległość.
Odbył się światowy zjazd absolwentów. Na mszy św.
siedzieliśmy na krzesłach ustawionych w rzędy przed kościołem. Siedzieliśmy z małżonką obok Kłaków, Królikowskiego i Krasińskich.
Wzrokiem szukałem osobników, którzy mogli studiować polonistykę w 1950 r. razem ze mną. Nikogo nie znalazłem i do końca już tych uroczystości nikogo z roku nie
wypatrzyłem.
Koledzy o rok młodsi czy jeszcze z późniejszych lat,
gdy pracowałem, co było rodzajem stypendium, w zakładzie polonistyki – pojawiali się, ale moich kumpli nie było.
Z ponad 350 polonistów kończyło drugi etap studiów –
magisterski – tylko 51 (taki był wtedy limit).
Syn, zresztą ksiądz, przyprowadził prawie bezwolnego
Rebetę, absolwenta KUL i następnie jego profesora (zmarł
jesienią ub. roku). Z daleka nie rozpoznawał pewnie nikogo. Uroczystość światowego zjazdu absolwentów skupiła
na dziedzińcu uczelnianym setki dawnych i obecnych studentów oraz gości. Na polonistyce wykładowcami, dydaktykami byli wówczas wybitni profesorowie, naukowcy, autorzy wielu znaczących prac i publikacji.
Wspominam z sentymentem, z wielkim uczuciem szacunku i wdzięcznością prof. Irenę Sławińską, prof. Czesława Zgorzelskiego, mgr Marię Achremowiczową pochodzących z Wileńszczyzny, prof. Feliksa Araszkiewicza
związanego z Lublinem od zawsze, od lat międzywojennych, a także prof. Brajerskiego, dr Marię Kossowską.
Wysłuchano wystąpień przedstawicieli władz lokalnych
i centralnych. Za piękny referat – całościowo omawiający działalność i osiągnięcia w stuleciu KUL – wygłoszony
przez profesora Stefana Sawickiego, poszedłem mu pogratulować i podziękować. Na sekcji polonistycznej w latach
50. XX stulecia był asystentem, później prorektorem, ale
jako wykładowca przez długie lata stanowił filar polonistyki i humanistyki. To byli ludzie, którzy w słowie „Patria” dostrzegali przede wszystkim obowiązek i dobro Ojczyzny, a nie interes partyjki choćby nawet rządzącej…
Rozmów między gośćmi, dawnymi studentami, absolwentami pochodzącymi z różnych krańców kraju na uroczystościach było bez końca. W wielu przypadkach odświeżone przyjaźnie i znajomości przeradzały się w rodzaj
nowych kontaktów.
Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński w swoim
skierowanym do Czytelników liście w Internecie napisał:

„Wraz z początkiem roku 2019 dobiegają prawie końca uroczystości związane z obchodami 100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Ubiegły rok był czasem wielu cennych spotkań, w tym
absolwenckich, których kulminacją stał się niewątpliwie
czerwcowy Światowy Zjazd Absolwentów naszej Alma
Mater. Mam nadzieję, że wydarzenia te pozwoliły Państwu odnowić kontakty z lat studenckich, zacieśnić przyjacielskie więzi czy też odnowić łączność z Uniwersytetem. Ufam, że rozpoczynający się rok przyniesie wam
wiele okazji do wcielania w życiu prywatnym i zawodowym dewizy KUL Deo et Patriae”.
Rzeczniczka prasowa KUL dr Lidia Jaskuła podała w lipcu, że rok 2018 był bardzo dobry pod względem
liczby kandydatów na studia w uczelni. W porównaniu
z 2017 r. liczba ich wzrosła o 12 proc. W pierwszej turze
rekrutacji zgłosiło się 4650 osób decydujących się na zapisy na 34 kierunkach stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia. Niezwykle cenną i wyjątkową pozycją wydawniczą jest dwutomowa bogato ilustrowana „Encyklopedia
100-lecia KUL”, której redaktorem jest dyrektor Wydawnictwa KUL dr Edward Gigilewicz. W księdze zawarto
2950 haseł, w tym aż 2030 biogramów.
Odnoszą się one nie tylko do wybitnych profesorów,
naukowców, ale również wyróżniających się w zakresie
kultury, sztuk artystycznych, działalności społecznej byłych absolwentów Uczelni. „Encyklopedia” prezentuje
wielostronny w okresie stu lat dorobek środowiska KUL
W styczniu księga została prezentowana w Sekretariacie
Konferencji Episkopatu Polski. W informacji o księdze
napisano: „W dziejach polskiej encyklopedystyki nie było
dotąd dzieła tak kompleksowo ukazującego całokształt życia akademickiego jednej uczelni”.
Pewnego rodzaju aktem końcowym obchodów stulecia KUL było odsłonięcie pomnika założyciela lubelskiego Uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego na skwerze
im. bpa Józefa Życińskiego w pobliżu Centrum Spotkań
Kultur. Na KUL są trzy pomniki, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko turystów. Na dziedzińcu uniwersyteckim wzniesiono pomnik Papieża Jana Pawła II z kard.
Stefanem Wyszyńskim, przed gmachem zaś od strony Alej
Racławickich stoi pomnik Cypriana Kamila Norwida.
A teraz niedaleko uczelni na zalesionym skwerze ustawiono pomnik założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.
Ten pomnik będzie trwałym akcentem setnego roku
niepodległości Polski i Uczelni w Lublinie.
giez

n u m e r
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100-lecie powstania
i działalności Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Grupa rekonstrukcyjna

Władze kościelne, województwa i miasta

←

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika założyciela ks.
Idziego Radziszewskiego
8 grudnia 2018 roku minęło sto lat od pierwszej inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym dniu uroczyste świętowanie
rozpoczęto od Mszy św. w Kościele Akademickim. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Witold Mroziewski,
biskup pomocniczy Brooklynu. Następnie w auli Stefana
kard. Wyszyńskiego odbyło się posiedzenie Senatu KUL,
w czasie którego rektor ks. prof. Antoni Dębiński wręczył
Medale za Zasługi dla KUL i nowo ustanowione Medale
100-lecia. Medalami za zasługi uhonorowani zostali czterej ostatni rektorzy uniwersytetu: bp Jan Śrutwa, abp Stanisław Wielgus, ks. prof. Andrzej Szostek i ks. prof. Stanisław Wilk, a ponadto: szefowie Fundacji Potulickiej KUL,
Towarzystwa Przyjaciół KUL i inne osoby zasłużone dla
uniwersytetu, zwłaszcza duszpasterze akademiccy oraz kapelan policji ks. Stanisław Sojka.
Tego samego dnia upamiętniono założyciela i pierwszego rektora uczelni ks. Idziego Radziszewskiego, odsłaniając
jego pomnik na skwerze abp. Józefa Życińskiego w Lublinie. Już 24 maja 2018 r. Rada Miasta Lublina przyjęła jednogłośnie uchwałę wyrażającą zgodę na taką lokalizację
pomnika, tj. przy ulicy ks. Radziszewskiego, wiodącej do
miasteczka akademickiego. Rada Miejska zwróciła uwagę,
że posiada on nie tylko zasługi dla KUL, ale również dla całego miasta, w którym łatwiej było zakładać nowe uczelnie
już po II wojnie światowej, nawiązując do przedwojennej
tradycji jego akademickości. Pomnik ma formę figury ks.
Radziszewskiego, odlanej z brązu w Gliwicach i osadzonej
na postumencie z czerwonego granitu o wysokości 1 metra. Sama postać ks. Rektora ma wysokość 2,5 m.
Na granicie wykuto napisy: „Ks. Idzi Radziszewski 1871–1922” (z lewej strony cokołu) oraz „Założyciel
i pierwszy Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w latach 1918–1922” (od strony Alei Racławickich). Wysoka postać księdza w sutannie podającego widzom w prawej ręce książkę z napisem: „Veritas in caritate” (Prawda w miłości – hasło Uczelni), a jednocześnie wskazująca
drugą ręką na krzyż w formie pektorału, zawieszony na
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Moment przed odsłonięciem
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szyi. Według wizji autorskiej, to połączenie wiary i nauki,
symbolizuje właśnie krzyż i książka.
Autorem pomnika jest Jerzy Fober (ur. 1959 r. w Warszawie), absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem (1979), który
ukończył w Warszawie (1984) Wydział Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych, otrzymując wyróżnienie za pracę dyplomową „Złożenie do grobu”. W roku 1992 został laureatem
Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej,
a w 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk
plastycznych. Od 1986 r. jest pracownikiem Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach i kieruje Katedrą Rzeźby Instytutu
Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Projektował (m.in.) pomnik współzałożyciela uniwersytetu w Katowicach Józefa Pietera (1904–1989). Inne dzieło prof.
Jerzego Fobera to rzeźba „Znak wiary”, przedstawiająca
Chrystusa na krzyżu i zwracająca uwagę swoją ekspresją,
umieszczona jest na wprost wejścia do Gmachu Głównego KUL przy Alejach Racławickich.
Warto dodać, że pomnik ks. Rektora Idziego Radziszewskiego odsłonięto w obecności władz kościelnych,
miasta i województwa, senatu akademickiego KUL, jego
pracowników i studentów oraz przy uczestniczeniu dwóch
grup odtworzeniowych z pocztami sztandarowymi, wśród
których wyróżniali się legioniści Piłsudskiego w charakterystycznych mundurach z 1918 r. Zarówno wspomniani uczestnicy uroczystości, grupy odtworzeniowe, coraz
liczniej napływający na skwer mieszkańcy Lublina stanowili tło mającej nastąpić akcji teatralnej, ilustrowanej muzycznie, najpierw kakofonią dźwięków, a następnie coraz
wyraźniejszą linią melodyczną, dobywającą się z głośników ustawionych z lewej i prawej strony zasłoniętej czarnym płótnem okazałej bryły pomnika.
Samo odsłonięcie i jego wyodrębnienie z pokaźnej,
czarnej i dobrze widocznej bryły tworzywa tkwiącego
na rzadko porośniętym drzewami skwerze, miało charakter etiudy teatralnej w reżyserii prof. Leszka Mądzika.
Pomnik zamknięty w czterech czarnych ścianach, wykonanych z płótna zawieszonego na drewnianych ramach,
wydobywali stopniowo wydostający się od środka tej bryły aktorzy Sceny Plastycznej KUL (dwie kobiety i dwóch
mężczyzn) oraz skrzypek przygrywający im i towarzyszący w wysiłkach i trudach rzeźbiarskiego tworzenia. Z tej
zespołowej pracy wyłaniała się oczekiwana postać pierwszego rektora, symbolizująca trud organizowania, powstawania i kreowania Uczelni.
Gdy opadły czarne przysłony i nastąpiły chwile ciszy na kontemplację i zadumę, przyszła kolej na składanie wieńców i kwiatów przed pomnikiem: od ks. Rektora KUL prof. Antoniego Dębińskiego, od abpa Stanisława
Budzika i prezydenta miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka.
Prezydent w swoim słowie końcowym przyrzekł, że skwer
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na którym znajduje się pomnik już na wiosnę przyszłego
roku uzyska najpiękniejsze w mieście otoczenie w postaci kwiatów i krzewów.
Na zakończenie pragnę przytoczyć cytat z wypowiedzi biskupa Lubelskiego, a zarazem Kanclerza Uniwersytetu Mariana Leona Fulmana z 1918 roku, podany przez
obecnego pasterza diecezji abpa Stanisława Budzika w auli
Uniwersyteckiej KUL w dniu uroczystości (8 XII 2018),
który jest bardzo interesujący, a okazał się wręcz proroczy:
„Do Uniwersytetu”
(fragment z listu pasterskiego wydanego w związku
z objęciem diecezji lubelskiej)
W dziele odnowienia i odrodzenia narodu nieoceniony
wpływ wywrze Uniwersytet Lubelski. Dlatego z największą radością i sympatią witam tę polską wszechnicę, opartą o skałę Piotrową. Jakaż ona wspaniała w swojem założeniu! Byłaby ona dumą praojców naszych dla ducha, który
ją stworzył i którym ożywiona. Będzie ona niezawodnie
chlubą i dla współczesnej Polski. Jej przeznaczeniem krzewienie i straż ideałów polskich na wschodniej połaci Ojczyzny naszej.
Co ofiarni i zacni synowie Polski do życia powołali, to
naród cały ma wielki obowiązek swym wysiłkiem i ofiarnością poprzeć i rozwinąć.
Salve alma mater Lublinensis!... Witaj nam, droga strażnico nauk!”1
Jeszcze w 1818 roku Episkopat Polski przyjął Uczelnię
pod swoją władzę i opiekę, a w 1921 r. włączył biskupa
lubelskiego do komisji zwanej Radą Biskupią Uniwersytecką. Wkrótce jego funkcja została przemianowana na
kanclerza, a później na Wielkiego Kanclerza KUL. Bp Marian Fulman przedstawiał sprawy KUL nie tylko na zjazdach biskupów polskich, ale również w Stolicy Apostolskiej, czynił starania o pozyskanie dla Uczelni siedziby
i kadry profesorskiej. Ponadto pomagał Uczelni w uzyskaniu uprawnień państwowych, przyczynił się do odbudowy kościoła akademickiego, wybudowania konwiktu
dla księży studiujących na KUL i zorganizowania duszpasterstwa akademickiego. Wszedł w skład Komitetu Budowy Uniwersytetu, utworzonego w 1921 r., który zajął
się adaptacją tzw. koszar świętokrzyskich, gdzie ostatecznie Uczelnię zlokalizowano, do jej potrzeb dydaktycznych
i administracyjnych. W 1928 r. powołał do życia na KUL
Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Jego umiejętności
współpracy z różnymi ludźmi przyniosły uniwersytetowi
bardzo pozytywne rezultaty.
Piotr Paweł Gach
fot. Mirosław Trembecki
M. Krupa, „Troszczyłeś się o ten Uniwersytet”, Przegląd Uniwersytecki, R.XXX,
Listopad – grudzień 2018, Nr 6 (176), s. 55.
1
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W krzywym zwierciadle

Kobiety walczące...
28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret
przewidujący nadania biernych i czynnych praw wyborczych wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 21 lat.
Wszystkim obywatelom, w tym oczywiście również kobietom. Polska okazała się jednym z pierwszych krajów
europejskich, w którym uznano prawa wyborcze kobiet.
Na wydawniczym rynku lubelskim ukazały się ostatnio dwie interesujące książki o tematyce wspomnieniowej,
które odnoszą się do kobiet. Jacek (dziennikarz) i Wojciech (lekarz) Machowie są inicjatorami wydania pozycji
pt. Z pamiętnika naszej Matki czyli Jadwigi Orłowskiej.
Książka, drukowana w drukarni Tekst, powstała przy redakcyjnym wsparciu Stanisława Jana Dąbrowskiego, Pani
Irena to wspomnienia o Irenie Szczepowskiej-Szychowej wydane staraniem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
Przygotowali je pracownicy tej instytucji z okazji 25-lecia
śmierci założycielki i wieloletniej dyrektorki WDK.
We wstępie do Z pamiętnika... Jacek i Wojciech napisali,
że w 2018 roku minęło sto lat, od kiedy ich Matka Jadwiga
Orłowska zaczęła pisać pamiętnik. To było 7 maja 1918 r.
W domu rodzinnym zachowały się na półce z książkami
dwa grube zeszyty wypełnione wspomnieniami. Orłowska jako motto wpisała takie zdania: „W pamiętniku jak
w zwierciadle szukaj obrazów minionej przeszłości, wspomnień uroczych, porywów młodości i niechaj nigdy nie
pokryje ich pleśń zapomnienia ani przesłoni cień nowego,
pełnego szczęścia życia. Pamiętać bowiem należy, że droga ku przyszłości wiedzie przez nieśmiertelną przeszłość”
(s. 8). Pamiętnik pisała przez 34 lata. Tom I pamiętnika
kończy się 4 lipca 1920 roku, tom II zaś obejmuje lata od
połowy 1920, a końcowym rokiem jest 1952 r.
Orłowska zanotowała pod datą 25 sierpnia 1920 roku:
„Przyjechała wczoraj moja przyjaciółka F. Jedzie na front
– zakładać tam będzie gospody frontowe i chce jak najwięcej przebywać z żołnierzami. Dzielna z niej dziewczyna.
Ona w takich wypadkach ma bardzo dużo hartu i energii.
Ja jej zazdroszczę, chciałabym bardzo pojechać na front,
ale warunki tak się niestety jakoś ułożyły, że mimo chęci
nie mogę” (ss. 113–114). I dalej:
„Ginie cała inteligencja, młodzież – przyszłość narodu.
Naprawdę bez ofiar nie może nic być, ale jak ciężko znieść
te ofiary, jak trudno mimo wszystko czuć się silną i być
naprawdę jeszcze optymistą” (s. 114). Wspomina przyjazd do Lublina naczelnika Józefa Piłsudskiego i z radością oraz wzruszeniem przyjmowanego „Dziadka” przez
młodzież uczelni oraz mieszkańców miasta.

Orłowska zapisała się na powstały w Lublinie Uniwersytet. Dzieliła pracę urzędniczki w biurze z uczęszczaniem
na zajęcia. Z powodu warunków rodzinnych był to dla
młodej kobiety trud i wysiłek niemały. W swoim dzienniku umieściła wiele cennych informacji, uwag i opinii
odnoszących się do przedwojennych i powojennych lat.
Pani Irena to hołd złożony zasłużonej w Lublinie działaczce w zakresie kultury miejskiej i wojewódzkiej. Autorami wspomnień są Jej współpracownicy, ale i ci, którzy mogą
powiedzieć, że Irena Szczepowska-Szychowa im w trudnym
starcie życiowym pomagała. Inicjator i redaktor publikacji Wiesław Kaczkowski (wspólnie z Anną Kistelską) odnotował w zakończeniu: „Nie ma peerelu w ludziach i tych
piszących i tych opisywanych, bowiem byli Oni ludźmi
wolnymi. Wolni, chociaż żyjący i twórczo pracujący w zniewolonym, wszakże nie do końca, ideologią kraju”.
Może warto tu przypomnieć, że pani Irena pochodziła
z Wołynia, Jej brat Jerzy studiował na KUL i należał do środowiska literackiego. Łobodowski wysoce cenił sobie jego
twórczość. Walczył w obronie Lublina we wrześniu 1939
roku, a zginął w Katyniu. Rodzice z córkami zostali wywiezieni do Kazachstanu nad rzekę Irtysz i osadzeni w sowchozie Bajgonus. Tam zmarł jej ojciec pochowany w stepie.
Pani Irena dotarła w 1942 r. do tworzącej się armii i jako
ochotniczka wstąpiła do II Korpusu gen. Andersa. W Oddziałach Pomocniczych Służby Kobiet, gdzie była kierowcą ciężarówki wojskowej, dotarła szlakiem bojowym przez
Afrykę do Włoch pod Monte Cassino, potem do Anglii. Do
Polski wróciła w maju 1947 r. W Lublinie, dzięki pomocy Wandy Papiewskiej, znalazła pracę w bibliotece Lubelskiej Spółdzielni Społem, a jednocześnie miała możliwości
nauki i podjęcia studiów na KUL (anglistyka). Pracowała
w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Grodzkiej, była instruktorką kulturalno-oświatową związków zawodowych,
a następnie inspektorem Wojewódzkiego Wydziału Kultury oraz kierownikiem Miejskiego Domu Kultury i na Zamku
Wojewódzkiego Domu Kultury. W połowie 1970 r. została
z tego stanowiska „odwołana z przyczyn politycznych”. Nigdy nie była w żadnej partii. Działała w Komitecie Osiedlowym Mieszkańców Starego Miasta, była aktywną działaczką w Lubelskiej Rodzinie Katyńskiej i Komitecie Odnowy
Zabytków. Zmarła 18 listopada 1993 r. W czasie pogrzebu zmarłej Ireny Szczepowskiej-Szychowej obecny wśród
żałobników jedyny żołnierz II Korpusu złożył na trumnie
wiązkę czerwonych maków.
GAL
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Ryszard
Kornacki

Nasi sąsiedzi
Rodzice często wspominali, że gdy sprowadziliśmy
się na ul. Królewską 11 w Lublinie, do mieszkania 3a, to
państwo Burzyńscy już tu mieszkali. Zajmowali mieszkanie na pierwszym piętrze po przeciwnej stronie, tak
że z naszych okien w pokoju widziało się ich okna. Podobno przenieśli się tu zaraz po ślubie. Wesele odbyło się
w 1924 r. Pamiętam też, że chodziłem do nich pożyczać
kalafonię do nacierania smyczka do skrzypiec. Mój tatuś chętnie na nich grywał, szczególnie nastrojowe tanga,
a mama wspomagała go dźwiękami mandoliny. Najmłodszy syn państwa Burzyńskich Staś (dziś wybitny lekarz)
chodził do szkoły muzycznej, a potem pobierał prywatne
nauki gry na skrzypcach. W sumie byli wspaniałą rodziną z czwórką dzieci: Marianem, Zygmuntem – utalentowanym artystycznie, Tadeuszem i najmłodszym, naszym
rówieśnikiem Stanisławem, zwanym przez nas Stasiem.
Wszystkich poza miłością rodzinną łączyły umiłowanie
historii ojczystej i głęboki patriotyzm.
Matka Zofia Burzyńska z Radzikowskich pochodziła z zamożnego rodu. Była spokrewniona z Sułkowskimi,
a Radzikowscy uchodzili za jedną z najbardziej prominentnych rodzin lubelskich. Do dziś zachowała się w mieście ulica ich imienia. Ojciec Zofii – Antoni Radzikowski,
z wykształcenia architekt – posiadał małą fabryczkę wyrobów betonowych, jeździł jednym z pierwszych samochodów w Lublinie. Miał wielkie serce i ofiarował posadzki
do wielu kościołów w Lublinie, a rodzina Radzikowskich
ufundowała kościół pw. Św. Teresy za co dziękował rodzinie Kardynał Stefan Wyszyński. Gdy młodzi zamieszkali
przy ul. Królewskiej 11, to dziadek Radzikowski wybudował im dom za cukrownią.
Babcia ze strony mamy – Aleksandra Radzikowska prowadziła przy ulicy Królewskiej prywatne gimnazjum dla
dziewcząt. Była osobą o wysokiej kulturze osobistej, wyróżniała się również arystokratyczną sylwetką. Jeszcze dzisiaj na terenach zwanych „za cukrownią” pamiętają ją jako
kobietę „do której można się było modlić”. Potrafiła też
okazać niezłomną wolę, nigdy jednak nie podnosiła głosu, nigdy chyba nie krzyknęła.

Ryszard Kornacki (z lewej)
z młodszym bratem Jackiem

Ryszard Kornacki (w środku) z braćmi
Burzyńskimi: Tadeuszem i Marianem
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[A]

Zdjęcie rodzinne Burzyńskich z roku 1947 (siedzą od lewej) matka Zofia Burzyńska, babcia Aleksandra
Radzikowska, ojciec Grzegorz z synem Stasiem, (stoją) bracia: Tadeusz, Marian, Zygmunt
[A] Grzegorz Burzyński (ojciec)
[B] Stanisław Burzyński z matką Zofią

Ojciec Grzegorz Burzyński urodził się na Podolu. Jego
ojciec Mikołaj wychowywał się jako dziecko u hrabiego
Bocheńskiego w Ponikwie. Ponieważ był garbaty, hrabia
oddał go do kowala na naukę we wsi Boratyn. Z czasem
nauczył się pożytecznego fachu i otworzył własną kuźnię.
Stąd Grzegorz odbył tam praktykę rzemieślniczą. Jan, starszy brat Grzegorza, zwany w rodzinie Jaśkiem lub Kniaziem, wybrał karierę duchownego. Był wikarym w parafii
Kamionka pod Kozłówką – to posiadłość możnego rodu
Zamoyskich. Jan bywał częstym i lubianym gościem w pałacu, a hrabia Zamoyski nazywał go „księdzem arystokratą”. Z czasem wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Grzegorz ukończył gimnazjum w Brodach, a po krótkim okresie służby wojskowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej podjął studia na Katolickim Uniwersytecie
w Lublinie (fil. klasyczna) i tu poznał przyszłą żonę Zofię
Radzikowską. Znał doskonale grekę i łacinę. Wesele odbyło się w 1924 roku. Napisał książkę „Takt pedagogiczny
w wychowaniu współczesnego człowieka”.
Staś Burzyński przyjaźnił się z moim bratem Lechem
od pierwszej klasy. Razem chodzili do Szkoły Ćwiczeń
przy ul. Narutowicza w Lublinie, a potem do II LO im.
Jana Zamoyskiego przy ul. Ogrodowej. Stasio osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Był prymusem. Obaj
z bratem spotkali się też jako studenci w Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie już na drugim roku Stanisław
prowadził zajęcia z chemii jako młodziutki asystent.
Przyjaźń między nimi trwała bardzo długo. Niestety, brat
mój już nie żyje.

[B]

Stanisław jako wybitny student wyjechał do Stanów
Zjednoczonych i tam kontynuował naukę i pracę. Szybko
piął się po szczeblach kariery w Baylor College Of Medicine. Został twórcą metody leczenia nowotworów antyneoplastonami. Aktualnie mieszka w Teksasie. W Houston
zbudował własną fabrykę farmaceutyczną i założył klinikę. Znają go w całej Ameryce i na świecie. Leczy chorych
na raka, tych, którym inne środki nie dawały większych
szans na przeżycie. Za swoją działalność dr Burzyński naraził się na liczne zarzuty w amerykańskich sądach. Murem stali za nim jednak pacjenci, gdy w 1985 r. po donosach agenci FBI skonfiskowali mu dokumenty medyczne
i w sądach postawili 75 różnych zarzutów oszustwa, z których każdy groził karą 3–5 lat więzienia. Setki jego pacjentów pikietowało sąd z tablicami „Zwolnijcie naszego
lekarza”. Postępowanie sądowe ciągnęło się przez 10 lat.
W końcu został uniewinniony. Zamiast przyznać mu Nagrodę Nobla za jego odkrycie, postawiono go przed sądem
za zagrożenie finansowych podstaw przemysłu farmaceutycznego – komentowała amerykańska prasa.
Dr Stanisław nadal chętnie odwiedza swoje miasto rodzinne, nadal spotyka się ze swoimi przyjaciółmi nie tylko z Zamoja. Ma też szerokie plany współpracy z polską
służbą zdrowia, szczególnie zaś lecznictwa chorób nowotworowych i Parkinsona. Zatrzymuje się wtedy w swojej willi w Nałęczowie. Badania kliniczne nad lekiem na
choroby nowotworowe w wielu światowych ośrodkach są
zaawansowane.
Ryszard Kornacki
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Marian
Burzyński

(wspomnienie)

Mój młodszy brat Zygmunt Wiesław urodził się
jako drugie dziecko naszych rodziców 7 listopada 1927
roku, a więc był o 2 lata i cztery miesiące młodszy ode
mnie. Był uroczym dzieckiem, nadzwyczaj żywym, z pięknymi kędzierzawymi włoskami. W rodzinie nazywaliśmy
go „Zinio”, a chłopi Rusini, w czasie naszych wakacji na
wschodzie mówili „Kuczerawy”. Charakterologicznie był
moim przeciwieństwem. Ja byłem podobny do naszej
Mamy i rodziny Radzikowskich. Po dziadku odziedziczyłem ciężką alergię, a po babci z książąt Sułkowskich nadwrażliwość na wszelkie przejawy chamstwa i trywialności,
spokój duchowy i tolerancję. Zinio natomiast miał charakter naszego Ojca: nieustępliwość, upór, wybuchowość,
twardość charakteru, ambicję i doskonałe zdrowie.
Jako dzieci byliśmy rygorystycznie traktowani, od najmłodszych lat uczyliśmy się obcych języków i gry na
skrzypcach. Ja poddawałem się tej edukacji z uległością,
opanowałem doskonale łacinę, język niemiecki, potem angielski, dobrze grałem na skrzypcach. Gorzej było z Ziniem. Nie poddawał się rygorom, straszliwie rzępolił na
skrzypeczkach, nie nauczył się dobrze niemieckiego, chociaż na maturze dostał czwórkę. Nie cierpiał naszej bony,
Frau Klimencke. Od obiadu do kolacji musieliśmy rozmawiać po niemiecku, także na spacerze. Gdy bona odchodziła do domu po kolacji i mówiła „gute Nacht Kinderle”,
kilkuletni Zinio odpowiadał: „niech tam panią wilk zje”.
Ze względu na nieustępliwość jego charakteru Ojciec nazywał go „Czupurnuś”. Kiedyś w czasie spaceru z rodzicami na „Kraku” (ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie), wyrwał się Mamie, przebiegł na drugą stronę ulicy
i koło sklepu Mandelbauma zaczął krzyczeć na brodatego
Żyda. Było to dziwne, bo nie mieliśmy nic przeciwko Żydom. Ojciec nawet uczył w gimnazjum żydowskim, a ja
uczyłem się jidysz, bo mi się podobało przez analogię do
niemieckiego. W sklepie Mandelbauma Ojciec nasz kupił
nam piękny, nakręcany samochodzik, replikę forda T. Po
powrocie do domu zaczęła się walka, bo Zinio w żaden
sposób nie chciał się wspólnie bawić. Awantura przeciągnęła się do północy. W końcu Ojciec poszedł do sklepu,
obudził Mandelbauma i kupił drugi samochodzik. Żyd był

bardzo zadowolony, a my w końcu poszliśmy spać, każdy
ze swoim fordem.
Rychło okazały się i inne cechy charakteru Zinia. Można powiedzieć, że z nadzwyczajną przesadą dbał o porządek w pokoju. Wszystkie jego rzeczy były starannie poukładane, łóżko idealnie posłane, bez jednej zmarszczki,
dokładnie wygładzone, buty wyczyszczone i równo ustawione. Był to cały, codzienny rytuał, przestrzegany pedantycznie i sprawdzany przed położeniem się do łóżka. Po
skontrolowaniu, że wszystko jest w idealnym porządku,
wślizgiwał się pod kołdrę.
Już w szkole podstawowej – nie mówiąc o domu rodzinnym – byliśmy patriotycznie wychowywani. Na każdym kroku odwoływano się do historii naszych bitew, powstań, cierpień i triumfów narodu. Nie tak dawno przecież
był „Cud nad Wisłą” i walki Orląt Lwowskich. Rozpalało
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to naszą wyobraźnię. Pochłanialiśmy masę książek o powstaniach, wojnach napoleońskich Gąsiorowskiego, Trylogię Sienkiewicza, oprócz tego obowiązkowo Mickiewicza, Słowackiego, ale także mity greckie i rzymskie. Ojciec
kazał sobie czytać wiersze romantyków polskich i mitologię grecką. Znajdowało to odzwierciedlenie w naszej
twórczości plastycznej. Robiliśmy masę rysunków, akwarel o tematyce przeważnie batalistycznej. Byli to ułani i ich
konie. Rysowaliśmy też Żydów jadących furami na jarmark w Piaskach Luterskich.
Twórczość Zinia odznaczała się wysokim polotem i fantazją. Szybko okazało się, że miał w tym kierunku nieprzeciętny talent, chociaż i ja nie byłem gorszy i miałem umysł
bardziej racjonalny. Nasza produkcja artystyczna przybierała na sile w okresie zbliżających się imienin Ojca w marcu, kiedy robiliśmy Mu prezenty. Stosunki nasze jako braci nie były zbyt wylewne, bo Zinio był skryty, dumny, nie
chciał okazywać uczuć, bo uważał to za cechę niemęską.
Ale mieliśmy różne pomysły, jak np. wchodzenie po murze na piętro kamienicy, zawody bokserskie w rękawicach.
Trenowaliśmy boks w gabinecie Ojca i czasem któryś z nas
po ciosie w żołądek wchodził chyłkiem do kuchni, by napić się wody. Nasza Mama zachowywała stoicki spokój. Ojciec natomiast wzywał nas do raportu. Stawaliśmy po wojskowemu według wzrostu, wtedy już Tadzio był na świecie,
i Ojciec miał „wygawor”. Strasznie tego nie cierpieliśmy.
Życie rodzinne upływało w spokoju i miłości. Ja byłem
najlepszym uczniem w gimnazjum Zamoyskiego, a Zygmunt kończył „Ćwiczeniówkę”. Wybuchła wojna. Mnie
groziło wtedy wywiezienie do Niemiec na roboty. Udało mi się uniknąć łapanki na Boże Ciało w 1940 r. Dostałem się do niemieckiego gospodarstwa koło Niedrzwicy
– Krebsówki. Była to przedwojenna kolonia niemiecka,
Wolga – Deutsche. Jej mieszkańcy po rewolucji bolszewickiej osiedlili się w Polsce. Największy majątek ziemski miał Niemiec – Krebs. Moi gospodarze nazywali się
Witt, byli baptystami, bardzo porządnymi ludźmi, ale
mieli duże gospodarstwo i ciężko harowali. Jako 15-letni uczeń, „pańskie dziecko”, nienawykły do pracy fizycznej razem z nimi ciężko pracowałem od wschodu słońca do zmroku. Byłem jednak w pobliżu Lublina i miałem
wspaniałe wyżywienie. Wkrótce dołączył do mnie Zygmunt, miał niecałe 13 lat. Mieszkaliśmy na strychu. Wynikła stąd kiedyś awantura, bo Zygmunt w nocy wysiusiał
się przez okienko, niestety prosto na sałatę staruszków,
którzy mieszkali z tej strony budynku. W listopadzie 1940
r. zamknęli mnie w piwnicy w Arbeitsamcie w Lublinie
i miałem jechać do Niemiec. Całe szczęście, że udało mi
się zatrudnić w warsztatach mechanicznych w Lublinie.
Niestety, brat właściciela, który uważał się za Niemca, był
agentem Gestapo, pracował obok mnie i zaraził gruźlicą.
Zygmunt trafił lepiej. Mając niecałe 14 lat trafił do zakładu

ślusarsko-kowalskiego Matyjaska przy ul. Zielonej. Produkowali tam elementy budowlane: ogrodzenia, bramy, balkony. Praca tam była bardzo ciężka, ale Zygmunt dawał
sobie radę i zyskiwał niesamowitą krzepę. Pozostały po
nim piękne, kute drzwi do Katedry Lubelskiej.
Nikt z nas nie wiedział, że po aresztowaniu Ojca Zygmunt wstąpił do Armii Krajowej. Stało się to już jawne,
kiedy w lipcu 1944 r. nastąpiła mobilizacja jednostek AK
w „Akcji Burza”. Przyszedł wtedy w mundurze AK (były
to szaro-niebieskie kombinezony), żeby się z nami pożegnać. Pamiętam – było to w jadalni Babci przy ul. Betonowej w Lublinie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że żegnamy
go na zawsze. Rychło okazało się, że Sowieci wyłapywali
członków AK, idących na pomoc Warszawie. Jemu udało
się uciec. Zgłosił się jako ochotnik do podchorążówki artylerii lekkiej w Chełmie. Nie miał jeszcze 17 lat. Uniknął
w ten sposób aresztowania, ale część rodziny, ciocia Ola
Szymanowska, babcia Radzikowska razem z dowództwem
AK na Betonowej zostali aresztowani. Zygmunt w wojsku zachorował na prawostronne zapalenie opłucnej i tuż
przed ofensywą – w styczniu 1945 r. został na 2 miesiące zwolniony. Musiał się ujawnić jako AK-owiec, ale nie
był pewny dnia ani godziny. Zamek Lubelski, katownie
NKWD i UB pełne były ujawnionych AK-owców. Musiał się ukrywać. Początkowo na tzw. Ziemiach Odzyskanych, a później w partyzantce, w oddziale kapitana Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w Biłgorajskiem i Lasach
Janowskich. Walczył pod pseudonimem „Wir” (potwierdzenie z IPN). W czasie bitwy pod Zakrzówkiem osłaniał wycofujących się pod górę kolegów, strzelając z wolnej ręki z MG42. Otrzymał uderzenie w kark kolbą i został
zniesiony z pola walki przez kolegów – Stolarzy i ukryty
w stodole w leśniczówce. Stamtąd p. Wacław Jędrzejek,
właściciel taksówki z Lublina w tajemnicy przed wszystkimi przewiózł go na ulicę Betonową do swoich. Szybko okazało się, że uszkodzeniu uległy dwa pierwsze kręgi
szyjne tak, że musiał chodzić w kołnierzu ortopedycznym. Starał się też ukończyć gimnazjum i zdać maturę.
Zapisał się do prywatnego gimnazjum dra Szczęcha przy
ul. 1 Maja w Lublinie. Tam też poznał koleżankę Marysię Bakę. Zakochał się w niej. Była niewielkiego wzrostu,
ale nadzwyczaj piękna i seksowna, epatowała wspaniałym
biustem, miała wielu „amantów”, a Zygmunt był bardzo
zazdrosny. Przypominam sobie, jak zdecydowanie zareagował na zaloty mojego kolegi Eśka (Eustachego) Rosponda, rzucając się na niego. Niestety, ukochana brata
też już nie żyje. Zygmunt był bardzo przystojny, ubierał
się na sposób wojskowy, chodził w oficerkach. Chodził też
z ukrytym pistoletem Walther, który odebrał sowieckiemu żołnierzowi. W kwietniu 1947 r. otrzymał pismo z UB
o amnestii, ale czuł się stale zagrożony, bo jego koledzy

n u m e r

1–2 (92–93)

nadal ginęli w katowniach UB. Maturę zdał bardzo dobrze w styczniu 1948 r.
Choroba jednak czyniła szybkie postępy. Dwa kręgi szyjne, na których opiera się głowa były zniszczone.
Wywiązało się zapalenie opon mózgowych na tle gruźliczym. Była to wówczas prawdziwa epidemia powojenna.
Zaczęto stosować streptomycynę u dzieci. Koledzy partyzanci z Jego plutonu odwiedzali Go potajemnie przy
ul. Betonowej. Byli to ludzie ścigani przez UB. Część
pochodziła z Wileńskiej Dywizji AK. Pamiętam jednego ponurego, milczącego kolegę, któremu Sowieci wybili całą rodzinę. Chodził, tropił i zabijał ich bez litości. Opowiadali, że zatrzymany na drodze przez patrol,
wystrzelał cały wóz żołnierzy. Kiedy napomknąłem mu,
że nie mamy streptomycyny oświadczył, że za 2 godziny przyniesie. Chciał ją zabrać ze szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Staszica. Z trudem go od tego odwiodłem.
Leku zabrakłoby dla chorych dzieci, a Zygmuntowi niewiele by pomogło. Zmiany anatomiczne były zbyt wielkie. Choroba szybko postępowała. Leczyli Go znani lekarze lubelscy: dr Myćka z ul. Górnej oraz internista dr
Namysłowski i neurolog dr Niedzielski. W maju 1948 r.
Zygmunt leżał już bezwładny w saloniku Babci przy ul.
Betonowej. Postępowało wyniszczanie organizmu, porażenie kończyn i mowy. Rozumiał mowę, ale na wszystko mówił „mata”. Mama dobrze wiedziała, że Go straci.
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My też liczyliśmy się z tym. Zasnął w spokoju wśród nas
o godz. 10.00, 19 lipca 1948 roku, zaopatrzony św. Sakramentami. Ja jeszcze próbowałem Go ratować.
Manifestacyjny kondukt pogrzebowy szedł z ul.
Betonowej przez Krochmalną i tzw. Nową Drogę na
cmentarz przy ul. Lipowej. Po drodze przechodziła
kompania wojska, która sprezentowała broń. Śmierć
Zygmunta wstrząsnęła całą Rodziną. Nie miał przecież 21 lat. Ja zapadłem na ciężką astmę trapiącą mnie
tylko w Lublinie. Musiałem wyjechać na dalsze studia
do Krakowa, gdzie praktycznie nie miałem środków
do życia. Wyjechaliśmy jeszcze z Ojcem w Tatry. Siedząc w milczeniu na szczytach górskich zastanawialiśmy się nad celem życia i nieuchronnością śmierci.
Jedyną pociechą dla nas było to, że nie zginął w katowni UB, w walce na ulicy tylko zmarł w otoczeniu najbliższych, w swoim domu. Nieżyjący już brat Zygmunta Tadeusz tak mówił o nim: „Zygmunt był niezwykle
utalentowanym i wrażliwym człowiekiem: pisał wiersze, malował i rysował. Był uosobieniem artystycznej
duszy w naszej rodzinie”.
PS. Prawdopodobnie część twórczości poetyckiej Zygmunta pozostała w rękach Jego ukochanej dziewczyny
Marii Baki. Ojciec jej był urzędnikiem akcyzy.
Marian Burzyński

Ryszard Kornacki

Kilka refleksji o żołnierskich strofach
Czytając i „smakując” młodzieńcze wiersze (juwenilia) poety i żołnierza AK – Zygmunta Burzyńskiego ps.
„Wir” – miał pewnie niewiele ponad 16 lat, gdy je tworzył i zapisywał – oraz pochylając się nad wspomnieniami o nim, autorstwa jego starszego brata Mariana, musimy zadać sobie pytanie, kim był przed śmiercią Zygmunt
i kim byli tak zwani „Żołnierze Wyklęci”, do których się
zaliczał. Dlaczego byli znienawidzeni przez Sowietów
i powojenne władze PRL-u?
Otóż po kapitulacji hitlerowskich Niemiec na terenie
kraju nie ustały walki zbrojne. Ponad 250 tys. osób walczących w podziemiu znalazło się w dramatycznej sytuacji.
Wielu żołnierzy nie porzuciło swoich ugrupowań, przedostało się do lasów i postanowiło walczyć nie tylko z komunistami polskimi, ale także z sowieckim wojskiem, które
wtedy przebywało jeszcze na terenie kraju. Tak pisze też
o tych czasach Wiesław Horabik w biografii dr. Stanisława R. Burzyńskiego, najmłodszego brata Zygmunta pt. Pokonać raka:

„Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki skierowali
więc wezwanie do żołnierzy AK i BCh i innych organizacji
konspiracyjnych, by zgłaszali się do punktów werbunkowych. Młodzi partyzanci, nieświadomi jeszcze sowieckich
manipulacji i zainteresowani jak najszybszym wypędzeniem Niemców z Polski, odpowiedzieli na to wezwanie
gremialnie. Tak postąpił również brat Staszka, Zygmunt
Burzyński, 17-letni żołnierz Armii Krajowej”. Po krótkim
przeszkoleniu na Majdanku skierowano go do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie. Znalazł się tam w słynnej 6. Baterii, która zbuntowała się przeciw nowej władzy
i przeszła do lasu. W ten sposób Zygmunt trafił do oddziałów „Zapory”.
Pseudohistorycy PRL-u nazywali ten okres „epoką walki o utrwalanie władzy ludowej”. Był to czas, kiedy komuniści trzymający rządy w Polsce postanowili pozbyć
się ostatnich prawdziwych obrońców niepodległej Polski, czyli tak zwanych „Żołnierzy Wyklętych”, a przez rządzących nazywanych „zaplutymi karłami reakcji”. Wielu
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z nich poległo z bronią w ręku, a innych więziono i poddawano okrutnym torturom. Część z nich posadzono na
ławach oskarżonych w procesach tajnych i pokazowych,
których wynik był z góry przesądzony – natychmiastowy
wyrok śmierci. W latach 1945–1956, według ciągle niepełnych danych z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego, a 5 tys. skazano na karę śmierci. Tylko nielicznym
udało się przetrwać stalinowski terror. Ale i oni nie mieli
spokoju. Stale jako „reakcyjni bandyci” znajdowali się pod
baczną obserwacją zawsze czujnych służb bezpieczeństwa.
Partyzanci podziemia wierzyli w rychły wybuch III wojny
światowej, który mógłby Polsce przynieść niepodległość.
Jednak sfałszowane wybory w 1947 r. i bierność Zachodu wobec tego faktu, zaczęły rodzić w „leśnych szeregach”
przekonanie o bezsensowności dalszego oporu. Obietnic
amnestyjnych nie dotrzymywano.
„Zaporę” – majora Dekutowskiego – w listopadzie 1948
roku skazano wraz z jego szóstką żołnierzy na śmierć.
W chwili śmierci miał tylko 30 lat, a wyglądał jak starzec
z siwymi włosami, wybitymi zębami, połamanymi rękami
oraz zerwanymi paznokciami. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”.
*
W takich to dniach, miesiącach i latach przyszło żyć,
uczyć się, walczyć, tworzyć i kochać młodemu poecie
i malarzowi Zygmuntowi Burzyńskiemu. Czas był dla
niego nieubłagany i w końcu śmiercionośny. Przeczuwając dalsze losy, spieszył się. Zapisywał wierszami i oryginalnymi rysunkami swój dziecięco-męski los, swoje
przeznaczenie.
Tomik poetycki (rękopis) Z leśnej głębi, który znalazł się
po jego śmierci w pamiątkach rodziny Burzyńskich pokazuje twardy i jednocześnie tragiczny los partyzanta na
Lubelszczyźnie.
Ze wzruszeniem otwieram kolejne stronice rękopisu
Zygmunta zapisane kaligraficznym pismem. Dziś już tak
się nie pisze. Późniejsze zapisy wierszy i rysunki w zeszycie zaczynają tracić symetryczne kształty, pisane są jakby
w pośpiechu, przerywane krzykiem rozkazów i świstem
kul. Słowa zaczynają biec razem z poetą, załamywać się
w linijkach… W sumie tomik ten jest swoistą kroniką partyzanckiego życia. Mamy tu radość ze zwycięskich potyczek i prawdziwy, ludzki ból po stracie kolegów oraz strach
w nocy przed akcją. Mamy też przygotowanie do walki,
oczekiwanie na wroga, „szeptane rozmowy”, bitwę, leczenie ran, odpoczynek, ognisko i śpiew, i ciągłe zmiany miejsca pobytu, by zmylić wroga, by zatrzeć ślady postojów.
W tym miejscu warto podkreślić dużą muzyczność
i melodyjność wielu wierszy poety. Częste zmiany rytmu i rymu świadczą o zamierzonym przez twórcę zmiennym rytmie leśnego życia. Partyzanci są na ty z leśnymi

zakątkami, zagajnikami, polanami. Znają je na wylot
i czują się jak u siebie w domach. Autor z wielkim szacunkiem, zachwytem i miłością opisuje w utworach polski krajobraz, przyrodę, która wabi go różnorodnością:
barwami, muzyką lasów, krzewów i traw rozmodlonych,
upiększonych rosą. Niektóre z nich są bliskie mickiewiczowskim opisom w Panu Tadeuszu. Zygmunt zaznacza
w ten sposób sens swojego życia, które dane mu było przez
Boga, rodzinę, braci i wspaniałą lecz nagłą, krótkotrwałą
miłość do Marii B. Największą jednak miłością, dla której
żył i walczył była Ona, wolna Ojczyzna – Polska. Nauczył
się Jej od rodziców w domu rodzinnym i od wielkich polskich romantyków, których w wolnych chwilach czytał.
Wszystko to okraszone rytmem i rymem nadaje się doskonale do recytacji. Oddzielne fragmenty wierszy można potraktować jako teksty piosenek. Inna tematyka omawianego tomiku to opis pór roku, odwołania do tragicznej
śmierci ukochanego wodza gen. Władysława Sikorskiego
i powstania warszawskiego. Ciekawe i cenne jest specyficzne poczucie humoru podmiotu lirycznego.
A oto ciekawy fragment wiersza Wieczór:
„(…) Gdzieś od ciemnej ściany boru,
Co na nocne chyli się leża, Jak mrok
skromny brat wieczoru
Wyjdzie postać leśnego żołnierza…
Wyjdą z lasu chłopacy
Wyjdą zręcznie, nieznacznie,
Broń gotowa do pracy
Rychło szczekać też zacznie…
Bo dziś akcja morowa,
Bo robota bojowa
Czeka tam w głuchej pustce…
Wróg dufny w przewadze
Myśli – broń wystarczy i mury (…)”
A to inny, opisowy fragment z wiersza Lesie we mgle!
Jakież zwarte i dumne masz szeregi
Wysuwając sosen straże przednie,
Czerwienią zbroi błyskające we dnie,
Nocną sylwetą chroniące Twe brzegi….
Dalej tkwią jak gończe ogary
Jeżyny dzikich bzów czapki białe,
Wrzosowisk rude tumany,
Paprocie co jak senne mary
Chronią topielisk nagość dziewiczą.(…)
Od 2011 r. dzień 1 marca – święto państwowe, poświęcone żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego – obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”.
Ryszard Kornacki
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Zygmunt Wiesław Burzyński
(1927–1948)
Z leśnej głębi te słowa się wyrwały,
Z leśnej głębi przyniósł je wiatr,
W leśnej głębi same się zbierały,
By mówić o walce ciężkich lat…
Szum drzew nam je wyśpiewał,
Kołysał i dźwigał wzwyż;
Przez łzy deszczu je całował,
Gdy ujrzał zapomniany krzyż…
Żar wspomnień gdzieś się tli,
Przypominając tamte dni,
Co żyły pod niewoli marą…
I pod popiołem przeszłych lat,
Ujrzy się znowu świeży kwiat,
Śpiewając polską, leśną gwarą…

Modlitwa
Panie i Ojcze na nieboskłonie
Do Ciebie wyciągamy dłonie,
Zmęczone oczy podnosząc ku górze,
Wsparcia pragnąć w losu wichurze…
O, usłysz nas Panie, my w Polsce żyjemy
I losu lepszego dla Niej pragniemy!
Niech łzy Matek przemówią potężną lawiną,
Sieroctwo dzieci i krzywda sióstr naszych
Niech z pobojowisk ziemi modlitwy płyną
Świadcząc o kaźni Narodu – Ofiary,
Co dla Wolności walczył przed światem!
A krew naszych braci zniszczonych na wieki
W lochach gestapo
Czerwonym niech krzyczy stygmatem!
Wiemy o Panie, że za win naszych brzemię
Wyroki ciężkie dźwigać ma Polskie Plemię
Weź życie nasze – mizerną ofiarę,
Niech Naród wychyli do dna nieszczęść czarę,
Lecz spraw to Panie, my Cię błagamy
Uwolń nam Polskę, którą kochamy…
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Czy widzisz te sine chmury
Tą nimi ciemnych poszarpaną grań?
Czy widzisz kłęby konarów u góry
Zakrętem wijące się w dal?
Lesie we mgle!
Jakież zwarte i dumne masz szeregi
Wysuwające sosen straże przednie,
Czerwienią zbroi łyskające we dnie,
Nocną sylwetą chroniące Twe brzegi…
Dalej tkwią jak gończe ogary
Jeżyny, dzikich bzów czapki białe,
Wrzosowisk rude tumany,
Paprocie co jak senne mary
Chronią topielisk nagość dziewiczą.
Głębiej pułki dębów stoją całe
Hardo noszące swe łby nad dziczą,
Tuż obok brzozy kochanki płaczące
I smugi olch, co nad mdłe opary
Chylą pnie srebrem łzawiące…
Czasem się grab zakocha
Patrząc w kalin rumieńce drżące,
Obok wiatr tylko hula i płynie
Szumiąc w jałowców głębinie,
Strasząc osiki wiecznie trzęsące…
Aż stanie przed nim jak zimna kaplica
Świerków poważny zagajnik,
Modrzewi ogorzałe wyjrzą lica,
Wstydliwe ramiona jodła wychyli…
A wszystko szumi, łka i śpiewa
Przy wichru i chmur wtórze
W ogromnym niebosiężnym chórze

xxx
Gdzieś w smugach słonecznych szkieł
Wydmuchując opary i znacząc ślad mgieł
Rosną z dzikich paproci pieśni słowa,
Pieśni co długo, długo las w sercu chowa
Piastując i czesząc jej zielone zwoje
Nieśmiałe z początku, jak skromne powoje
W której bez przerwy coś kwili i płacze,
Jak deszcz, gdy ujrzy mogiły tułacze
Fosforyzujące próchnem krzyży…
Gdzieś z osikowych szat czerpiąc niepokój
Zaduma drżąca przetoczy się wokół
Dręczona strachem, swym obłędnym cieniem
W obłąkanym balecie liści zwinie się pierścieniem,
I jakby czując groźne widma nowe
Przytulą się do ziemi liście borówkowe…
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Wieczór
Już wieczór
Na polach płyną sine mgły
Już wieczór
W zbożu lśnią ros srebrne łzy…
Wieś sennie układa smugi dymów
Nad czarne wyloty kominów,
Ponad strzech bure szczyty,
Pod nieba ciemne błękity…
Majestat ciszy wszędzie panuje,
Wiatr bez celu tylko się snuje,
Marszcząc czarne stawu lica
Warkoczem szuwar się zachwyca…
Gdzieś od ciemnej ściany boru,
Co na nocne chyli się leża,
Jak mrok, skromny brat wieczoru
Wyjdzie postać leśnego żołnierza…
Wyjdą z lasu chłopacy
Wyjdą zręcznie, nieznacznie,
Broń gotowa do pracy
Rychło szczekać też zacznie…
Bo dziś akcja morowa,
Bo robota bojowa
Czeka tam, w głuchej pustce…
Wróg dufny w przewadze
Przeciw leśnej odwadze
Myśli – broń wystarczy i mury…
Przejdą przez gołe pola
Niosąc granaty i gniewu zarzewie
Aż przestraszy się rola
I liść trwożnie szelestnie przy drzewie…

Nocne strachy
Gdy srebrny księżyca krąg
Wyjdzie spoza bladych łąk
I cisza nastanie głucha…
Hej, koledzy już czas!
Zaszeleści mroczny las
I gałąź trzaśnie gdzieś sucha…
Cicho wyjdzie zbrojny huf
Błyszcząc żądłem swych luf,
Przemkną lotnie jak duchy…
Gdy przejdą gdzieś w dali,

Hen, na srebrnej zbóż fali
Cień pochłonie ich ruchy…
Cisza dziwna ich czeka,
Pies z daleka zaszczeka,
Oczy gwiazd mrugają w pozłocie…
Nagle wiatr z mrocznej głuszy
Huk serii rzuci o uszy
I oznajmi o krwawej robocie…
Gdy wracamy nad ranem
Poza złotym zbóż łanem
A w piersiach rwie boju ochota…
Wnet uderzy nasz śpiew
Wiatr uniesie w dal zew
I las zamknie swe ciemne wrota…
Świt – pękły nocy okowy
Pękły ramy spokoju i snu
Ponad przydrożne rowy
Ponad czuby drzew i gaje
Leci szmer radosny
Wonny szelestem kwiatów –
– słońce rumieńcem wstaje!
Świt – szczebiotem ptaków dźwięcznie
Pozdrawia ciepło słońca nad ranem
Rosy jak zwykle perlą się wdzięcznie...
Sypie się pól rozległe śpiewanie.

Powrót
Choć w oczy deszcz tnie, zacina
I smętność wiatru ogarnia nas
Spojrzenie ostro mgły rozcina
Gdy razem ciągniemy przez las
Gdy przekraczamy dzikie chaszcze,
Co wiją się, jak zdradliwy gad,
Kropla o liść tylko klaszcze
I wrzosów (krwawy) przekrwiony zostaje ślad.
Wczoraj w tamtych, „chlebnych stronach”
Ogarniał nas bitewny szał
„Patefon” ciskał się w ramionach,
Gdyż z maszynki swej grzał…
Dziś wraz z mgłą, co snuje się sennie
Pojawia się przeżycia cień
I drzewa dziwią nas wzajemnie
Bezruchem, w którym tkwi ich pieśń.
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Wszystko tu wielkie jest w swej porze
Omszałe dęby i sosen luf,
Gdy w pogardliwej odwadze
Zaglądają w leje naszych luf…
Choć w oczy deszcz tnie, zacina
W sercach rozkwita boju żar,
A las konary swe rozpina
Z przybrzeżnych mogił czerpiąc czar.

W Rocznicę!
Szare bruki kryje blasku świetlana mowa
Szare bruki całuje słońce złotem warg
W tych głazach śpi snem wiecznym Ojczyzna
Zakuty został prometejski żar…
Wy, co w sierpnia gorące południe
Spusty wetknęliście w twarde prawice
I rozfalowane nadzieją ulice
Odkryliście w piosence ze stali;
Wy twórcy bez pytań,
Co lotem orlim w ducha rubieże
Łańcuchyście z mułu porwali
– Wam cześć składam
Powstańcy z A.K., Warszawy
Żołnierze!
Wasza krew to jasność burzy i gromu
Błyskiem szturmu łamały nocy obroże
Spod węglowego kamienia złomu
W krainie marzeń, w rzeczywistą tęczę.
Wasza krew kryniczną czarą jest Pokuty
Bo w ostrej pokory siermiędze
Obmywała ukochanego Miasta bruki
Bez łez wstydu i żalu,
Z dumą całowała głód i nędzę…
Wasza krew to, granitowa moc Tytanika
Bez róż zapachu
Szarość piersi z dymem szkarłatu zdobiło znamię
I lękiem błota drżał „naród panów”,
Gdy gniewu szalonego rzucaliście wyzwanie.
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Jesienne dnie
Jesienne ponure dnie
Tęsknią z pól pajęczyną
I żal, co z serca rwie
Samotnie siada tuż przy rowie
Szelestem liści i leszczyną…
Choć deszcz napełnia duszę płaczem
I dręczy posępna wrogość ludzkich chat,
Wyjdź obcy sam, w nieznaną dal
Czerp wilgoć z mokrych wiatru fal
Przytul do serca bratnie mgły tułacze
Opadające srebrem na garby pól…
Usiądź gdzieś nad miedzą
Posłuchaj jak kropla drży,
I dowiedz się,
Co zeschłe chwasty wiedzą,
Co w smutnej ścierni tkwi…
Jesienne ponure dnie
Co łkaniem wiatru roszą
Jesienne ponure dnie
Bezmiarem głodnych pól
O zmiłowanie proszą…
Gdy w oczy otwarte zagląda śmierć…
Wściekłym jazgotem podarł cień ciszę
Wśród wyszarzałych nagle drzew
Dym zgniótł chwilę i smętnie się kołysze
A pod nim gorąca stygnie krew.
Półzłote sosny leniwie toczą żywicę
Blask słońca mroku napoczyna brzegi
I snu wiecznego marzą strażnice
Mchy srebrne, jak poszarpane śniegi.
Milczały jałowce czerwienią tkane,
Milczały brzozy liśćmi spłakane,
Gdy jęk ostatni opuszczał bladość warg
Ostatnie słowa wiatr zabrać zdążył
Po pocałunku w strachu się pogrążył
Gdy jęk ostatni opuszczał bladość warg

Zygmunt Wiesław Burzyński
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Bohdan Szucki
ps. „Artur” (1926–2017)
In Memoriam
motto: „Matka Boska i karabin”

11 stycznia 2017 r. na Wieczną Wartę odszedł dr
Bohdan Szucki, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, założyciel i wieloletni prezes Związku Żołnierzy NSZ, mentor młodzieży narodowej.
Bohdan Szucki, drugi z trojga dzieci Józefa i Weroniki z domu Chwiesiuk-Przyjemskiej, przyszedł na świat 21
czerwca 1926 r. w Berezie Kartuskiej. Ojciec Bohdana –
Józef (1900–1975) podczas I wojny światowej był zmobilizowany do armii polskiej organizowanej przez Niemców, następnie jako kawalerzysta (tzw. Jazda Jaworskiego)
walczył w wojnie z bolszewicką Rosją. Dalszą zawodową
karierę związał z wojskiem, służył w 79. Pułku Piechoty
Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy i wykładał w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 9
w Berezie Kartuskiej. Mieszkał wraz z rodziną w koszarach w Berezie, a po odejściu z wojska osiedlił się w pobliskim Sielcu. Podczas okupacji niemieckiej służył w Narodowych Siłach Zbrojnych na placówce w Wilkołazie, nosił
pseudonim „Kędzierzawy”.
Polacy na Polesiu stanowili mniejszość, byli to przeważnie osadnicy wojskowi, inteligencja, urzędnicy, nauczyciele oraz mieszkańcy szlacheckich zaścianków. Bohdan Szucki, wychowywany przez niańkę Białorusinkę od
dziecka posługiwał się dwoma językami: ojczystym oraz
rosyjskim. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Prużanie
a następnie w Sielcu, po czym rozpoczął naukę w Gimnazjum w Pińsku, był także ministrantem w miejscowym
kościele.
Po wybuchu wojny Józef Szucki przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa, a żona pozostała na gospodarstwie z trójką dzieci (Wandą, Bohdanem i Tadeuszem),
zagrożona aresztowaniem dzięki ostrzeżeniu przez sąsiada Białorusina, w nocy z 2 na 3 listopada 1939 r. udała się
z dziećmi do Brześcia, gdzie zamieszkali w domu babci
Bohdana – Marianny Szuckiej.
Następnie w maju 1940 r. nielegalnie przedostali się
przez granicę okupacji sowieckiej i niemieckiej na rzece
Bug i udali się do Wilkołazu, gdzie przebywał Józef, który
oficjalnie był kierownikiem sklepu spółdzielni „Społem”

Bohdan Szucki w 1951 r.

i jednocześnie służył w cywilnym pionie Narodowej Organizacji Wojskowej, a po 20 września 1942 r. w Służbie
Cywilnej Narodu NSZ. Bohdan Szucki podczas okupacji był zatrudniony jako ekspedient w sklepie w Wilkołazie, a następnie w folwarku Obroki należącym do Teleżyńskiego. Od września 1941 r. do lipca 1942 r. kolportował
prasę podziemną. Udawał się na przystanek kolejowy linii Lublin – Kraśnik i od kolejarza Araszkiewicza odbierał bańkę po mleku. W bańce mieściły się dwie tuleje i pod
drugą wewnętrzną ukrywana była konspiracyjna prasa,
a w domu Szuckich zorganizowany był punkt kolportażu tejże prasy.
Wiosną 1942 r. na polecenie por. Józefa Jagielskiego
ps. „Ryszard Karcz”, „Niebieski”, udał się do pobliskiego
chutoru, by przekazać meldunek, który odebrał Stanisław
Młynarski ps. „Orzeł”, „Orzełek”. Była to pierwsza styczność Szuckiego z ludźmi z bronią. W październiku 1942 r.
na cmentarzu w Wilkołazie Bohdan Szucki złożył przysięgę na ręce por. Józefa Jagielskiego – komendanta placówki w Wilkołazie, czym dołączył do oddziału kpt. Wacława
Piotrowskiego ps. „Cichy”1 i uzyskał pseudonim „Artur”.
Wacław Piotrowski – ur. 20 kwietnia 1910 r. we wsi Łychów w powiecie kraśnickim, zm. 16 kwietnia 1982 r. Kitchener w Kanadzie. W 1932 ukończył
Gimnazjum w Kraśniku. Od 13 września 1932 do 12 lipca 1933 r. odbył Kurs
Podchorążych Rezerwy 30. Dywizji Piechoty w Kobryniu. Następnie ukończył
Wyższą Szkołę Inżynierską im. Wawelberga w Warszawie. Od 23 października
1935 do 31 grudnia 1938 r. pracował w PKP w Warszawie. Następnie 1 stycznia 1939 r. został zatrudniony jako kreślarz-konstruktor w Polskich Zakładach
Optycznych w Warszawie. Przeszedł szkolenia lotnicze w ramach Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwlotniczej. Odbył tam szereg kursów, np. sportu spadochronowego. Uczestniczył w walkach we wrześniu 1939 r., po ucieczce z niewoli
1
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Jego pierwszym zadaniem było dostarczenie amunicji
do placówki w Kraśniku. „Artur” najczęściej kwaterował w Bystrzycy koło Zakrzówka, ale także w gospodarstwie Ludwiki von Kleist ps. „Ciotka Luda” w Obrokach,
gdzie mieścił się punkt meldunkowy szefa sztabu Okręgu
III NSZ oraz komendanta placówki Wilkołaz. Jako żołnierz Akcji Specjalnej NSZ uczestniczył w licznych akcjach aprowizacyjnych, przeciwko żandarmom i niemieckim siłom policyjnym, oraz rodzimym szabrownikom
i kryminalistom często działającym pod szyldem Gwardii Ludowej.
W swoich wspomnieniach Szucki (Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu, Lublin 2013) polemizuje z teorią walk
partyzanckich jako romantycznej wojaczki (tekst pieśni
„Jak to na wojence ładnie”) oraz tezami komunistycznej
propagandy że podziemie niepodległościowe stało „z bronią u nogi”. Bohdan Szucki wyjaśniał, iż celem podstawowym narodowych oddziałów zbrojnych była obrona
miejscowej ludności przed bandytyzmem. Oddziały komunistyczne atakujące wojska niemieckie nie liczyły się
z konsekwencjami, a skutkiem atakowania regularnych
jednostek wroga były wzmożone represje okupanta oraz
mordy na ludności cywilnej. Zaś niemieckie siły policyjne i żandarmeria miały czuć się niepewnie, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, dlatego też organizowano przeciwko nim akcje zaczepne oraz przeprowadzano akcje
odbijania więźniów jak i aprowizacyjne mające na celu
uzyskanie środków na zakup broni i sprawdzenie gotowości bojowej.
Bohdan Szucki wskazał, iż Narodowe Siły Zbrojne nie
były finansowane przez żadną z walczących stron, dzięki
temu w odróżnieniu choćby od Armii Krajowej były całkowicie niezależne od państw trzecich.2
sowieckiej powrócił do rodzinnego Łychowa. Związał się z podziemiem narodowym, miał pełnić funkcję oficera informacyjnego w komendzie powiatowej
NSZ Kraśnik. W związku z licznymi napadami rabunkowymi, jakich dopuszczali się na tym terenie członkowie Gwardii Ludowej, a także dokonywanymi
przez nich zabójstwami mieszkańców powiatu kraśnickiego, W. Piotrowski wiosną 1943 r. utworzył oddział zbrojny, podporządkowany Komendzie Okręgu
Lubelskiego NSZ. Jego zadaniem była obrona ludności przed działaniem okupanta niemieckiego, a także likwidowanie zagrożenia komunistycznego. Dość
szybko oddział W. Piotrowskiego przekształcił się w liczną i sprawną formację
partyzancką (wiosną 1944 r. liczyła ponad 120 żołnierzy). Piotrowski jesienią
1943 r. podporządkował swój oddział Leonardowi Zub-Zdanowiczowi pseud.
Ząb. W listopadzie 1943 r. miała miejsce koncentracja oddziałów leśnych NSZ
z powiatu Janów Lubelski–Kraśnik w wyniku czego powstał I Pułk Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ – największe zgrupowanie partyzanckie na
Lubelszczyźnie. W początkach sierpnia 1946 r. W. Piotrowski nielegalnie przekroczył granicę Polski w Tatrach, przedostając się do Europy Zachodniej, a następnie do Kanady. Tam osiedlił się w miejscowości Kitchener koło Ontario.
Oddziały NSZ utrzymywały się z dobrowolnych datków, opodatkowanie poprzez sprzedaż cegiełek, darowizny oraz dzięki akcjom aprowizacyjnym przeprowadzonym na niemieckie źródła zaopatrzenia. Narodowe Siły Zbrojne były
całkowicie samodzielne, politycznie nie podlegały żadnym zewnętrznym (ponadnarodowym) ośrodkom decyzyjnym, nie były pod względem materialnym
ani ideologicznym od nikogo uzależnione, a mimo to potrafiły stworzyć potężną organizację wojskową, dysponującą licznymi oddziałami partyzanckimi, wywiadem oraz rozbudowanym i prężnie działającym aparatem propagandowym.
Zaplecze polityczne NSZ wytworzyło alternatywną strukturę polskiej opozycji
2
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Bohdan Szucki uczestniczył w kilku akcjach aprowizacyjnych na terenie powiatu kraśnickiego, m.in. na magazyn zboża w miejscowości Zdrapy oraz kasę na stacji kolejowej w Kraśniku. Uczestniczył także w akcji rozbrajania
niemieckich konwojów ubezpieczeniowych w celu zdobycia broni. „Artur” podczas bitew z Niemcami był dwukrotnie ranny, pierwszy raz w lipcu 1943 r. podczas starcia na stacji kolejowej w Leśniczówce został ranny w plecy,
drugi raz w kwietniu 1944 r. w tym samym miejscu został
postrzelony w udo, a bliznę z tego starcia nosił do końca życia.
Na ziemi kraśnickiej od 1943 r. coraz silniej swoją obecność zaznaczały bandy komunistyczne, które za cel stawiały sobie wzbudzanie rewolucyjnych nastrojów wśród
miejscowej ludności oraz zwalczanie podziemia niepodległościowego, wobec którego dokonali licznych zbrodni, w tym mordy w Puziowych Dołach oraz Owczarni.
Początkowo, na poziomie lokalnym w obronie przed atakami dokonywanymi przez komunistyczne bojówki, oddziały Armii Krajowej, w tym ten dowodzony przez mjra
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, współdziałały
i przeprowadzały wspólne akcje z miejscowymi oddziałami NSZ. Szucki wspomina: „Pertraktowano na poziomie lokalnych dowództw NSZ i AK i niestety dowództwo
Armii Krajowej storpedowało dalsze [wspólne] rozliczenie się z bandyckimi ugrupowaniami zdrajców, takich jak
ów Bolesław Kaźmierczak (Kowalski) »Cień« . W tych naradach brał udział również pułkownik Kazimierz Tumidajski »Marcin«. Wykonując zalecenia dowództwa Armii
Krajowej, nie zgodził się na ostateczne rozbicie »Cienia«.
Niestety, była to błędna decyzja, bowiem po zajęciu Kraśnickiego przez Sowietów to przecież »Cień« tworzył oddziały pozorowane, przeznaczone do zwalczania niepodległościowego podziemia w czasie okupacji sowieckiej
i prowadził akcje pacyfikacyjne”3.
wobec zależnych od czynników cudzoziemskich zwłaszcza Anglosasów, władz
Polskiego Państwa Podziemnego. Zaplecze to stworzyło własny gabinet cieni
oraz równoległe struktury instytucji państwa podziemnego. zob. M. J. Chodakiewicz, W. J. Muszyński, L. Żebrowski, Wstęp [w:] Narodowe Siły Zbrojne.
Dokumenty 1942–1944, t. 1, red. M. J. Chodakiewicz, W. J. Muszyński, L. Żebrowski, Lublin 2014, s. 9–10.
Podobne spostrzeżenia po latach prezentowali także walczący w tym rejonie
żołnierze Armii Krajowej. Np. gen. dyw. Janusz Brochwicz–Lewiński ps. „Gryf ”
zanotował: „Kiedy byłem w partyzantce, ZSRR mocno wspierał komunistyczne
oddziały leśne. Na Lubelszczyźnie sytuacja wyglądała podobnie jak na Wileńszczyźnie. Sowieci zrzucali skoczków, organizowali oddziały ze zbiegłych jeńców. Zrzucali dla nich broń i amunicję. Te oddziały były nam wrogie – oni nie
współdziałali z nami. Przeciwnie, zdarzały się wypadki rozbrajania naszych oddziałów. Mieliśmy rozkaz unikać ich, walczyć z nimi jedynie w wypadku, kiedy
było to naprawdę konieczne. Miałem starcia z nimi parę razy, ale nie doszło do
poważnych walk. Moim obowiązkiem była ochrona ludności cywilnej. Księża
zwracali się o pomoc, ludność także. Taka sowiecka banda partyzancka jak się
zwaliła do wsi, to jej członkowie zjadali wszystko, co było, pili samogon, gwałcili kobiety i kradli, co mogli. Nie było wyjątków, żeby się dobrze zachowywali.
»Zapora« dowodzący sąsiednim oddziałem miał ten sam problem. »Ząb« [Leonard Zub-Zdanowicz – przyp. RD] dowodzący oddziałem NSZ na tym terenie nie miał rozkazów AK, a zatem nie miał tych skrupułów co my, gdy chodziło
o sowiecką partyzantkę. On rąbał ich równo...”
3
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70-lecie NSZ – Obchody 70. rocznicy powstania NSZ w Lublinie

Kombatanci: Marsz ku czci pamięci A. Piasecznego ps. „Makary”
w Makowie Mazowieckim – 20 czerwca 1993 r. Od lewej: Zbigniew
Kulesza ps. „Młot”, Bohdan Szucki ps. „Artur”, Czesław Czaplicki ps. „Ryś”,
Stanisław Duczymiński ps. „Niemira”, Wojciech Organowski ps. „Fryga”.

Kałków Godów – Przed kaplicą poświęconą Narodowym Siłom Zbrojnym
w Sanktuarium M.B. Bolesnej w Kałkowie Godowie 28 czerwca 2011 r.

PZL Miś – Uroczystości 50. lecia Koła „Miś” w Kocku – 31 sierpnia 2002 r. –
zbiory Romana Wlazłego

Nasz bohater uczestniczył w bitwie z bandami komunistycznymi między innymi 24 kwietnia 1944 r. pod
Marynopolem i odpowiadał za łączność dowodzącego
w zastępstwie Leonarda Zub-Zdanowicza, kpt. Zbigniewa Wyrwicza ps. „Witold” z kpt. Wacławem Piotrowskim.
Podczas starcia zginęło 6 pochodzących z Warszawy żołnierzy NSZ i 10 komunistów. Walczył także w bitwie 1.
Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ z komunistami pod Bożą
Wolą (12/13 maja 1944 r.), gdzie obsługiwał osłonę ckm-u.
Bohdan Szucki na przełomie 1943/1944 jako żołnierz
1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ przeszedł szkolenie wojskowe kierowane przez por. Brunona
Sychowskiego ps. „Juhas”, po ukończeniu którego został
awansowany na stopień kaprala/podchorążego. Między
kwietniem a lipcem 1944 r. był adiutantem Szefa Sztabu
Okręgu III NSZ Zbigniewa Wyrwicza ps. „Witold”.
Jednym z trudniejszych zadań postawionych przed
„Arturem” było przetransportowanie z Lublina w bezpieczne miejsce do Wilkołazu członka Komendy Okręgu
NSZ por. Antoniego Góralczyka ps. „Konrad” z najbliższą
jego rodziną. Miało to miejsce w lutym 1944 r. po wsypie
lokalu KO NSZ przy ul. Żmigród 8.
Po zakończeniu niemieckiej okupacji rodzina Szuckich
przeniosła się z Wilkołazu do Lublina, zamieszkali w willi
Janiny Kelles-Krauze przy ul. Legionowej. Bohdan utrzymywał konspiracyjne kontakty m.in. z Wacławem Piotrowskim, Józefem Jagielskim, Brunonem Sychowskim
oraz innymi żołnierzami Oddziału. 6 stycznia 1945 r. był
aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i przez ponad czasu przebywał w więźniu przy ul. Krótkiej w Lublinie. Po opuszczeniu aresztu dostał nakaz meldowania się raz na dwa tygodnie. Po
tym czasie zapisał się do trzeciej klasy Gimnazjum dla
Dorosłych Towarzystwa Szkoły Średniej. Zagrożony kolejnym aresztowaniem wraz ze swoim dowódcą Jagielskim w maju 1945 r. przez Toruń udał się do Gdańska,
gdzie do września 1945 r. stacjonował w placówce Pogotowania Akcji Specjalnej NSZ Gdańsk-Oliwa. Wówczas
oficjalnie był zatrudniony w ochronie obiektu przemysłowego (młyna wodno-motorowego). Placówka ochraniała
cywilów przed gwałtami i rozbojami zarówno szabrowników jak i czerwonoarmistów, wśród których przeważali Kałmucy, a także przygotowywała na Kaszubach miejsca
dla „spalonych” przybywających z Lubelszczyzny. Stacjonując w Gdańsku, otrzymał zaświadczenie, iż został przyjęty na Politechnikę Gdańską. W związku z faktem, iż na
Pomorze przybyli także funkcjonariusze lubelskiej bezpieki; „Artur” dostał rozkaz powrotu do Lublina. Rodzice Bohdana Szuckiego zmuszeni byli opuścić Kozi Gród
i przenieśli się do Kocka, zaś Bohdan Szucki pozostał
http://swiadkowiehistorii.pl/relacje.php?a=swiadectwo&id=7
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w Lublinie, gdzie w 1946 r. ukończył szkołę średnią i zdał
egzamin maturalny.
We wrześniu 1946 r. został przyjęty na Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i rozpoczął
studia na kierunku chemicznym. Rok później, jako student II roku chemii, został młodszym asystentem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego
UMCS. W 1951 r. ukończył studia chemiczne w UMCS,
broniąc pracę napisaną pod kierunkiem prof. dra Andrzeja
Waksumundzkiego „Mechanizm reakcji strącenia ołowiu
kwasem migdałowym” uzyskując tytuł magistra chemii.
Od września 1950 r. w związku z wyłączeniem Wydziału
Farmaceutycznego z UMCS został asystentem na nowo powstałej Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie w we wrześniu 1954 r. awansował na adiunkta i prowadził zajęcia ze
studentami. Z dniem 1 kwietnia 1955 r. przeszedł do pracy
do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie na stanowisko adiunkta w Dziale Szkodliwości Chemicznych w Rolnictwie.
W 1956 r. odbył studia uzupełniające w Instytucie Medycyny Pracy w Pradze oraz Bratysławie oraz praskim Instytucie Polarografii. W 1957 r. został kierownikiem Pracowni
Toksykologicznej. W lutym 1962 r. otworzył przewód doktorski, a w 1965 r. na podstawie pracy „Zastosowanie reakcji dwumetylobenzydyny z chlorem do oznaczeń chlorowcozwiązków w płynach ustrojowych” przygotowanej pod
kierunkiem prof. dr Józefa Skulmowskiego w UMCS uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych z zakresu toksykologii. W roku następnym otrzymał awans na kierownika
Zakładu Szkodliwości Chemicznych oraz Pracowni Przemian Ciał Toksycznych. Dr Bohdan Szucki był autorem
i współautorem wielu opracowań naukowych z zakresu
toksykologii. Podejmował także dodatkowe zatrudnienie
w laboratorium Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej.
Jednak ze względów na dawną przynależność do NSZ nie
otrzymał możliwości odbycia dodatkowych studiów na
renomowanych uczelniach w Kijowie oraz Kopenhadze,
a także uzyskania wyższych stopni naukowych. Ponadto
ze względu na swoją przeszłość i pracę naukową był do
1970 r. wzywany na przesłuchania przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. W grudniu 1990 r. przeszedł na emeryturę, jednak do września 1991 r. pracował
w Instytucie na ½ etatu jako p.o. kierownika Zakładu Szkodliwości Chemicznych.
Oprócz pracy zawodowej należał do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
Zasiadał w pierwszym zarządzie Polskiego Towarzystwa
Toksykologicznego (1978–1981) a następnie do 1993 r.
w komisji rewizyjnej PTT. Od 1980 r. był członkiem NSZZ
„Solidarność”.
Przez 50 lat Bohdan Szucki należał do Polskiego Związku Łowieckiego. W 1955 r. przystąpił do Koła „Miś”
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w Kocku, którego współzałożycielem był jego ojciec. Jego
związki z łowiectwem rozpoczęły się znacznie wcześniej,
bo już jako nastolatek, w sierpniu 1939 r. po raz pierwszy uczestniczył w polowaniu, podczas którego ustrzelił
kozła. W latach 60. reprezentował swoje koło łowieckie
na posiedzeniach Powiatowej Rady Łowieckiej. W latach 1970–1974 był Łowczym Koła, następnie selekcjonerem. W latach 1968–1972 oraz 1978–1987 przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła. Przez trzy kadencje
zasiadał w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej (1981–1986,
1986–1990 – jako wiceprezes, oraz 1995–2000). Henryk
Chwaliński we wspomnieniu napisał: „był ciepłym sympatycznym człowiekiem, o wielkiej kulturze osobistej, niezwykle wrażliwym, ciekawym świata, zawsze uśmiechniętym, lekko ironicznym, z dużą dozą dystansu do siebie
i otaczającej go rzeczywistości. Uwagę otoczenia zwracała jego szczupła, sprężysta sylwetka – mimo podeszłego
wieku, inteligentna, pociągła twarz zakończona spiczastą, siwą bródką i głęboko osadzonymi w niej szaro-niebieskimi, przenikliwymi oczami (…) Bohdan wysyłał
do otoczenia pokłady pozytywnej energii”. Zaś Wojciech
Eminowicz zwrócił uwagę na jego merytoryczny wkład
w działalność Związku: „Jego głos był bardzo ważny dla
wszystkich uczestników spotkań. Bardzo merytoryczny
z ogromnym potencjałem wiedzy i autorytetem, był postacią bardzo potrzebną w takim organie jak Okręgowa
Rada Łowiecka”. Był autorem wielu artykułów w prasie łowieckiej, publikował na łamach m.in. „Łowca Polskiego”,
„Łowca Lubelskiego”. Należał do Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej. W 1993 r. został odznaczony
najwyższym odznaczeniem łowieckim tj. Złomem, otrzymał także Medal Św. Huberta oraz inne odznaczenia PZŁ.
Ze względów na pochodzenie małżonki razem należeli do Związku Podhalan.
W 1990 r. był jednym z założycieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył
do 2007 r., a następnie został jego Prezesem Honorowym.
Należy kilka zdań poświęcić powstaniu organizacji. Na
dzień 25 marca 1990 r. w 44. rocznicę wydania dziewięciu wyroków śmierci na żołnierzy III Okręgu Lubelskiego NSZ, studenci KUL: Marcin Zaborski, Artur Zawisza
i Iwo Bender zamówili w Katedrze Lubelskiej mszę świętą w intencji poległych, zamordowanych i żyjących żołnierzy NSZ. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks.
Janusz Stępniak. Po nabożeństwie w zakrystii katedralnej
(tzw. kaplicy akustycznej) weterani NSZ postanowili powołać Związek. W dniu 22 kwietnia 1990 roku w parafii
pw. św. Rodziny w Lublinie odbył się w Lublinie I Zjazd
ZŻ NSZ. Na zjeździe został powołany Komitet Założycielski Związku. 15 sierpnia 1990 roku Sąd Wojewódzki
w Lublinie zarejestrował ZŻ NSZ. Pierwsza siedziba Zarządu Głównego, a następnie, do dnia dzisiejszego Okręgu
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Oddział Cichego – Żołnierze z oddziału „Cichego”. Lubelszczyzna, 1943 r. Od lewej: z przodu –
„Kwiatek”, „Skierko”, „Grot”, „Bujny”, „Pucio”, z tyłu –„Matros”, „Artur”, „Bystry”, „Szczawik”.

Lubelskiego, mieści się przy parafii św. Rodziny a w tym
kościele kaplica boczna jest poświęcona NSZ. Kapelanem
Związku jest budowniczy i wieloletni proboszcz tej parafii – ks. Ryszard Jurak. 15 września 1990 roku odbyło się
pierwsze ogólnopolskie zebranie Związku. Wybrano Zarząd Główny i powołano pierwsze Okręgi. Prezesem Zarządu Głównego wybrany został dr Bohdan Szucki. W 50.
rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych we wrześniu 1992 roku w Warszawie w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego została odprawiona msza święta w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych oficerów i żołnierzy
NSZ. Odprawiona został przez księdza biskupa polowego WP – Generała Brygady Leszka Sławoja Głódzia. Po
mszy odbyła się defilada na Placu Zwycięstwa (obecnie
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Bohdan Szucki stał także na czele wydawnictwa ZŻ
NSZ. W ciągu 15 lat funkcjonowania opublikowano 12 tomów biuletynu ZŻ NSZ „Szczerbiec” oraz w ramach „Biblioteka „Szczerbca” 11 pozycji książkowych stanowiących
prace naukowe jak i wspomnienia żołnierzy NSZ. Jedną
z publikacji broszurowych autorstwa Szuckiego była poświęcona modlitwie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Jako przedstawiciel ZŻ NSZ zasiadał w Radzie Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa (2001–2009) oraz od 1992 r.
w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającym przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Przewodniczył Kapitule Krzyża Narodowego

Czynu Zbrojnego, należał do Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (1993–2004), był członkiem Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego,
Rady Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP, Rady Fundacji Niepodległości, od 2012 r.
Honorowym Członkiem Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Lublinie. Należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a w latach 1995–2000 zasiadał w Radzie Naczelnej tej partii.
Jako prezes Związku zabiegał, aby ZŻ NSZ z organizacji ściśle kombatanckiej stał się Związkiem ogólnodostępnym, nakierowanym na współpracę z młodzieżą. Jego dalekowzroczność i życiowa mądrość spowodowała zmianę
charakteru organizacji kombatanckich. W 2002 r. na forum kierowanym przez siebie wówczas stricte kombatanckim związku, w którym to najmłodsi mieli już ponad 70
lat wskazał, iż prawa biologii są nieubłagane i należy: bądź
rozwiązać Związek, bądź, za czym sam optował, przygotować go do przekazania w ręce spadkobierców tradycji
narodowego podziemia zbrojnego. Dziś szeregi ZŻ NSZ
zasilają coraz młodsi członkowie, w tym nauczyciele, rekonstruktorzy, studenci, uczniowie, którzy pragną w swoich środowiskach upowszechniać wiadomości o szlaku
wojennym i ideałach, jakie przyświecały żołnierzom NSZ.
Do tej roli powoli przygotowywał średnie i młode pokolenie. Ja, niżej podpisany, Bohdana Szuckiego poznałem
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17 listopada 2005 r. podczas jubileuszu 15-lecia Wydawnictwa ŻZ NSZ. W latach następnych wielokrotnie z kolegami odwiedzałem Prezesa w Jego mieszkaniu przy ul.
Kowalskiej w Lublinie. Te spotkania były niezwykłą lekcją patriotyzmu oraz historii, których nie były w stanie dać
nawet studia uniwersyteckie. Spotkania u Prezesa zapadną w pamięci do ostatnich moich dni. Zapamiętam to, jak
dbał o szczegóły, niuanse, precyzyjność wypowiedzi, dostało mi się za powiedzenie „rewolucja francuska”, miał
rację, przecież to była rewolucja antyfrancuska, rewolucja we Francji a nie francuska. Dobrze pamiętam, jak na
jednej z sesji na KUL w 2011 r. publicznie, przyjacielsko
zrugał dziś już prof. Krzysztofa Kaczmarskiego (naczelnika Biura Edukacji Narodowej rzeszowskiego oddziału
IPN) za określenie tow. Jaruzelskiego mianem generała,
bez zaznaczenia że był to służący sowietom – zdrajca, jeśli już generał, …to sowiecki. To tylko dwie, a jakże istotne anegdotki, jakie zapamiętam ze spotkań z Prezesem.
Tak, dr Bohdan Szucki był dla mnie kimś w rodzaju mentora, który ukształtował oraz zrewidował mój dotychczasowy światopogląd.
Jego głęboki patriotyzm, kresowe wychowanie oraz zamiłowanie do przyrody zaowocowało autorską definicją ojczyzny, jaką zaprezentował w dostępnym na kanale
youtube filmie, jej fragment brzmi: „Kiedy patrzę na nenufary, na te lilie, na ten kwiat biały po spokojnej pływający wodzie i latające nad nim owady – to mi przypomina moje dzieciństwo, kiedy zaczynałem poznawać świat.
Te kwiaty, ważki i komary – to jest ojczyzna (…) Kiedy
możemy czuć się dobrze – psychicznie i umysłowo – będąc wśród ludzi, mogąc pracować i działać dla dobra bliźnich i społeczeństwa – to tworzy ojczyznę. Ojczyzna to
jest również ta ziemia, ten kraj, to jest wszystko co piszą poeci. To ten nenufar i ta ziemia, i ten ptak, i ten kolega- przyjaciel [zwraca się do siedzącego obok Bolesława Chmielowca ps. „Komar” – żołnierza AK i NSZ], i ty
synku [zwraca się do kamerzysty] – to jest właśnie ojczyzna”. Podczas spotkania opłatkowego Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ 8 stycznia 2012 r., kiedy to członkowie lubelskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
nadali mu tytuł honorowego członka, w swoim przemówieniu wskazywał na konieczność kształtowania postaw
etyczno-moralnych młodego pokolenia. Wypowiedziane
przez niego zdania mogą stać się przesłaniem dla często
buntującego się młodego pokolenia, które jest bombardowane popkulturą, ideologią kosmopolityzmu, ckliwego liberalizmu. „Ja osobiści – stwierdził B. Szucki – wolnym człowiekiem czułem się wtedy, kiedy miałem karabin
w ręku, kiedy miałem określony cel: wolną, katolicką Polskę. Wy teraz musicie wyrabiać w sobie to poczucie wolności w zupełnie inny sposób. Każdy z Was – dzięki Bogu
– nie musi teraz strzelać, bo to jest ostateczność, ale musi
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Sesja KUL – Bohdan Szucki zabiera głos w dyskusji podczas sesji
poświęconej NSZ zorganizowanej przez Akademicki Klub myśli
Społeczno-politycznej „Vade Mecum” w KUL 8 marca 2012 r.

sumiennie wypełniać swoje obowiązki, kochać i szanować
swoją rodzinę, pracować dla ojczyzny oraz wyrabiać w sobie obowiązek bycia Polakiem, członkiem wolnego, polskiego narodu”. Podczas pierwszego lubelskiego Marszu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2012 r. do skandującego „Cześć i Chwała Bohaterom” kilkutysięcznego
tłumu uczestników na Placu Zamkowym „Artur”, wspominając czas wojny wskazał na łączność wartości religijnych i patriotycznych: „…mówiliśmy Matka Boska i karabin. Chwalić Boga, Wy już nie potrzebujecie tego karabinu
(…) Macie inne atrybuty do walki o Wielką Polskę.”
Bohdan Szucki krytycznie odnosił się do dziedzictwa
III Rzeczypospolitej. Podczas jednego z wywiadów dla telewizji internetowej po ustanowieniu w 2011 r. Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w rozmowie
z Mariuszem Deckertem podzielił się z widzami swoimi
uwagami. Wychodząc z rozumowania klasycznej filozofii, iż każde działanie człowieka nakierowane jest na jego
celowość, zadał retoryczne pytanie, jaki będzie rezultat
wprowadzenia do kalendarza dnia pamięci o „Żołnierzach
Wyklętych”? I jednocześnie odpowiedział, że żaden, ponieważ dzień świąteczny nie daje nic w efekcie, jeżeli nie
pociąga za sobą konkretnych działań. Daje to możliwość
jedynie propagandzistom stwierdzenie, że „mamy ustawę”,
„żeśmy załatwili”, jednak wolumin z jej treścią będzie stał
jako jedna z wielu pozycji na półce w sejmowej bibliotece, którą przykryje z czasem warstwa kurzu. Prezes Szucki wskazał na wiele aspektów wskazujących na martwość
wówczas tej ustawy. Jednym z nich był fakt, iż zdecydowana większość nauczycieli historii nie potrafiłaby przygotować lekcji poświęconej choćby jednemu z najbardziej
legendarnych dowódców antykomunistycznej partyzantki Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”, natomiast już
taką lekcję o Wojciechu Jaruzelskim bez większych problemów by przeprowadziła. Kolejnym aspektem wskazującym, iż ustanowione święto oddające hołd tym, którzy
walczyli z sowieckim zniewoleniem jest martwym prawem, to fakt, iż jedna z głównych ulic w centrum Stolicy Polski do końca 2017 r. była poświęcona zależnej od
Związku Sowieckiego Armii Ludowej, w Biłgoraju główna
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ulica nosiła imię Edwarda Gronczewskiego „Przepiórki”. W taki sposób jasno stwierdził B. Szucki była „zachwaszczona” Polska, w której przyszło mu żyć. Na szczęcie wiele z Jego przewidywań się nie sprawdziło, inne zaś
zdezaktualizowały się po latach, i po części jest to zasługą
Jego samego, Jego pracy w Związku Żołnierzy NSZ i kierowanej przez ZŻ NSZ polityki historycznej oraz otwarcie organizacji na młodsze pokolenia, które kontynuują
dzieło Bohdana Szuckiego. To właśnie oddolna, społeczna, pozarządowa inicjatywa młodego pokolenia Polaków
spowodowała, iż dzień 1 marca jest swoistym fenomenem,
odróżniającym się od innych często „martwych” świąt czy
rocznic państwowych.
W 2006 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, został odznaczony przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto był odznaczony Krzyżem Partyzanckim (1992), Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego (1993), Medalem „Pro Patria”
(2012) oraz Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego (2012), Medalem 70-lecia NSZ.
W 1950 r. zawarł związek małżeński z Anną Marią z d.
Czerny, z którą miał trójkę dzieci: Włodzimierza, Piotra
i Bogusławę. Ślubu udzielił im pallotyn ks. Piotr Granatowicz, dyrektor wydawnictwa pallotyńskiego, sekretarz
komisji wydawniczej przy Konferencji Episkopatu Polski. Anna Szucka: córka Włodzimierza Franciszka Czerny (lekarza wojskowego m.in. I Korpusu Polskiego Józefa
Dowbór-Muśnickiego, a następnie Sanatorium Wojskowego w Kościelisku) oraz Łucji Marii z d. Chybowskiej
urodziła się w Poznaniu 25 listopada 1927 r., młode lata
do wybuchu wojny spędziła w Kościelisku. Podczas wojny ukrywała się w Lublinie i podlubelskim Dysie. W październiku 1943 r. wstąpiła do Armii Krajowej i przyjęła pseud. „Łucja”. Po wojnie ukończyła studia prawnicze
w KUL i pracowała zawodowo. Należała do ZŻ NSZ.
Zmarła w Lublinie 11 września 2007 r. Siostra Bohdana,
Wanda (ur. 30 XI 1924 r.) po mężu Bielunas, także należała do narodowej konspiracji, po wojnie mieszkała na
Pomorzu, należała do Związku Żołnierzy NSZ, zmarła 3
maja 2012 r. w Gdyni.
Bohdan Szucki dzielnie, przez długie lata zmagał się
z chorobą nowotworową, odszedł od nas 11 stycznia
2017 r., został pochowany w rodzinnym grobowcu na
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli: rodzina, Jan Józef Kasprzyk
– kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, poseł Tomasz Rzymkowski, Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, urzędów: wojewódzkiego,
marszałkowskiego, Miasta Lublin, mediów publicznych,

członkowie ZŻ NSZ z Lublina, Kraśnika, Łęcznej, Żywca,
Siedlec, Szczecina, Podkarpacia, oraz kombatanci z Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Armii Krajowej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, członkowie
Polskiego Związku Łowieckiego, Fundacji Niepodległości, „Sokoła”, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Akademickiego Klubu „Vade Mecum”.
Mszę odprawiali: kapelan ZŻ NSZ ks. Ryszard Jurak, przyjaciel zmarłego ks. Janusz Stępniak, który wygłosił homilię oraz ks. Adam Lewandowski – proboszcz parafii katedralnej. Po pogrzebie w Domu Akcji Katolickiej przy
parafii pw. św. Rodziny zmarłego wspominali: Jan Józef
Kasprzyk, ks. Ryszard Jurak, Barbara Wanat – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, Grzegorz Kozak – wiceprezes ZŻ NSZ,
Leszek Żebrowski – historyk, por. Henryk Atemborski ps.
„Pancerny”.
Rafał Dobrowolski
Autor jest prezesem Okręgu Lubelskiego
ZŻ NSZ w latach 2010–2018
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Kartki mojej historii

Byłem w Kozielsku – opowieść
Antoniego Segita
„W wojsku służyłem w Równem, w 21. pułku ułanów,
jest to dokładnie 306 km od stacji kolejowej w mojej wsi.
We wrześniu 39 roku znalazłem się w koszarach w Sarnach jako kapral rezerwy. Miałem 32 lata. Byłem w 1. plutonie 4. kompanii rezerwowej, której dowódcą był kapitan Markiewicz. Obsadziliśmy bunkry nad rzeką Słuczą,
nad sowiecką granicą.
Rankiem 15 września załadowano nas na wagony kolejki wąskotorowej i skierowano do obrony Lwowa. Ale 17
września cofnięto nas ze stacji Niemowicze do bunkrów
nad Słuczą. Podczas naszej nieobecności ktoś w nich buszował, dostrzegliśmy, że były trochę uszkodzone, miały
poodrywane wentylatory.
O świcie zobaczyliśmy jakichś żołnierzy rozciągniętych
w tyralierę. Niektórzy myśleli, że to Niemcy. Zaczęliśmy
strzelać. Ale mieli oni inne mundury. I po tym poznaliśmy, że są to Sowieci.
Bunkry były z żelbetonu, grube na 1 metr, każdy z cekaemem, wyrzutnią granatów, kuchnią, łaźnią, mieszkaniami. Połączenie ze sobą miały podziemną kolejką z wagonikami. Nad ziemię wystawały tylko kopuły.
Byłem w bunkrze nr 7. Za Słuczą znajdował się jeszcze
polski folwark Berducha – a do granicy sowieckiej było
od nas ze 30 km. Broniliśmy się przez cały dzień i noc. Na
drugi dzień 19 września brakło nam amunicji. Ruscy podczołgali się i zatkali nam wentylatory. Nie wiedzieliśmy co
robić. Zza drzwi wołali, żebyśmy się poddali. To słowo oficerskie – darują nam życie. Jeśli się nie poddamy, to wysadzą bunkier w powietrze. Wysadzili już bunkier nr 1.
Dowódca wyciągnął visa i chciał się zastrzelić. Podskoczyłem do niego i wyrwałem mu broń – może uda się
przeżyć. Otworzyliśmy żelazne drzwi, ruki w wierch, i wyszliśmy – a tu cała okolica obstawiona cekaemami. Ruscy
wściekli ustawiają nas, chcą wybić co do nogi.
Ale na koniu przypędził jakiś oficer, kabura u pasa mu
dynda, i krzyczy: Nie strieliaj, komandirow wybijom, robotczikow weźniom! Wtedy wszyscy Sowieci wołają: Dawaj
komandirow, oficerow, puliomiotczikow! Ale my naszywki
wcześniej pozrywaliśmy i nikt się nie zgłasza. Wyciągnęli starszego strzelca Lesicę, sanitariusza z powiatu janowskiego i z brauningiem przy głowie: pokażi komandirow.

I ten szedł i pokazywał: podporucznika, dwóch plutonowych, i nas – trzech kaprali. Jeden z naszych żołnierzy,
który umiał po rusku, pokazuje na mnie i mówi: To rabotczik, rezerwa, tri niedielia, kak priszoł. Popatrzyli mi na
ręce, a dłonie spracowane, czarne, jak to od roboty w polu.
Kazali wstąpić.
A tamtych pięciu – od razu podeszli i z tyłu strzelali
w głowę. Nam kazali wykopać dół i pochowaliśmy ich na
tej dolinie nad Słuczą, przed bunkrem, który zaraz wysadzili w powietrze. Porucznikowi Maciągowi spod Kraśnika kazali wejść do rzeki Słuczy, a kiedy był już w wodzie,
wtedy zabili go strzałem w plecy. Zabili też plutonowego,
który był trębaczem i trzymał w ręku trąbkę.
Gdy wyszliśmy z bunkrów, od razu zabrali nam broń
i podzielili między sobą. Bo każdy z nich miał co innego: brauningi, różne karabiny, pistolety albo tylko granaty.
A nasza broń była dobra, nowa. Podzielili się naszą bielizną zapasową: ty masz onuce, ty koszulę, ty pasek. Pozabierali nam płaszcze i wszystko, co było w kieszeniach. Z kołnierzy zrywali nam „marki śmierci”. Były to znaczki, na
których było oznakowanie: katolik i numer ewidencyjny.
Sowiet rwał mi tę „metryczkę śmierci” i wrzeszczał: job
twoja mać! Wyrwał mi książeczkę do nabożeństwa i podeptał. I tak każdemu.
Poobcinali nam nożami wszystkie guziki, ruki
w wierch – a tu spodnie na kolanach – i tak nas pędzili.
To była mordęga, iść. A to ich wojsko: brudne, zarośnięte,
poubierane jak popadnie.
Pognali nas koło innych bunkrów, a tam prawie wszyscy leżeli wybici. W pierwszym, który wysadzili w powietrze, spaliło się kilku żołnierzy. Koło niego leżał popalony
Tomasik z Motycza. Był kucharzem i podczas wysadzania
bunkra znajdował się w kuchni. Nie widział na oczy. Zebrali nas resztkę, kazali zabrać ze sobą rannych. Wzięliśmy
z gajowym Henrykiem Wrońskim z Mętowa pod ramiona Tomasika i prowadziliśmy go. Tych, których nie miał
kto nieść, zostawiliśmy na łące. Niedaleko odeszliśmy, jak
z tyłu usłyszeliśmy pojedyncze strzały. Dobili ich. Bunkry
wysadzili w powietrze.
Gonili nas coś ze dwa, może trzy dni do Sarn, a tam
palą się nasze koszary. Kiedy wracały ruskie samochody,
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które podwoziły ich sołdatów na front, załadowano nas po
20 na każdy. Piach, samochody grzęzły, trzeba było kłody
drzewa kłaść pod koła, pchać, żeby przejechały.
Wiozą nas tymi samochodami, ale robią odpoczynek,
bo w chłodnicach trzeba wodę zmienić, a tu akurat był
kołchoz. Pędzą baby z kołchozu: posmatri Polaczków. Do
niewoli zabrali nas chyba we wtorek, a w niedzielę myśmy się ogolili, trochę wyczyściliśmy, tośmy jakoś wyglądali. Ubrani w jednakowe mundury. A ich wojsko brudne,
nieogolone, każdy ubrany inaczej, w różne szynele. Przyglądają się nam, śmieją – a tu dzwonek, koniec przerwy
– i baby pędem wracają do pracy. A ich kołchoz – chatki
kryte darniną, kawałkami blachy, próchno.
Tak dojechaliśmy do stacji Olewsk, pierwszej stacji kolejowej po sowieckiej stronie. Tu było już dużo wojska polskiego. Załadowali nas ciasno do wagonów towarowych
i przywieźli do Kozielska. A w miasteczku wyglądało,
jakby akurat był jarmark. Idziemy od stacji, starzy ludzie
w czapach baranich włosem na wierzch tańczą, jeden gra
na harmonii, śmieją się z nas. Mówią, że u nich tak charaszo, tańczą i śpiewają.
Do obozu był z kilometr. Kiedyś był tutaj klasztor zakonnic, mniszek. Wielki i piękny, teraz znajdował się
w ruinie. Krzyż na wieży obcięty, a na kikucie nasadzony
stary kocioł. Ołtarz oberwany. Obrazy święte zamalowane
postaciami górników z kilofami. Z kościoła już przed naszym przybyciem zrobiony został dom kultury. W miejscu
ołtarza zawieszony był ekran, aby można było wyświetlać
filmy. To wszystko Ruscy zrobili już po 20. roku, po wojnie polsko-bolszewickiej. Czasami pokazywano nam filmy propagandowe, w tym podpisanie paktu przez Mołotowa z Niemcami.
Nas, żołnierzy, umieszczono w pokojach pałacu. Oficerowie spali w oborach. Musieli najpierw gnój powynosić,
a że nie mieli wideł, robili to na kijach. Wcześniej były tam
owczarnie. Sowieci mówili: Te pany leżały, oddychały – tiepier rabotajut. A wy robotcziki – tiepier oddychajut. Było
tutaj i kilkanaście kobiet – żon oficerów.
Leżeliśmy na posadzkach, zwijaliśmy się w kulki jak
koty, żeby było cieplej. Spaliśmy w ubraniach. Ale znaleźli się tutaj żołnierze przypędzeni prawie nago, obdarci
z ubrania. Było nas chyba z 10 tysięcy i jedna mała studnia, w której zaraz zabrakło wody. Przez 6 tygodni nie
miałem jak się ogolić. Za budynkami wykopany był długi rów, który służył za ustęp. Dalej ciągnęły się druty pod
napięciem elektrycznym, stały wieże strażnicze, a do tego
jeszcze psy. Ale zdarzały się ucieczki.
W dole widoczny był kołchoz, pasące się krowy, sady
zdziczałe, ugory, pordzewiałe maszyny. Oficerowie i chyba uwięzieni ruscy chłopi znosili z lasu kłody drzewa na
jakąś budowę. W tym kołchozie ludzie jesienią widłami
kopali kartofle.

Do jedzenia dawano nam gotowane w łupinach kartofle, łuskany z kłosów i zawsze niedogotowany owies, że
w ustępie było pełno niestrawionych ziaren. Aby zagotować wodę, paliliśmy rozbierane płoty, drzwi, spróchniałe deski.
Wszy były straszne. Chłopaki, nie dajta się! – przychodzili doktorzy, polscy podoficerowie – Bijta wszy! Obok
rosło dużo lip, rwaliśmy suche kwiaty i parzyliśmy. Czasami dawano nam suche, długie, zasolone ryby. Chleb nie
nadawał się do jedzenia, przypominał suche, sprasowane
trociny. W beczkach, w piwnicach był olej słonecznikowy,
od którego żółkło się.
Raz na dzień kołchoźnik, zawsze w kołpaku z daszkiem i nausznikami, nawet w dni gorące, przywoził wodę
w drewnianej beczce, na wozie czterokonnym zaprzężonym w siwe szkapinki. Rzucaliśmy się spragnieni tłumem,
aż wychodził jakiś Sowiet, wyciągał pistolet i strzelał, żeby
był porządek.
Przez jakiś czas pytano mnie o tego kaprala, który nie
został rozstrzelany nad Słuczą. Ale nikt mnie nie wydał.
W listopadzie podzielono nas na dwie grupy: na żołnierzy z terenów po sowieckiej stronie Bugu i na żołnierzy z terenów po niemieckiej stronie Bugu. Tych z sowieckiej strony mieli wypuścić do domu, a nas mieli przekazać
Niemcom. Właściwie, to mieli nas wymienić na żołnierzy
znajdujących się w niewoli niemieckiej, którzy pochodzili
z terenów zajętych przez Sowietów. Ja byłem z Lubelskiego i miałem trafić do Niemców. Moja grupa liczyła ze trzy
tysiące żołnierzy.
Załadowano nas do pociągu, był to jeden duży transport. W Kijowie dostaliśmy pierwszy obiad od sowieckiego Czerwonego Krzyża: po dwie suche ryby i bochenku
chleba. Żelaznaja porcja, nie nada kuszat – oznajmili nam
– można było dopiero po niemieckiej stronie. Żeby wyglądało, że oni nas dobrze karmili – i z całym chlebem przejechaliśmy granicę, przejechaliśmy Bug.
W okolicach Lublina wielu z pociągu uciekło. Mnie się
nie udało, trafiłem do niemieckiego obozu. Sporo Ślązaków podpisało listę volksdeutscha. Z naszego jedynego
zresztą transportu 3 tysięcy żołnierzy, na święta Bożego
Narodzenia zostało nas niewiele ponad 300, głównie z Lubelskiego, którzy nie chcieli podpisać volkslisty. Reszta poszła do Wehrmachtu.
Uciekłem po raz pierwszy z obozu pod Żaganiem, ale
mnie złapano i wsadzono do obozu karnego. Potem wywieziony zostałem do pracy pod granicę ze Szwajcarią.
Tu uciekłem w nocy z 2 na 3 maja 1943 roku do Szwajcarii, miejscowość nazywała się Gotmatyngen. Uciekłem
razem z Józefem Paszczykiem z Lubelskiego, który był ze
mną w Kozielsku.
W obozie dla internowanych w Szwajcarii czytałem
w gazetach listy oficerów, których znałem z Kozielska,
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a których rozstrzelano w Katyniu. Mogłem być na tych listach, gdyby w Kozielsku zdradził mnie któryś z kolegów.
Wróciłem do kraju zaraz po wojnie. Na granicy, gdy
powiedziałem, że byłem w Kozielsku, nakazano mi: Tylko o tym ani słowa! Przez długi czas nic nikomu nie opowiadałem – bałem się. Teraz jestem stary, już mi wszystko jedno. Niech ludzie wiedzą”.
Relację spisał Stanisław Żurek

Antoni Segit mieszkał w Motyczu pod Lublinem.
Jego opowieść spisałem latem (po żniwach) w 1982
roku w domu pana Antoniego. Relację opublikowałem
w podziemnym miesięczniku „Solidarność Nauczycielka” w kwietniu 1984 roku (nr 25) pod pseudonimem
„Jan Anonim”, nosiła tytuł „Pamięci ofiar Katynia. Głos
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świadka”. U pana Antoniego byłem razem ze Zbigniewem Fronczkiem (obecny prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i społeczeństwo”)
i Stefanem Aleksandrowiczem. Był stan wojenny, podziwialiśmy doskonałą pamięć i odwagę rozmówcy, ale nie
wszystkie szczegóły można było wówczas zanotować. Już
sam fakt, że podałem dokładną odległość od Równego
do stacji kolejowej w Motyczu, zaniepokoił nieżyjącego
już obecnie Stefana Aleksandrowicza (literata, kustosza
Muzeum Wsi Lubelskiej), czy aby SB nie namierzy pana
Segita. Gdy nadszedł czas politycznego przełomu, na początku lat 90., zamierzałem wybrać się ponownie, aby relację uzupełnić, rozszerzyć. Niestety, okazało się, że Antoni Segit zmarł 6 maja 1986 roku. Pochowany został na
cmentarzu w Motyczu. (S.Ż.)
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Li s t z P ol s ki
K o c h ani Wnu kow ie,
tego jeszcze nie było. Dałem się przekonać Waszemu ojcu,
że w zimie najlepiej będzie mi w mieście. To znaczy, że
wcale nie jestem tego pewny, choć po trzech miesiącach
pobytu tutaj nie mam powodów do narzekania. Dałem
się wywieźć z mojego Zarzecza tylko dlatego, żeby mieli mnie tu na oku i nie martwili się, czy na wsi daję sobie
radę. Póki co zima byle jaka – trochę zmrozi, potem znów
mokro i na plusie, śniegiem poprószy i mrozem postraszy, ale potem popuści i jakby miało się na wczesną wiosnę. I tak bawi się z nami w ciuciubabkę tegoroczna zima.
A ludzie muszą znosić jej kaprysy. Służby miejskie posypują ulice solą i piaskiem, chodniki też posypane, gdy ślisko. Niestraszna mi taka zima i śmiało wypuszczam się na
miasto. Gdy Wy przysyłacie nam swoje zdjęcia z plaży lub
ze spotkania towarzyskiego pośród palm, to nam wszystkim robi się tu cieplej. I skoro u Was już lato, to i do nas
rychło przyjdzie. W powietrzu już czuje się inne powietrze, a ostatnie mrozy i marcowe śniegi, to już zapewne
ostatnie podskoki pani zimy.
Dzięki Bogu, że Wasz dawny dom stoi prawie w środku miasta. Wprawdzie kosztował on mnie swego czasu

ładnych kilkaset tysięcy ówczesnych złotych, ale warto
było sprzedać na niego trochę ziemi. Stąd wszędzie mam
blisko: do autobusu, do kościoła, do parku, do szpitala,
do supermarketu, do kina z kilkoma salami do wyświetlania filmów i na policję. A dom nadal jest solidny i jeszcze urządzony przez Waszego ojca całkiem nowocześnie.
Nie wiedziałem, że także w zimie można czerpać ciepło
od słońca i mieć z tego podgrzewaną wodę. W moim starym domu na wsi to już byłby zbytek dla jednej osoby.
Mam też takie wrażenie, że ciepło z pieca kaflowego inaczej „pachnie” i jest bardziej „miękkie” niż to „suche”
z paneli grzejnikowych. Nie zrozumcie mnie źle, że wybrzydzam, ja tylko szczerze piszę, co czuję. A czuję często suchość w gardle i chyba z tego powodu popijam dużo
różnych herbat ziołowych lekko słodzonych miodem.
Przywiozłem ze sobą dwa słoiki tego pszczelego nektaru,
jakim obdarzył mnie jeszcze na święta znajomy pszczelarz z Ruskich Piask (może powinno być „z Piasków”, ale
u nas wszyscy mówią „z Piask”). Na wsi nie miałem aż tak
ochoty na te herbaty. Po prawdzie to sam nie wiedziałem,
że może być tyle rodzajów herbat z różnych kwiatów, korzeni, liści i łodyg. Kiedyś natknąłem się w supermarkecie
na kilka półek, jakie zajmowały. Zanim się zorientowałem
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w szczegółach, to zeszła mi prawie godzina. Dokładnie
czytałem napisy na kolejnych pudełeczkach i dobierałem
je podług siebie. Nazywanie ich wszystkich herbatami,
to przesada, bo taka nazwa powinna przysługiwać tylko
tym, co mają skład z liści krzewu herbacianego. Reszta to
mieszanki roślinne na smakowe wywary pitne. Ale jakoś
tak się przyjęło w narodzie, że gdy jakiś susz jest zalewany gorącą wodą, to otrzymujemy z tego „herbatę”, w której nie ma źdźbła prawdziwej herbaty. Czy tam u Was jest
tak samo? A może herbaty nieherbaciane nazywają się jakoś inaczej?
Z czasem, tak mniej więcej po tygodniu, naliczyłem
w jednym dużym sklepie ponad 60 różnych herbat i mieszanek ziołowych pod nazwą „herbaty”. Niektóre z nich
mają poprawiać działanie różnych części ciała, np.: gardło,
oczy, żołądek, wątrobę, serce, zatoki. Inne są na bezsenność, na uspokojenie, na włosy, na zgagę, na wydzielanie

kwasów żołądkowych, na kamienie nerkowe i żółciowe,
na lepsze trawienie, na arytmię serca. Jest też wielka grupa
herbatek aromatyzowanych „o smaku”, które są jakąś mieszanką roślin doprawionych chemicznym aromatem, np.
pomarańczy, mango, cytryny, poziomki, truskawki, jagody leśnej, jeżyny, maliny, wiśni, ciasteczka z cynamonem,
wanilii. Jeszcze inne są ze szczyptą banana, z kwiatami lawendy, bławatka, trawy cytrynowej, nagietka, żurawiny,
imbiru, krzewu peruwiańskiego czy płatków róży. Mają
też wymyślne nazwy takie jak: sen nocy letniej, tęczowa,
sen jednej nocy, księżycowa, magiczna, sama poezja, piorunująca, afrykańska, indiańska, dla dwojga... Do tego
trzeba jeszcze dodać bogaty wybór tak zwanych herbat
organicznych z upraw ekologicznych – jeśli wierzyć pisanym zapewnieniom producenta. Chcieć je wszystkie pić
i smakować, trzeba mieć żołądek jak bukłak ze skóry bydlęcej, a najlepiej z wielbłąda. Z góry za nie wszystkie dziękuję. Mnie wystarcza lekka angielska elgrey na przemian
z naszą lipową i malinową zmieszaną z żurawiną. Czasem mam ochotę na herbatę zieloną – i to wszystko. No
i do każdej łyżeczka miodu z Ruskich Piask. Czy jestem
zbyt wymagający? – powiedzcie sami. Supermarkety są dla
mnie zbyt męczące. Za dużo w nich wszystkiego, aż człowiek nie wie, co wybrać. Z początku wszystko wydaje mu
się potrzebne do życia, a gdy nie kupi nic, tylko poogląda,
to też bez tego żyje normalnie.
Drugie moje zimowe odkrycie, to msza św. przedsoborowa w języku łacińskim sprawowana co niedzielę wieczorem w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny. Wstępuję
do niego nie tylko od święta. Jest zadbany i ładnie odnowiony. Panuje w nim cisza i można się skupić na modlitwie. Pamiętam czasy, gdy w jego otoczeniu funkcjonował
ogród zoologiczny i przez ponad ćwierć wieku nie było to
dla kościoła miłe sąsiedztwo. Ciągle słychać było beczenia zwierząt. Na początku lat 80. zoo przeniesiono na łąki
w okolice dworca kolejowego, a otoczenie kościoła zmieniło się nie do poznania. Mnie pozostał sentyment do łaciny jeszcze z czasów powojennych, kiedy jako ministrant
musiałem znać łacinę liturgiczną i odpowiadać księdzu na
wezwania przy ołtarzu podczas mszy i nabożeństw. W połowie lat 60. II Sobór Watykański wprowadził do kościoła języki narodowe i inne zmiany w liturgii. Ale z łaciny
pamiętam wszystko i mógłbym dziś stanąć przy księdzu,
i odpowiadać. Przypomina mi się młodość i łza się w oku
kręci. Zanoszę do Boga modlitwy także za Was i proszę,
abyście tu wrócili.
Na nadchodzące święta Wielkanocne błogosławię Was
i życzę, aby dobry Bóg miał Was w swojej pieczy każdego dnia.
Dziadek Stach
Zamość, 6 kwietnia 2019 r.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Łobodowski na Wołyniu
W dniu 25 marca 2019 roku w reprezentacyjnej
auli Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyła się inauguracja
Roku Józefa Łobodowskiego na Ukrainie. Ustanowienie Józefa Łobodowskiego (1909–1988) patronem roku
2019 na Ukrainie jest inicjatywą Konsulatu RP w Łucku. W uroczystości wzięli udział: p. Teresa Chruszcz
– wicekonsul RP w Łucku, prof. Jurij Hromyk – dziekan Instytutu Filologii i Dziennikarstwa, literaturoznawcy z Ukrainy i Polski, przedstawiciele prasy, literatury ukraińskiej i polskiej oraz liczna grupa studentów
dziennikarstwa i filologii polskiej miejscowego uniwersytetu. O zamierzeniach, akcjach, inicjatywach i planach
Konsulatu RP podejmowanych w Roku Łobodowskiego mówiła pani konsul Teresa Chruszcz. Prof. Switała Krawczenko przypomniała o dramatycznych losach
poety skazanego przez komunistyczną skazany na zapomnienie. Był Łobodowski – głosiła ze swadą profesor
Krawczenko – nie tylko autorem znakomitych wierszy,
także bezkompromisowym publicystą, świetnym prozaikiem, dziennikarzem radiowym, politykiem, wielką
postacią europejskiej emigracji politycznej. Na emigracji w Hiszpanii, gdzie przyszło mu wieść ciężkie życie
emigranta w latach 1945–1988, obnosił się ze swym antykomunizmem, jak w młodości demonstracyjnie manifestował lewicowe sympatie. Był – w tym przypadku
rzecz najważniejsza – przyjacielem Ukrainy, tłumaczem
ukraińskiej poezji, niezastąpionym rzecznikiem pojednania polsko-ukraińskiego, zaś przez Ukraińców uznany „za łącznika pomiędzy literaturą polską a ukraińską”.
W roku 1954 ogłosił w Paryżu Pieśń o Ukrainie przełożoną cztery lata później na ukraiński przez Swiatosława Hordyńskiego.
Wątek ukraiński pojawił się w biografii poety w czasie studiów. Szczególnie mocno wybrzmiał w momencie,
w którym pisarz zerwał z sympatiami komunistycznymi.
Na przełomie 1934 i 1935 roku Łobodowski otrzymał
wiadomość o wielkim głodzie na Ukrainie. W roku 1935
– jak opowiadał w jednym z wywiadów – przedostał się
przez granicę, aby wszystko obejrzeć na własne oczy. Wyprawę opisał po latach w powieści W stanicy. To jeden

z tomów trylogii o dziejach Józefa Zakrzewskiego. Cykl
uzupełniają dzieła Droga powrotna i Komysze.
Działalność publicystyczna Łobodowskiego nie mijała
bez echa. Zainteresował się nią ówczesny wojewoda wołyński Henryk Józewski, który stawiał sobie za cel złagodzenie narodowościowych konfliktów. Poeta szermujący
hasłem wybaczania wzajemnych win, tytułujący się Atamanem Łobodą, afiszujący się z miłością do Ukrainy, wydawał się idealnym partnerem w realizacji wytkniętego
przez wojewodę celu. W 1937 Łobodowski otrzymał zaproszenie do redagowania tygodnika „Wołyń”. Bez ociągania pojawił się w Łucku, zasiadł za redakcyjnym biurkiem i w swych artykułach, którymi pracowicie wypełniał
łamy tygodnika, próbował budzić u wołyńskich Ukraińców poczucie przynależności do państwa polskiego. Czynił to z pasją, z niezachwianą wiarą we własną misję, być
może sił dodawało przekonanie, że los wyznaczył mu
rolę kontynuatora „szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu” i pozwala wnieść do pięknej i szlachetnej tradycji nową, aktualną problematykę społeczną i polityczną.
Niestety, wojewoda Józewski został niebawem odwołany ze swego stanowiska, Łobodowski opuścił redakcyjny
stołek, ale zainteresowań Ukrainą, jej twórcami nie porzucił. Na emigracji nie ustawał w pracy translatorskiej.
Tłumaczył dzieła od epoki Rusi Kijowskiej do czasów
współczesnych. W jego dorobku translatorskim znajduje
się poezja, proza, krytyka literacka, artykuły o charakterze naukowo-publicystycznym. Przypomnieć należy także pracę Iwana Koszewlicia Ukraina 1956–1968 wydaną
przez Polski Instytut Literacki w Paryżu. Dzieło zawiera szkice, opowiadania, dokumenty świadczące o walce
ukraińskiej inteligencji z sowieckim systemem zniewalania. Łobodowski opatrzył tom Słowem wstępnym i obszernym artykułem Od tłumacza. Najchętniej tłumaczył
dzieła poetów, dla których słowo było orężem w walce
o wolność ojczyzny. Przekładał przedrewolucyjną klasykę
ukraińską XIX stulecia i początku XX (Taras Szewczenko,
Łesia Ukrainka), dzieła twórców „Rozstrzelanego Odrodzenia” (Mykoły Zerowa, Mychajła Dracz-Chmary, Pawła Fyłypowycza), poetów Ukrainy radzieckiej (Maksyma
Rylskiego, Pawła Tyczyny, Mykoły Bażana, Wołodymyra
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Sosiury), poetów zakazanych na Ukrainie sowieckiej tzw.
„szistdesiatnykiw” i tzw. „samwydaw” (m.in. Wasyla Stusa, Wasyla Symonenko), wreszcie poetów emigracyjnych,
z którymi pozostawał w zażyłej komitywie (Jewhena Małaniuka, Swiatosława Hordyńskiego, Jurija Klena, Oleha
Olżycza, Jurija Darahana, Iwana Bahrianyja, Swiatosława
Karawańskiego, Mychajło Oresta, Leonida Połtawę, Patrycję Kałynę, Bohdana Tymisza, Bohdana Bojczuka, Jurija
Tarnawśkiego, Żenię Wasylkiwśką).
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja krótkiego filmu o życiu i dziele Atamana Łobody zrealizowanego przez studentów dziennikarstwa. Obraz o ukraińskich
przyjaciołach polskiego poety, fascynacji ukraińską kulturą i ukraińską emigracją został niesłychanie życzliwie
przyjęty przez zgromadzoną publiczność.
Wreszcie piszący te słowa, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i redaktor naczelny czasopisma „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, opowiedział zebranym o związkach pisarza z ruchem prometejskim.
Prometeizm to idea wsparcia dążeń narodowowyzwoleńczych narodów i ludów podbitych przez Rosję (ZSRR).
Z punktu widzenia polskiej polityki był prometeizm rozwinięciem federacyjnych koncepcji Józefa Piłsudskiego
i zakładał bliską współpracę niektórych kół (m.in rządowych) z emigrantami ludów podbitych przez Związek Sowiecki i dążących do odzyskania niepodległości. Prometeizm odwoływał się do serc i sumień obywateli wszystkich
ludów otaczających terytorium Związku Sowieckiego, sięgając w najlepszych chwilach od Finlandii poprzez Ukrainę, Iran, Kaukaz aż po Japonię. Była to doktryna przede

wszystkim polityczna, mająca jednak przełożenie również i na działalność kulturalną. Wybuchła wojna, po jej
zakończeniu do idei prometeizmu poeci ani politycy nie
wracali.
Łobodowski wydawał swe książki w niewielkich nakładach liczących po kilkaset sztuk. Zdarzyło się, że pewien polityczny tekst poety wydrukowano w milionie
egzemplarzy. Los (tragiczny i kpiarski) zrządził, że nie
został rozkolportowany. W roku 1942 i 43 sytuacja na
Wołyniu stawała się tragiczna, pozostające na emigracji władze Polski próbowały łagodzić polsko-ukraińskie
konflikty. Zwrócono się do pisarza o napisanie dwóch
ulotek, rosyjskiej do żołnierzy Armii Czerwonej i ukraińskiej do ludności cywilnej na kresach południowych-wschodnich w celu życzliwszego nastawienia jej do
Polaków. Ulotki miały być zrzucone z samolotów. Pisarz, zgodnie z zamówieniem, ulotki napisał i przełożył. Z niewiadomych przyczyn plan ten nie został zrealizowany. Tekst pozostaje nieznany, pomyślałem, że
warto przytoczyć słowa ulotki skierowanej do Ukraińców, gdyż jest to zupełnie nieznany epizod w działalności pisarza na rzecz poprawy relacji pomiędzy dwoma narodami.
Przeczytałem zgromadzonym słowa ulotki po polsku, rozejrzałem się po sali. Odniosłem wrażenie, że nie
wszystkie subtelności krótkiego tekstu dotarły do słuchaczy. Sięgnąłem po tom Przeciw upiorom przeszłości, wydany w lwowskim wydawnictwie „Astrolabia”, poprosiłem
jedną ze studentek o odczytanie ulotki w języku ukraińskim. Odczytała potoczyście, mocnym głosem agitatora.
I dopiero teraz wrażenie było ogromne. Warto przypomnieć te poruszające słowa.

„Ukraińcy!
Na ziemię Halicką, na Wołyń i Polesie przyszli najciężsi
wrogowie ukraińskiego i polskiego narodów. Kaci bolszewiccy rzucili się na naszą ziemię, aby wyniszczyć ją krwią
i żelazem, napełnić Sołówki najlepszymi synami narodów,
spustoszyć wszystko do cna i zostawić zgliszcza zlane własnymi łzami.
Jak hiena żerująca na pobojowisku, bolszewicka Moskwa zajmuje obce ziemie i ośmiela się jeszcze kłamać, że
podaje rękę pomocy swoim braciom Ukraińcom! – pies
im bratem, nie Ukrainiec!
Wbrew woli i życzeniom zarówno Ukrainców jak i Polaków, czerwona horda zachęcona przez niemiecką władzę Hitlera, przyszła po złodziejsku, nikczemnie i wzięła
w opiekę wasze życie i majątek, żeby wyniszczyć stuletnie
kulturalne i narodowe zdobycze.
Pamiętając o bolszewikach, nie zapominajcie o tem,
że Niemcy przez tyle lat paraliżowały czujność i wolę
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ukraińskiego narodu, udając obrońcę i przyjaciela, podbijając cenę ukraińskich ziem, po to, by je najkorzystniej
sprzedać.
Hitler oddał Ukraińców na pożarcie moskiewskiemu
molochowi, który wziął w swe ręce wszystkie organizacje
ekonomiczne i kulturalne, wszystkie instytucje naukowe
i grozi zniszczeniem całości duchowego dorobku narodu.
Taki sam straszny los szykuje czerwona Moskwa polskiemu społeczeństwu Galicji i Wołynia. Gdy więc i Polacy i Ukraińcy jęczą w moskiewskim więzieniu, gdy nasz
wspólny dorobek kulturalny stał się zdobyczą czerwonych
katów, musimy dziś pojednać się i skierować wszystkie duchowe i materialne siły ku walce z najstraszniejszym wrogiem – Moskwą.
Wierzymy głęboko: wszystko to, co w przeszłości kłóciło polski i ukraiński narody, zostało przezwyciężone w sąsiedzkim współżyciu i wkrótce już nastanie czas dla tej
Bożej sprawiedliwości, która rozwiąże i rozstrzygnie nasze sprawy. Wówczas spełni się testament Tarasa Szewczenki, który pisał: „niech dzieci wiedzą, jak ich ojcowie
błądzili, niech się bratają ze swymi wrogami – i wówczas
przestaniemy popełniać wspólnie błędy, kłócąc się o sąsiedzką miedzę.
Niech żyje braterska zgoda polsko-ukraińska.
Niech żyje wspólna walka z czerwonym najeźdźcą!
Niech żyje wyzwolenie polskiego i ukraińskiego narodów z moskiewskiego więzienia!”
Na koniec wspomniałem, że lubelskie Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich czci pamięć swego wielkiego krajana,
przyznając literacką nagrodę jego imienia. Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego przyznawana jest w trzech kategoriach: a) dla pisarza z krajów wschodniej Europy, którego książka ukazała
się w przekładzie na język polski, b) dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki współczesnego, polskiego
autora na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy, c) dla popularyzatora ponadgranicznej współpracy na
polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej
i wschodniej Europy. Laureatami Nagrody Łobodowskiego zostali (m.in.) znani ukraińscy prozaicy Wasyl Słapczuk i Petro Kraluk, których książki ukazały się w przekładzie na język polski. W gronie międzynarodowych
laureatów jest także Olena Krysztalśka, znana tłumaczka z Łucka, za przekład na ukraiński tomu prozy Zbigniewa Fronczka. Międzynarodowe jury uhonorowało także
lwowskie wydawnictwo „Astrolabia” za publikacje tomu
Łobodowskiego Przeciw upiorom przeszłości.
Piąta edycja Międzynarodowej Nagrody im. J. Łobodowskiego będzie jednym z punktów Roku Łobodowskiego z finałem w Łucku w dniach 24–26 września 2019 roku.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Józef Łobodowski
Syn marnotrawny
Z czarną nocą się objął i szedł,
zasłuchany w burz prorocze tętenty
naświstywał na flet
każdy sen, z gniewnej pychy poczęty.
W burzy łunach odgadnąć chciał świt,
by mu oczy poraził i rozciął,
i wywyższył nad gwar ziemskich bitw
nietutejszą miłością.
Nie mógł wyrwać się z ramion złych lat
i, o ziemi nazbyt wiele pomnąc,
próżno serce wystawiał na wiatr
pod tą nocą ogromną.
Nad rozlewem spokojnych wód
oczekiwał go sześcioskrzydły Archanioł,
lecz szalony dalej się wiódł,
szukał burzy i w nocy szedł za nią.
W krwawych broni spiżowy chrzęst
wciąż wsłuchiwał się z trwogą i żalem,
powierzając dzieje swych klęsk
czyhającym na pustyni szakalom.
Aż na brzegu obejrzał się wstecz,
jakby zboczyć nareszcie był gotów.
Krwawa zorza, jak miecz,
zagrodziła mu drogę powrotu.
I spojrzały nań groźnie
oczy, gęstwą i mułem zarosłe,
i milczący przewoźnik
z burty łodzi potrącił go wiosłem.
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Wokół Łobodowskiego

Zaproszenie do „La Polonesa”
Rozmowa z Lechem A. Piekutowskim

Lech A. Piekutowski z autorem rozmowy Al. Leszkiem Gzellą

W sesji naukowej na UMCS poświęconej 110. rocznicy urodzin Józefa Łobodowskiego uczestniczyło kilka
osób ze środowiska polonijnego w Madrycie. Rozmawialiśmy z prof. Grzegorzem Bąkiem, z panią Martą Misztal oraz Lechem A. Piekutowskim. Pan Lech opowiedział,
że Łobodowski przyjaźnił się przez wiele lat z całą jego
rodziną, lubił ich dzieci. Spotkania przeważnie odbywały się w klubo-kawiarniach czy restauracjach, które dla
poety były właściwie miejscem codziennego pobytu, tam
pracował, pisał swoje artykuły, tworzył wiersze, a także
prowadził rozmowy z przyjaciółmi. W godzinach przedpołudniowych wysiadywał w ANJUPE, a po południu
w HERMAZNOS PORTILLO. Czytał aktualną prasę, pisma polskie przesyłane z Londynu i Paryża, interesował
się życiem przyjaciół. Zdarzało się, że małe dzieci państwa
Joanny i Lecha Piekutowskich zajmowały swoje miejsca
na... kolanach poety i czuły się rodzinnie.
– Kiedy i jak Pan przedostał się do Hiszpanii? –
zapytałem pana Lecha.
– A to dość długa historia. Urodziłem się w Dzierżęcinie, moje rodzinne miasteczko w czasie wojny zostało zniszczone, pozostały same ruiny, bieda i rozpacz, ludzie stracili
wszystko, jeśli cos pozostało – to broń. Tę miał niemal każdy. Ojciec w czasie wojny działał w AK, w pewnym momencie musiał uciekać do Warszawy. Gdy zbliżał się koniec wojny pewnie nie widział możliwości rozwoju licznej rodziny
w łomżyńskich okolicach. Zdecydował się na Gdańsk lub
okolice. Podróż nad morze odbywaliśmy akowskim wozem
wojskowym przy pełnym wsparciu lokalnej partyzantki Sił

Zbrojnych. Osiedliśmy w Sopocie, pod lasem, Sopot wydawał się nam wtedy rajem. Domek trzeba było remontować,
a właściwie ukończyć jego budowę. Całą naszą przyszłość
wiązaliśmy z Pomorzem. W 1947 zginął ojciec jako żołnierz
NSZ. Ojczym pochodził z dalekiej Litwy, był dobrym człowiekiem i szanowanym przedsiębiorcą. Prowadził wytwórnię gazowanych wód i rozlewnię piwa. Pamiętam, że w pijalni wszyscy popijali i delektowali się piwem, za darmo. My,
młodzi, zakładaliśmy się, kto szybciej wypije z butelki oranżadę. W Sopocie się wychowywałem i dojrzewałem…
– Pobyt nad morzem sprawił, że wybrał Pan kierunek studiów...
– W Sopocie kończyłem szkoły podstawową i średnią,
liceum. Wybrałem Politechnikę Gdańską, wydział elektroniczny ze specjalnością hydro-akustyczną, w praktyce badania morskich głębin. Po studiach pracowałem
w Morskim Instytucie Badań Oceanograficznych im. prof.
Michała Mariana Siedleckiego z Krakowa, inicjatora badań morskich. Penetrowaliśmy głębiny oceanów. Przez
12 lat badaliśmy morze, ja miałem status eksperta badań
morskich. Czas był szczególny, ciągle byliśmy obiektem
nieustających zainteresowań esbeckich. Podpadłem esbekom, przez trzy lata nie mogłem wypłynąć w morze,
nie otrzymywałem paszportu. Dopiero w roku 1980 wypłynąłem do pracy w okolice Madagaskaru. Powróciłem,
ale kłopoty nie mijały. Nie miałem pewności, czy wyruszę
w następny rejs. Komendant MO w Gdańsku zwlekał z decyzją wydania zezwolenia na paszport. Jeszcze na dzień
przed planowanym wypłynięciem do Japonii nie miałem
pewności, jaka będzie decyzja. Zaczynały się też kłopoty
z pracą. Zjednoczenie rybackie w Szczecinie nie było zainteresowane i nie widziało potrzeby takich wypraw.
– Myśl o emigracji zrodziła się z przyczyn ekonomicznych? Braku szans na kontynuowanie interesującej pracy?
– Na targach poznańskich poznałem świetnego znawcę problematyki morskiej. Obiecał, że może pomóc
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Józef Łobodowski
W Zemborzycach
Pani Wenus wszędzie zastawia swe zatrzaski,
więc to samo dziać się musiało w Lublinie.
Podobno młodzi ludzie wciąż całują się
w Ogrodzie Saskim,
a Bystrzyca też podobno ciągle płynie.
Spływało się kajakami do Zemborzyc,
w tamtych lasach było dosyć mnich i czernic.
Po to właśnie wyrok bóstw nas wszystkich
stworzył,
więc musieliśmy wyrokowi być wierni.
Pieniła się woda przy starym młynie,
noce i gwiazdy przeglądały się w głębinie,
bo każda noc była znojna i gwiezdna…
I co? – Bystrzyca ciągle jeszcze płynie?
Bez nas?
w znalezieniu interesującej mnie pracy. Faktycznie, potrafił pomóc. Dostałem stypendium w Norwegii w 1981 r.
W Bergen mieściło się centrum norweskich badań oceanograficznych. Skończyło się stypendium, szukałem pracy po całym świecie, nie wyłączając nawet Nowej Zelandii.
Znajomy Niemiec wynalazł mi nawet kontrakt w Meksyku. A po jakimś czasie otrzymałem sygnał, że jest możliwość podjęcia pracy w Hiszpanii, z wysoką pensją. Dom
postawiłem sobie pod Madrytem (22 km za miastem)
w ciągu roku. I to od szefa, Niemca, dowiedziałem się
o istnieniu w Madrycie polskiej grupy imigracyjnej.
– I trafił Pan od razu na polonusów, wśród których przebywał Łobodowski?
– Znalazłem się w gronie osób, które miały żywy kontakt z ks. Janem Walorkiem. Ksiądz z rezerwą zapytał, dokąd teraz jedziemy, jakby obawiał się, że dojdą mu jeszcze
dodatkowe obowiązki opieki nad kolejnymi imigrantami.
Uspokoiłem go, że nie potrzebujemy wsparcia finansowego, a jesteśmy jedynie spragnieni kontaktów z rodakami,
z polską kulturą. Któregoś dnia w barze przysiedliśmy się
do stolika z Łobodowskim. Poeta, o czym się szybko przekonałem, lubił wino, ja też lubiłem czerwone. Ks. Walorek
zajmował się Łobodowskim, dbał o niego. Poczuliśmy do
siebie sympatię, Lublina nie znałem, ale moja żona mieszkała w Świdniku. Zaprosiłem poetę pierwszy raz na obiad
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w niedzielę. Potem spacerek do jego baru na dwa wina.
I tak zrodziła się nasza przyjaźń.
– Poeta bywał u państwa w domu?
– Moja żona prowadzi w Madrycie własną restaurację „La Polonesa”. W lokalu wiszą na ścianach obrazy jej
dziadka, znanego w Lublinie malarza Karola Skarucha.
Urządzamy w niej spotkania kulturalne, które urozmaicamy czytaniem wartościowych utworów polskich pisarzy,
poetów. Zapraszaliśmy ostatnio na czytanie „Pana Tadeusza”. Zjawia się czasami nawet ponad 20 osób, oczywiście głównie Polaków. W najbliższym czasie, dla uczczenia
pamięci Józefa Łobodowskiego, 18 kwietnia. – w rocznicę
śmierci poety – przypominamy jego wiersze. Moja żona
zawsze do Łobodowskiego zwracała się słowem – Mistrzu.
W czasie, gdy zmarł, nie było nas w Madrycie, byliśmy na
nartach. Uważamy za swój obowiązek dbać o pamięć wybitnego Poety, będziemy popularyzować jego dzieło, organizować okolicznościowe spotkania i czytać jego poezję.
W Madrycie istnieje szkółka polska prowadzona przez
Stowarzyszenie Polonijne, którego byłem prezesem przez
pięć lat. Do niej uczęszczała cała trójka naszych dzieci: Karolina (1984), Mateusz (1986) i Julia (1992).
– Po śmierci poety Pan fundował wydanie zbiorów wierszy Łobodowskiego...
– Tak, wydaliśmy „Pamiętnik Sulamity”, który Łobodowski dedykował córce. Zresztą mam w swoich zbiorach
kilka tomików poety z jego dedykacją.
– Dzięki Panu również Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie nabyło portret atamana
Łobodowskiego.
– Skontaktowaliśmy się z p. Ewą Łoś w Lubelskim
Muzeum w tej sprawie i udało się przy wydatnej pomocy Rafała Tylki ten portret przekazać do Lublina. U nas
w domu odbyło się uroczyste „pożegnanie” obrazu. Robimy wszystko, żeby nie zaginęła pamięć o znakomitym Polaku i wybitnym twórcy poezji, pisarzu. Przy okazji prezentacji pierwszego krajowego wydania „Dziejów Józefa
Zakrzewskiego”, wydanego przez lubelskie wydawnictwo
„Test”, zaproszenie na spotkanie w Trybunale Koronnym
zdobił m.in. ten właśnie portret Józefa Łobodowskiego autorstwa Estabana Sanza.
– Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w „La Polonesa”.
Rozmawiał Al. Leszek Gzella
2 IV 2019
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Ludmiła
Siryk

Międzynarodowa konferencja

W 110. rocznicę urodzin Józefa Łobodowskiego
W dniach 21–22 marca 2019 roku pod honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Józef Łobodowski dzisiaj – w kulturze polskiej i innych narodów. 110 rocznica
urodzin pisarza”. Józef Łobodowski urodził się 19 marca
1909 roku, ojczyznę opuścił we wrześniu 1939 roku, zmarł
w Madrycie w 1988 roku, jego prochy spoczęły na lubelskim cmentarzu 22 października 1988 roku.
Celem konferencji było utrwalenie pamięci o człowieku i pisarzu polskim wielkiego formatu, twórcy o nadzwyczajnie bogatym dorobku artystycznym i publicystycznym,
humaniście i patriocie, wyrazistej postaci literackiego Lublina okresu międzywojennego, emigranta-wygnańca
politycznego.
Inicjatorami i organizatorami konferencji był Zakład
Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego UMCS i Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w pewnym stopniu przez jednostki wspomnianych organizatorów. Jednak generalnie projekt zrealizowano dzięki finansowemu
wsparciu Miasta Lublin na mocy umowy o zamówieniu
publicznym pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez prof. dr. hab.
Stanisława Michałowskiego – Rektora Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Gminą Lublin reprezentowaną przez Michała Karapudę – Dyrektora Wydziału
Kultury Urzędu Miasta Lublin i Magdalenę Zarębę-Opalińską – Kierownika Referatu Wydziału Kultury Urzędu
Miasta Lublin.
Za poparcie inicjatywy organizatorzy konferencji
w imieniu swoich instytucji wyrażają serdeczne podziękowania panu Prezydentowi Miasta Lublin Krzysztofowi
Żukowi i panu Rektorowi UMCS prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu.
Pierwszego dnia obrady odbywały się w Sali Obrad
Wydziału Humanistycznego UMCS. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab.

Robert Litwiński. W swoim wystąpieniu podkreślił związek Łobodowskiego z Lublinem i wskazał na znaczenie jego twórczości w kulturze i historii polskiej zarówno w wymiarze regionalnym (Lublina i Lubelszczyzny)
jak i międzynarodowym. Następnie głos zabrała prorektor UMCS prof. dr hab. Alina Orłowska, która zwróciła
uwagę na priorytety i rolę pisarza w kształtowaniu świadomości społecznej i zachowaniu pamięci historycznej.
W uroczystym otwarciu konferencji wzięli także udział
samorządowcy: Zdzisław Niedbała-pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin i Sebastian Trojak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Ze słowem podziękowania
dla Łobodowskiego jako rzecznika dialogu polsko-ukraińskiego wystąpiła Switlana Horbowska – konsul Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.
W części otwierającej konferencję na tle wystąpień zaproszonych gości w nieco innym tonie było przemówienie przybyłego z Madrytu Jerzego Piekutowskiego – przyjaciela Łobodowskiego i prezesa Stowarzyszenia Polaków
w Madrycie. Pisarz był chrzestnym ojcem córki państwa Piekutowskich, należących do grona młodej generacji przybyłych do Hiszpanii nowej fali Polaków. [Nota
bene, matka dziecka o imieniu Joanna pochodzi z Lublina]. Sięgając pamięcią w okres końca lat 70. i lata 80., kiedy poznał pisarza i zbliżył się z nim, Piekutowski mówił
o Łobodowskim bardzo ciepło, z wielkim szacunkiem i zarazem z uśmiechem, wspominając poczucie humoru swojego „Józia” i związane z nim anegdotyczne czy nawet swawolne sytuacje.
Przewodniczące komitetu organizacyjnego konferencji: dr hab. Ludmiła Siryk (Instytut Filologii Słowiańskiej
UMCS) i prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
(przewodnicząca Komisji Polsko-Ukraińskich Związków
Kulturowych PAN Oddział Lublin) powitały poszczególnych członków rodziny Łobodowskiego, referentów, a także jednych z pierwszych w Lublinie badaczy i promotorów
twórczości pisarza (prof. dr. hab. Jerzego Święcha i dr. Józefa Ziębę) oraz przedstawicieli organizacji kulturalnych
i społecznych Lublina, m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Związku Literatów Polskich Oddział Lublin, Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „ETOS”,
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Wschodniej Fundacji „Akcent”, Domu Kultury LSM w Lublinie i Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza.
Referenci przybyli z Hiszpanii, Ukrainy i uczelni polskich – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Trzeba podkreślić
wagę przybycia trzech uczestników z Madrytu, bowiem
w tym mieście Łobodowski po II wojnie światowej osiedlił
się i mieszkał do śmierci. Są to wspomniany już mgr Jerzy
Piekutowski, prof. dr hab. Grzegorz Bąk (Koordynator Filologii Słowiańskiej i Sekretarz Akademicki Instytutu Filologii Niemieckiej i Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Complutense w Madrycie, współredaktor naukowy książki Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, autor wielu referatów i publikacji o naszym Jubilacie), mgr Marta Misztal (żona profesora Grzegorza Bąka,
miłośniczka twórczości Łobodowskiego działająca na
rzecz ocalenia jego materiałów niewydanych, np. spisująca komputerowo maszynopisy i rękopisy archiwalne).
Konferencja zgromadziła badaczy różnych generacji:
najwięcej w wieku średnim, ale również emerytalnym (redaktor Alojzy Leszek Gzella) i całkiem młodych (doktorantka Andżelika Kolebuk). Konferencja miała charakter
interdyscyplinarny – wyniki swoich badań nad dziełem
pisarza zaprezentowali literaturoznawcy, publicyści, językoznawcy, muzealnicy i archiwiści.
Podczas I części sesji przedpołudniowej konferencji
przedstawione zostały cztery referaty. Sesję wykładową
rozpoczął wspomniany już prof. dr hab. Grzegorz Bąk.
W swoim wystąpieniu nt. Madryt Józefa Łobodowskiego
uwypuklił postawę pisarza jako antykomunisty zaangażowanego w międzynarodowe problemy polityczne, postawę
pisarza jako społecznika i patrioty głęboko zaangażowanego w sprawy polskie. Ogromne zainteresowanie gremium wzbudził przedstawiony przez profesora archiwalny fragment filmu z udziałem Łobodowskiego w dyskusji
politycznej, która miała miejsce w studiu telewizji hiszpańskiej w Madrycie. Dzięki tłumaczeniu profesora Bąka
z języka hiszpańskiego na polski uczestnicy konferencji
dowiedzieli się jak ostro w oparciu o mocne argumenty
Łobodowski starał się obalić poglądy oponentów podważających narodową rację stanu Polski. Następnie naukowe wykłady przedstawili dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg
(prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Polonistyki
i Dziennikarstwa) – Rozmowy ponad czasem. Józef Łobodowski: „Pamięci Sulamity”) i dr hab. Ludmiła Siryk (Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS) – Bogactwo dzieła Józefa Łobodowskiego: życie i twórczość, stan spuścizny w kraju
i za granicą. W kolejnym wystąpieniu pt. Nasze odkrywanie Józefa Łobodowskiego mgr Ewa Tomanek (z rodziny J.
Łobodowskiego) zaprezentowała nieznane fakty z życia
poety, losy jego rodziny oraz jej starania, aby utrzymać
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Otwarcie sesji

Uczestnicy sesji pod Kościołem Akademickim KUL

kontakt z przebywającym na emigracji synem, bratem,
wujem w trudnych czasach komunistycznych.
W części II sesji przedpołudniowej konferencji prelegenci przedstawili wykłady ukazujące różnorodność
gatunkową i szeroki zakres tematyczny twórczości pisarza. Zostały wygłoszone referaty na podstawie poezji twórcy: Mitologiczny świat polsko-ukraińskiego pogranicza w poezji Józefa Łobodowskiego – prof. dr hab.
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Koncert Stanisława Tomanka i jego syn Kamila

Larysa Vakhnina (Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii imienia Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, Kijów), Święto obfitości. Doświadczenia
natury i sztuki w wierszach Józefa Łobodowskiego – prof.
dr hab. Wojciech Ligęza (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego). W oparciu o wciąż mało znaną i trudno dostępną twórczość publicystyczną naszego
Jubilata wystąpili prof. dr hab. Anna Woźniak (Instytut
Filologii Słowiańskiej KUL) nt. Józef Łobodowski i emigracja paryska. Działalność w sferze kultury literackiej
i publicystyki, a także znany dziennikarz, redaktor, publicysta i historyk prasy lubelskiej, autor książek o obronie Lublina w 1939 roku Alojzy Leszek Gzella (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Lublinie) nt.
Łobodowski – publicysta.
Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że wymienione wystąpienia zainspirują nowych badaczy do podjęcia
działań celem popularyzacji dużej spuścizny publicystycznej, pozostawionej przez autora Worka Judaszów.
Popołudniowa sesja wykładowa konferencji też została poświęcona wielorakim zagadnieniom, jakie zawiera
spuścizna autora Ballady lubelskiej. W dwóch wystąpieniach części I omawianej sesji obiektem badań była proza pisarza. Językoznawca prof. dr hab. Feliks Czyżewski
(Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS) w referacie nt. Wybrane problemy z urbonimii lubelskiej na przykładzie prozy Józefa Łobodowskiego ukazał z punktu widzenia onomastyki bogate nazewnictwo Lublina i jego okolic, biorąc
pod uwagę fakty historyczno-kulturowe. Z kolei literaturoznawca dr hab. Wojciech Kruszewski (prof. KUL, Instytut Filologii Polskiej) w referacie nt. Lublin w tetralogii
„Dzieje Józefa Zakrzewskiego” dokonał próby rekonstrukcji obrazu Lublina międzywojennego w aspekcie socjologicznym i historiozoficznym. Do innego obiektu badań, tj.
poezji, zwróciła się prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Instytut Polonistyki KUL), ukazując w swoim
wystąpieniu nt. Emocje w wierszach Józefa Łobodowskiego nie tylko wrażliwość pisarza na problemy bezbronnej
jednostki i okrucieństwo rzeczywistości, ale podkreślając
również kontekstualny wymiar i aktualność psychologicznych problemów.

Obrady sesji

W językoznawczym referacie dr hab. Lubow Frolak (prof. UMCS, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS)
nt. Семантика і вираження концептів „Україна”,
„український” у збірці Юзефа Лободовського „Złota
Hramota” („Золота Грамота”) [pol. Semantyka i przedstawienie koncentów „Ukraina”, „ukraiński” w zbiorze poetyckim „Złota Hramota”], ukazała bogactwo leksykalne i związki polsko-ukraińskie na płaszczyźnie języka
w twórczości poetyckiej pisarza. Z kolei dr hab. Maria
Falska (prof. UMCS, Instytut Filologii Romańskiej) w referacie pt. Poezja hiszpańska w tłumaczeniach Józefa Łobodowskiego przedstawiła sztukę tłumaczenia pisarza; być
może ten pionierski temat stanie się dobrym początkiem
do kolejnych badań w ramach przekładoznawstwa polskiego i hiszpańskiego.
W części II sesji popołudniowej wygłosili referaty dr
Jarosław Cymerman (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
nt. Poemat i ballada – Józef Czechowicz i Józef Łobodowski o Lublinie, a także dr Anna Choma-Suwała (Zakład
Filologii Ukraińskiej UMCS) nt. Józef Łobodowski w kręgu Awangardy Lubelskiej. W tych komparatystycznych badaniach została ukazana postać Łobodowskiego w kontekście Lublina, faktów historycznoliterackich, zjawisk
artystycznych piśmiennictwa lubelskiego. Niezbadane
i nieznane rękopisy pisarza omówione zostały przez mgr
Andżelikę Kolebuk (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
w referacie nt. O edycji notatników Józefa Łobodowskiego. Rekonesans.
Podczas dwóch sesji roboczych, tj. przedpołudniowej
i popołudniowej, rozwinęła się ożywiona dyskusja dotycząca zagadnień podjętych w referatach, a także kwestii
merytorycznych ws. interpretacji rękopisów.
Badania naukowców objęły wieloaspektową twórczość
pisarza i miały charakter nowatorski. Wykazały nadal
utrzymującą się tendencję, tj. największe zainteresowanie
naukowców poezją Łobodowskiego. Świadczy o tym fakt,
że poezja była obiektem badań siedmiu z 16 wygłoszonych
referatów, reszta wystąpień dotyczyła innych aspektów
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Uczestnicy sesji: (Od lewej) Prof. dr hab. Robert Litwiński, prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa,
prof. dr hab. Alina Orłowska, dr hab. Ludmiła Siryk, Sebastian Trojak – członek Zarządu Woj. Lubelskiego

dzieła pisarza: 2 referaty – publicystyki, 2 – prozy, 1 – tłumaczeń poetyckich, 1 – rękopisów archiwalnych, 3 – życia i spuścizny twórczej pisarza oraz jego postawy obywatelskiej i działalności społeczno-politycznej.
Trzeba zaznaczyć, iż nietypowy dla programu konferencji naukowych był koncert na podstawie utworów i tłumaczeń poetyckich Józefa Łobodowskiego, a także przekładów jego poezji na język ukraiński. Nota bene, twórca
cieszył się mianem świetnego tłumacza poezji wschodniosłowiańskiej. Ponadto przetłumaczył również sporo tekstów poetów hiszpańskich należących do różnych prądów
artystycznych i okresów historycznych. Recytacja poezji
została w sposób niezwykły wzbogacona dzięki koncertowi skrzypcowemu w wykonaniu młodszej generacji rodziny Łobodowskiego – Stanisława Tomanka (Koncertmistrza Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie)
i jego syna Kamila Tomanka ( I skrzypce Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, kompozytora).
Zdaniem organizatorów konferencji, rocznica urodzin pisarza wymagała zaprezentowania chociażby kilku
fragmentów jego wielorakiej twórczości, w szczególności poetyckiej i translatorskiej. Koncert odbył się z dużym
udziałem studentów ukrainistyki z Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, którzy pomagali w sprawach organizacyjnych (Zoriana Kryzhanivska, Petro Rusinov, Dana
Chernyak), recytowali wiesze Łobodowskiego poświęcone Lublinowi (Lublin 1934 – wyk. Karolina Zygo; Ballada

lubelska z tomu W połowie wędrówki – wyk. Zoya Kolomiyets). Ponadto studenci recytowali wiersze ukraińskie
w tłumaczeniach Łobodowskiego na język polski. Trzeba przypomnieć, że w 1994 roku w wydawnictwie „Kameniar” we Lwowie ukazał się tomik poetycki Łobodowskiego pt. Pieśń o Ukrainie, gdzie wstęp (tekst naukowy
autorstwa dr Ireny Szypowskiej) i wiersze Łobodowskiego podane są w oryginale i w tłumaczeniu poetów ukraińskich. Z tego tomiku fragment poematu Pochwała Ukrainy
recytowała w języku polskim Magda Jakimiuk, a w tłumaczeniu Swiatosława Hordyńskiego na ukraiński – Ołesia
Jabłońska. Warto dodać, że Łobodowski był wytrawnym
tłumaczem i promotorem literatury wschodniosłowiańskiej, zwłaszcza poezji. W języku oryginału i w przekładzie Łobodowskiego na język polski przedstawiono wiersze poetów ukraińskich: sonet Mykoły Zerowa В степу
(W stepie) recytowały Ołeksandra Bojczuk i Anastazja
Rychluk, sonet Mychajła Draj-Chmary Лебеді (Łabędzie) – Oksana Basaraba i Natalia Petryk, a wiersz Wasyla Symonenki Де зараз ви, кати мого народу (Gdzieście, oprawcy mojego narodu) – Andrij Melnyk i Magda
Jakimiuk. Ze względu na ograniczony czas nie była przedstawiona tłumaczona przez polskiego twórcę poezja rosyjska i białoruska.
Z kolei poezję hiszpańską w przekładach Łobodowskiego, w szczególności sonet Saeta Antonio Machado y
Ruiz wersję oryginalną recytowała mgr Ruth Dominguez
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Uczestnicy sesji nad grobem Józefa Łobodowskiego

Lopez-Abad – Hiszpanka, pochodząca z Madrytu i od
kilku lat pracująca na stanowisku wykładowcy języka
hiszpańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS,
a w tłumaczeniu na język polski – mgr Marta Misztal –
Polka, pochodząca z Zakopanego, lecz od ponad dwudziestu lat mieszkająca w Madrycie, działająca na rzecz ocalenia i popularyzacji twórczości autora Złotej Hramoty.
Następnego dnia uczestnicy konferencji i pełnomocnik
Prezydenta Miasta Lublin Zdzisław Niedbała wzięli udział
w porannej Mszy świętej w intencji śp. Józefa Łobodowskiego, która odbyła się w Kościele Akademickim KUL
(ul. Idziego Radziszewskiego 7). Po mszy wszyscy udali
się na cmentarz przy ul. Lipowej i złożyli kwiaty na grobie
pisarza (wieniec od uczestników konferencji i z Urzędu
Miasta z napisem na biało-czerwonej wstążce; „Prezydent
i Mieszkańcy Lublina”). Uczestnicy konferencji z Madrytu położyli na wiosennych tulipanach flagę hiszpańską. Ta
flaga i kolor wstążki, wywołujący asocjację flagi polskiej,
nie tylko symbolizowały związaną z obu krajami życiową
drogę Łobodowskiego. Świadczyły również o tym, że jego
Dzieło przekracza granice, łącząc ludzi z różnych zakątków Polski, a także z Kijowa i Madrytu.
Po krótkiej przerwie kawowej przy wspólnym stole uczestnicy konferencji udali się do Instytutu Filologii
Słowiańskiej UMCS, gdzie w jednej z sal przeprowadzili
panel dyskusyjny „Jak ocalić i utrwalić dzieło Józefa Łobodowskiego”. W podsumowaniu stwierdzono, że konferencja stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń
między badaczami różnych dziedzin nauki, a także dostarczyła wszystkim uczestnikom wiedzy z zakresu nowych kierunków badań i nowych form upowszechnienia
jego myśli społeczno-politycznej i twórczości literackiej.
Organizatorzy konferencji wyrażają serdeczne podziękowanie pani Annie Pajdosz – zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin za wszelkie starania
w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia. Za wszelką
pomoc dziękują także panu Dziekanowi Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr. hab. Robertowi Litwińskiemu, panu Dyrektorowi Instytutu Filologii Słowiańskiej

UMCS prof. dr. hab. Siergiejowi Kowalowu. Serdeczne podziękowania należą się też dyrektorowi Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN” panu Tomaszowi Pietrasiewiczowi
i jego pracownikom za przekazanie darów uczestnikom
konferencji – 120 egzemplarzy 500-stronicowej książki Łobodowski: życiorys, twórczość, publicystyka, wspomnienia, która ukazała się w ramach serii wydawniczej
„Scriptores” (2009, tom nr 35, zeszyt 28) z okazji stulecia
urodzin Józefa Łobodowskiego. Organizatorzy wyrażają
swoją wdzięczność Działowi Promocji UMCS i Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego za prezenty w postaci folderów i innych materiałów promujących UMCS jako instytucję edukacyjno-naukową oraz promujących miasto
Lublin w aspekcie jego kultury i historii. Na koniec szczególne podziękowania za poparcie inicjatywy organizacji
konferencji kierują dla dwóch panów wiceprezesów PAN
Oddział w Lublinie: prof. dr. hab. Tomasza Trojanowskiego oraz prof. dr hab. Jana Glińskiego, rzeczywistych członków PAN.

Grób Józefa Łobodowskiego na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej

W związku z powyższym konferencja stała się nie tylko formą uczczenia 110. rocznicy urodzin Łobodowskiego, ale była wyrazem zaangażowania w popularyzację jego
dzieła Urzędu Miasta Lublin, instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych – UMCS, PAN Oddział Lublin,
a także samorządowej instytucji kultury Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.
Ludmiła Siryk
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Ks. Edward
Walewander

Laudacja ku czci prezydenta Lublina
dra Krzysztofa Żuka
Przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji1 na
cześć prezydenta Lublina pana dra Krzysztofa Żuka. Kiedy wygłasza się przemówienie na cześć włodarza miasta,
stosowne jest nawiązanie do historii. W tym przypadku
jest to w pełni uzasadnione, ponieważ Lublin jest miastem
wyjątkowym, a jego przeszłość zarówno dla Laureata jak
i dla wielu z nas pozostaje szczególnym zobowiązaniem.
Geografia I Rzeczypospolitej Szlacheckiej, jak ją zwykliśmy nazywać, albo Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
co w przypadku Lublina jest szczególnie adekwatne, gdyż
to właśnie tutaj w 1569 r. dokonała się Unia Lubelska, daleko odbiega od dzisiejszego kształtu Polski. Trzeba by tu
przywołać szmat dziejów, poczynając przynajmniej od
1772 r., by móc sobie uzmysłowić genezę i przebieg wielu
„korekt”, jakim poddawany był z obcego nadania obszar
Polski, łącznie z jej ponad stuletnim wymazaniem z mapy
Europy. Można sobie darować szczegółowy wywód. Jego
konkluzja zawiera wszakże ważną dla Lublina konstatację.
Jest to miasto leżące przez stulecia na styku Polski Kresowej – przy czym myśląc o Kresach patrzymy zawsze na
wschód. Nazwijmy ją piastowską, która podobnie jak ta
kresowa była jagiellońska.
Lublin był więc centrum Polski, nawet geograficznie
w dosłownym tego znaczeniu. Dopiero II wojna światowa
i jej bolesne dla Polski, jakże gorzkie następstwa sprawiły,
że nasze miasto znalazło się daleko od jej historycznych
Kresów, i to tak boleśnie, jak radykalne było przesunięcie
Polski na zachód.
Można by powiedzieć, że ta dzisiejsza „stabilizacja” Lublina kończy rozdział jego burzliwej historii, kiedy bywał
doświadczany:
przez najazdy obcych: z północy Szwedów, a z południa Tatarów,
austriackie i rosyjskie rządy zaborcze,
niemiecką machinę zbrodni,
oraz przez eksperyment komunizmu.

1
Laudacja wygłoszona 13 lutego 2019 r. w Domu Przyjaźni w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód na cześć prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka.

Mimo tych tragicznych zniszczeń w przeszłości, jednak ocalało dziedzictwo trybunalskiego grodu. Jego ślady
zakodowane są we wspaniałej panoramie miasta położonego na siedmiu wzgórzach, w architekturze, w polichromiach na murach kamienic Starego Rynku, w majestatycznym masywie Zamku, będącego świadkiem zarówno
świetności Rzeczypospolitej, jak również okrucieństwa jej
ciemiężycieli. Wystarczy spojrzeć na miasto i uświadomić
sobie jego dzieje, patrząc na nie choćby ze staromiejskiego wzgórza.
Mieszkańcy naszego miasta i regionu byli zawsze świadomi tego wyjątkowego dziedzictwa.
Uczestniczyłem w licznych spotkaniach z osobami różnych środowisk, w których pan Prezydent, z wykształcenia
ekonomista, brał udział. Bez trudu dawało się zauważyć,
jak łatwo trafiał w tematykę spotkań dotyczących zarówno przeszłości jak i dzisiejszego Lublina. Umiał słuchać.
Miał czas dla innych. Dla każdego znalazł odpowiednie
życzliwe słowo. Docenia i dowartościowuje wielu ludzi,
także z bliskiego mi środowiska. Tym pamiątkowym medalem wyrażamy za to wszystko serdeczne słowa uznania
i podziękowanie.
Lublin położony na drodze prowadzącej ku wschodowi jest ważnym ośrodkiem naukowym. Nie ma w tym
nic dziwnego, że na swoją siedzibę nasze miasto wybrał
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska–
Wschód. W badaniach dotyczących Polaków na Wschodzie możemy zatem liczyć na udział miejscowych naukowców, których nie brakuje w organizowanych przez
nas spotkaniach. Nie taję, że chętnie widzimy także badaczy ze Wschodu. Zawsze wnoszą oni coś nowego. Ich
wystąpienia animują miejscowe inicjatywy badawcze. Widać to w dyskusjach prowadzonych nie po to, by zająć czas
i zapełnić stronice sprawozdań. Chodzi o wzajemne wytyczanie szlaków rzeczywistej współpracy, która daje wymierne wyniki. Pan Prezydent to widzi i docenia. Znajduje czas i bierze udział w naszych spotkaniach, które
łączą i aktywizują ludzi. Dlatego to nasza Nagroda Przyjaźni, jaką jest Medal Mickiewicz–Puszkin, który wręczamy panu Prezydentowi podczas naszego dzisiejszego uroczystego spotkania.
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Kiedy systematycznie zapraszamy na wykłady naukowe
i popularnonaukowe między innymi Polaków ze Wschodu, to tego rodzaju przedsięwzięcia są zawsze okazją do
zapoznania społeczeństwa z potrzebą naszego coraz większego zaangażowania zwłaszcza na rzecz Rodaków żyjących poza wschodnią granicą Polski.
Prezydent dr Krzysztof Żuk chętnie bierze udział w naszych spotkaniach. Jest zawsze z tymi, którzy spieszą Rodakom z pomocą. Sam także pomaga. Jego obecność stanowi rękojmię dla sensowności naszych inicjatyw. Nie
mogą się one zasklepiać wyłącznie w zamierzeniach prywatnych czy też uczelnianych. Muszą bazować na akceptacji władz, w tym przypadku samorządowych. Dowodem
tego są liczne wyrazy uznania, których pan Prezydent nie
szczędzi wszystkim osobom zasługującym na docenienie
ich pracy. Tym razem my serdecznie dziękujemy naszemu Laureatowi.
Można powiedzieć, przytaczając słowa Jezusa Chrystusa, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale też nie samym
słowem. Polacy na Wschodzie pilnie potrzebują zarówno słowa, jak i chleba. O tych palących potrzebach myślimy w naszej działalności. Nawiązywane kontakty owocują może czasem skromną, ale serdeczną pomocą, czy to
w formie skromnych honorariów czy zwracanych kosztów podróży.
Stowarzyszenie nasze ma aspirację animowania i zachęcenia do działania na rzecz Polonii i Rodaków na Wschodzie. Podkreślam: nas interesują ci na Wschodzie. Lubelski Dom Polonii to niejako odświętny szyld, za którym
kryje się nasz dzień powszedni. Jest nim staranie o ten
przysłowiowy chleb, którego dziś nam nie brakuje, ale zabraknąć może naszym braciom żyjącym daleko od nas,
a w sercu tak przecież bliskim. Chcemy tutaj mieć to miejsce naszych spotkań i wspólnej pracy. Bogu dzięki mamy
je. Ale jesteśmy świadomi, jak wiele zależy od włodarzy
naszego grodu. Dlatego to szczere, choć skromne docenienie pana Prezydenta.

Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód istnieje
i działa od ponad ćwierć wieku. Koncentruje się na zadaniach, które dzisiaj są być może rozleglejsze niż jeszcze
kilka lat temu. Czujemy na sobie spojrzenie zza miedzy,
niekiedy natarczywe, bo wielkie są tam potrzeby, znacznie
większe niż nasze możliwości. Kto wie, czy nie góruje ponad wszystkimi innymi ta, której zadaniem jest umacnianie ducha. Wszak w niedostatku wszelkiego rodzaju jest
i on narażony na osłabienie. Chcemy nadal pełnić taką
misję. Patrząc w przyszłość widzimy jej coraz to nowe obszary działania. Chcemy w miarę sił rozświetlić szare życie Rodaków żyjących zwłaszcza na Wschodzie, ludzi tak
często wyrwanych niegdyś ze swych siedzib.
Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód ma już
swoją bogatą historię. Działa spontanicznie i bez umocowania w polityce. Wychodzi z ludzkiej, zwyczajnej inicjatywy. Pragnie ze zbliżenia na gruncie niepodległości uczynić bliskość sąsiedzką między człowiekiem a człowiekiem,
zdeterminowaną tylko pragnieniem wzajemnego dobra.
Owoce tego zbliżenia są wielorakie. Pielęgnujemy kontakty. Mamy publikacje naukowe i popularnonaukowe
podnoszące na duchu, budujące nadzieję. Jest wola, by to,
co kiedyś budowano na kruchych podstawach, przenieść
na grunt skalisty, na prawdziwy fundament nie nakazanej,
ale potrzebnej i chcianej przyjaźni.
Do słów godnej i zasłużonej chwalby dołączam mniej
uroczyste, a bardziej osobiste życzenia, by dalsze lata
owocnej pracy pana Prezydenta przynosiły tak obfity plon
jak dotychczas. Życzę też zdrowia i zadowolenia z każdego dnia, który Stwórca ofiarowuje nam w swej niezmierzonej łaskawości. Jestem z pewnością wyrazicielem myśli i życzeń wszystkich tu obecnych, a zwłaszcza członków
i współpracowników Stowarzyszenia Współpracy Polska–
Wschód, okazując nasze szczere uczucia, jakie żywimy dla
Szanownego Pana Prezydenta.
Ad multos plurimosque annos!
Ks. Edward Walewander
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Powstańczy Krzyż
w cieniu akademików
(z opowieści przyjaciela)

Stanisław Rogala

Ten Krzyż stoi tu
od pradawnych czasów
najstarsi nie pamiętają
zbuntowanych przeciwko carowi
powstańców Frankowskiego
Barszczewskiego, Błońskiego, Bogdanowicza…
– starszych i młodszych
wyłapywano sumiennie
dla postrachu
wleczono po okolicy
katowano do ostatniego oddechu
zamieniano w łopoczące
na suchych gałęziach chorągwie
dopełniano nimi krzyże
nieme znaki straceń
po latach
ciała nieszczęśników
przeniesiono do wspólnej mogiły
przy ulicy Lipowej
– Cześć ich pamięci!
ostatni raz modlili się pod nim
chłopcy z „Marcowego śniegu”
w ucieczce przed wilczurami
i niebieskimi mundurami
klękali pod nim
składali ręce…
dopowiadali to
miejsce straceń
powstańców 1863
teraz w sąsiedztwie
akademików
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Marzec 1968 roku
w Lublinie

Refleksje czytelnika i świadka wydarzeń

Wziąłem właśnie do ręki książkę, jak dla mnie nietypową, zatytułowaną Marzec ’68 w Lublinie (redakcja
Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Stanisław Kieroński,
Stanisław Rogala, Wyd. Polihymnia, Lublin 2018). Inicjator i redaktor tego swoistego wywiadu, bo tak także można
to dzieło potraktować, pan Zbigniew Włodzimierz Fronczek, którego ośmielam się nazwać swoim przyjacielem,
jest dla mnie zarazem autorytetem, i to nie tylko literackim, co w pewnym sensie krępuje swobodę mojej wypowiedzi. W dodatku książka zawiera teksty bardzo osobiste i porusza obszar naszej historii do dziś nie do końca
jeszcze rozpoznany.
Tyle zastrzeżeń, pewnej asekuracji, żeby zastrzec ewentualne potknięcia, jakie mogły zagnieździć się w niniejszym tekście. Publikacja zawiera teksty, a w zasadzie świadectwa różnych autorów, nie tylko jej wydawców. Każda
wypowiedź jest niezwykle ciekawa. Przykuwa uwagę. Zachęca do przemyśleń. Dla piszącego te słowa książka jest
okazją do wspomnień, 1968 był bowiem rokiem mojej matury. Nasza szkoła mieściła się przy Alejach Racławickich
26. Gdy rozgrywały się demonstracje studenckie, wracaliśmy ze szkoły do internatu przy ul. Ogrodowej. Słyszeliśmy, co dzieje się w naszym sąsiedztwie w miasteczku
akademickim. Czy wówczas wszystko to rozumieliśmy?
W czerwcu 1968 roku zdałem maturę i wstąpiłem do
lubelskiego Seminarium Duchownego. Na wykładach
z propedeutyki teologii katolickiej dla studentów pierwszego roku mój kolega, Wiesiek Dynek, zadał wykładowcy

pytanie dotyczące niedawnych wypadków marcowych.
Zapytał publicznie naszego wykładowcę, czy wolno księdzu uczestniczyć w demonstracji antyrządowej. Wiedzieliśmy, że w demonstracji antyreżymowej w Lublinie wziął
udział między innymi ks. Marian Rusecki, ówczesny student KUL, co mocno nagłaśniała ówczesna prasa, nie tylko zresztą lubelska. Nasz profesor jakby czekał na to pytanie. Z temperamentem odrzekł, że kapłanowi nie tylko
wolno, ale nawet jest jego obowiązkiem demonstrować
i opowiadać się za prawdą.
Główny organizator lubelskich manifestacji studenckich, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, po dziś dzień jest
często pytany przez historyków, dziennikarzy, licznych
znajomych, dlaczego stanął na czele pochodu skierowanego przeciwko władzy. Groziło to przecież nader przykrymi konsekwencjami – dodają jego rozmówcy. Jego odpowiedź brzmi wielce pouczająco:
Co odpowiedziałby na podobne pytanie historyka, dociekliwego publicysty, 18-letni chłopak czy 20-letni mężczyzna,
którzy szli walczyć w styczniową noc 1863 roku?
Odpowiedzieliby, że nie można było nie pójść.
Nie można było nie pójść! to jest – jak myślę – najkrótsza i najtrafniejsza odpowiedź. [...]
Ojczyzna zawołała!
A tak, stanąłem w pierwszym szeregu antyrządowej manifestacji, bo ojczyzna zawołała! Bo usłyszałem wołanie ojczyzny. Zebrałem grono przyjaciół, napisaliśmy ulotki, wyznaczyliśmy miejsce wiecu. I to wszystko. A konsekwencje,
kary? Ojczyzna kosztuje!1.
Recenzent zwykle unika cytatów. W tym jednak przypadku dłuższa i ważna dla nas dzisiaj wypowiedź poety
i pisarza, redaktora Zbigniewa Włodzimierza Fronczka
jest jak najbardziej na miejscu. Jest to bowiem jego credo życiowe. A osobiste wyznania czyta się zawsze z uznaniem i czerpiąc z nich korzyść, bo poznaje się przez nie
człowieka, który ubogaca. Może jego credo stanie się także naszym własnym?
Dlaczego nasi rodacy poszli walczyć w Powstaniu Warszawskim? – opowiada dalej Fronczek. Dzieci, kobiety,
1
Z. W. Fronczek, Mój Marzec, w: Marzec ’68 w Lublinie, red. Z. W. Fronczek, S.
Kieroński, S. Rogala, Lublin 2018, s. 180.
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(od lewej) Teresa Olejarz, Józef Osmoła, Stanisław Rogala, Anna Teresa Łukowska, Stanisław Kieroński, Alicja Lejcyk-Kamińska

mężczyźni, starcy? Nie mieli szans, wszyscy o tym wiedzieli, a powstanie wybuchło. Odpowiedź była prosta: należało
poczuć się wolnym, należało odpłacić Niemcom za lata poniewierki. Czuć się wolnym – to najważniejsza sprawa naszego życia.
W marcu 1968 roku wybuchła pora buntu i ten bunt
należało okazać. W szeregi powstańcze 1863 roku stanęło
może 10% społeczeństwa, a może jeszcze mniej. Dla tamtych, którzy chwycili za broń, było jasne, że trzeba iść i walczyć. Dla mnie było oczywiste, że muszę okazać swoją niezgodę i swój sprzeciw2.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek i tylu innych młodych
wówczas manifestantów przyznają w swych niezwykłych
wyznaniach i świadectwach, że w marcu 1968 roku musieli protestować. Niektórzy z nich poszliby jeszcze raz,
gdyby zaistniała taka potrzeba, choć wielu poniosło srogie
konsekwencje. Spotkały one także ich najbliższych. Tak
więc lubelski wiec 11 marca to nie był jedynie gest solidarności ze studentami Warszawy. Przede wszystkim było to
wołanie lubelskich studentów o wolność osobistą. Było to
też głośne i dosadne oskarżenie panoszącej się władzy, co
objawiało się między innymi przez ostrą cenzurę, komunistyczną pychę i butę.
Owa pełna pychy władza bała się przy tym wszystkich i każdego, bo była osadzona – by użyć biblijnej metafory – na piasku. Zbigniew Fronczek wspomina, że
2

Tamże, s. 181.

kontrolowano nawet kartki pocztowe wysyłane z więzienia przez zaaresztowanych studentów. Pocztówka, nim dotarła do rąk adresatów, trafiała w ręce milicyjnych „speców”. Ci dmuchali na zimne! Konspiratorów podejrzewali
o przesyłanie wiadomości ukrytych pod znaczkami pocztowymi! Bez skrupułów pozbawiali więc przesyłki znaczków Poczty Polskiej3, a adresaci otrzymywali pozdrowienia bez znaczków.
Kim byli ówcześni manifestanci? Przeważnie wywodzili
się z rodzin, w których kwitła miłość do Boga i Ojczyzny,
a nie do socjalizmu. Tymczasem już w szkole średniej wielu z nich – lepiej powiedzieć: wielu z nas – słyszało ciągle
o socjalistycznym wychowaniu, a nawet o socjalistycznej
nauce, ekonomii i socjalistycznych warunkach pracy oraz
życia. Taka mowa wielu drażniła. Drażniło ciągłe mówienie o przewodniej roli partii, o marksizmie, leninizmie.
Z buntem i niesmakiem przemykaliśmy Krakowskim
Przedmieściem obok siedziby wieczorowego uniwersytetu marksizmu i leninizmu. Niechętnie słuchaliśmy o bratnim Związku Radzieckim, naszym wielkim bracie, który
miał być ostoją pokoju i socjalizmu.
Za udział w manifestacji studenci byli karani. Na przykład główny organizator lubelskiego buntu, Zbigniew
Fronczek, został zawieszony w prawach studenta i wezwany do stawienia się w jednostce wojskowej w Hrubieszowie. Nie można nie zacytować znowu jego wyznania,
3

Tamże, s. 204.
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które mówi samo za siebie. Pojechałem – wspomina. Moi
Dziadkowie: Aleksander i Jan zostali wcieleni do armii carskiej, ojciec cztery lata wojował w partyzantce i ja – jak powiadam – powędrowałem w kamasze. Od służby wojskowej
w tamtych latach trudno było się wymigać. Głowa ci pod
hełm rośnie! – powiadali kaprale i oficerowie do rozzuchwalonej młodzieży. A to znaczyło: prędzej czy później trafisz
pod nasze rozkazy, a my już zadbamy, abyś został wychowany na wzorowego obywatela PRL4.
Książka o marcu 1968 roku jest wyjątkowym świadectwem, a takie źródło jest czymś niezwykle cennym. Trzeba
je czytać, zwłaszcza że praca została wydana bardzo starannie i jest ilustrowana wymownymi fotografiami. Zadbano też o przedruk dokumentów ówczesnych władz
państwowych i uniwersyteckich. Bardzo przydatny jest
też indeks osób.
Dla starszych jest to przypomnienie często brutalnych
przeżyć z roku 1968, dla młodych – lektura niezwykła.
To, co przeczytają, przyjmą pewnie ze sporym niedowierzaniem. Trudno bowiem uwierzyć, że w Polsce mogło
się wydarzyć to, czego doświadczyli bohaterowie wspomnień i współczesne im społeczeństwo, a byli to w końcu także ich rodzice i dziadkowie. Dla wielu książka Marzec ’68 w Lublinie może być również ostrzeżeniem, bo
nigdy nie wiadomo, czy to, czego nasz naród był świadkiem, a często też ofiarą w tamtych pamiętnym roku, nie
wydarzy się znowu, może tylko w innej scenerii i okolicznościach. Trafiająca właśnie do rąk Czytelnika książka to
kronika wydarzeń tego okresu naszych dziejów. Publikacja jest ciekawą lekturą dla każdego, ale może też – a nawet
powinna – spełniać także inną rolę. Jak każde doświadczenie – a takim jest ona niewątpliwie – ostrzega przed
wprowadzaniem podziałów i podsycaniem nienawiści,
przed hodowaniem wynaturzeń i patologii w życiu społecznym, przed pogardą dla jednostki, a nawet dla narodu, kiedy ponad jego dobro stawia się korzyści partykularne, partyjne czy grupowe. Wszelkie tego rodzaju zjawiska
zakłócają harmonijny rozwój społeczeństwa i burzą ład
moralny. Obojętnie, czy dzieje się tak w imię jakiejś ideologii, czy nawet fałszywie pojętej demokracji, wcale jednak nie chodzi o rządy ogółu, ale o panoszenie się partykularnych interesów. Czyż obrońcy PRL-u tak właśnie nie
myśleli? Omawiana książka dokumentuje taki sposób ich
myślenia. Ukazuje, jak łatwo kłamstwo i propaganda bez
pokrycia potrafi przytłumić najszlachetniejsze inicjatywy
oraz działania.
Książka Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, Stanisława
Kierońskiego i Stanisława Rogali ukazuje bystrych i odważnych obserwatorów, którzy przeżyli, zobaczyli, a nawet „dotknęli” najważniejszych faktów i wydarzeń 1968

Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina

roku w Lublinie. Dowodzi to ich wiarygodności. Swoje
doświadczenia i przeżycia umieli zapisać w zwięzłych słowach. Tam, gdzie nie jest to konieczne, wystrzegają się
własnego komentarza, słusznie zostawiając osąd czytelnikowi. Tym bardziej warto sięgnąć po tę niezwykłą książkę i zainteresować nią innych.
Ks. Edward Walewander

A. Gospodarze i goście
B. Dr Józef Zięba
C. Dr Jan Sęk

D. Teresa Olejarz, Józef Osmoła, Stanisław Rogala

E. Dr Stanisław Rogala
F. Jerzy Wiencek

G. Książki podpisują Teresa Olejarz i Zbigniew W. Fronczek
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H. Stanisław Rogala, Anna Teresa Łukowska, Stanisław Kieroński
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Stanisław
Żurek

Lubelski marzec 1968

Zbigniew W. Fronczek, Stanisław Kieroński, Stanisław Rogala (rok 1967)

Wydarzeniem, które stało się impulsem dla studenckich protestów w marcu 1968 r. była tzw. sprawa
„Dziadów” Adama Mickiewicza. Spektakl ten, reżyserowany przez Kazimierza Dejmka, z Gustawem Holoubkiem w roli Gustawa, miał swoją premierę pod koniec
listopada 1967 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie.
Przedstawienie spotkało się z ostrą krytyką kierownictwa PZPR. Wezwany 21 grudnia w trybie nagłym do KC
Kazimierz Dejmek usłyszał od Wincentego Kraśki, kierownika Wydziału Kultury, że jego inscenizacja „Dziadów” jest antyrosyjska, antyradziecka i religiancka.16
stycznia 1968 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki powiadomiło dyrekcję Teatru Narodowego, iż z dniem 1 lutego przedstawienie „Dziadów” będzie zawieszone. Ocenzurowanie „Dziadów”, a w następstwie zdjęcie z afisza,
wywołało wielką falę studenckich protestów. Władze

PRL-u od początku odrzucały możliwość dialogu z młodzieżą. Pierwszy wiec w Warszawie miał miejsce 8 marca
na dziedzińcu Uniwersytetu, zaś pierwsze procesy, w których studentów oskarżono o zakłócenie porządku, odbyły się już następnego dnia. Kilka dni po wydarzeniach
z 8 marca zwołano zebranie aktywu społeczno-politycznego w KW PZPR, gdzie zdecydowano o organizowaniu
„masówek” w zakładach pracy. Zebrania te miały charakter deklaracji poparcia dla polityki partii. Starannie
przygotowane „masówki” robotnicze urządzano w godzinach pracy w wielu zakładach. Uczestnicy „masówek”
domagali się ujawnienia i ukarania wszystkich winowajców awantur, oczyszczenia PZPR z „syjonistów, rewizjonistów i kosmopolitów” oraz wyrażali poparcie dla Władysława Gomułki. Powszechnie znanymi hasłami z tego
typu spotkań były: „Literaci do pióra, studenci do nauki”,
„Syjoniści do Syjonu” (ale także błędne „Syjoniści do Syjamu”), „Syjoniści do Dajana”, „Oczyścić partię z syjonistów”. „Masówki” transmitowano w telewizji, w radiu,
relacje zamieszczano w każdej gazecie.
Sytuacja w kraju stawała się napięta, a choć do zajść
studenckich dochodziło już w Krakowie i na Wybrzeżu,
to dla władz lubelskich uczelni jak i partyjnych działaczy manifestacja w Lublinie wydawała się zaskoczeniem.
W nocy z 9 na 10 marca pojawiły się na lubelskich ulicach
ulotki oraz plakaty apelujące o udział w studenckim zgromadzeniu w dniu 11 marca. „Wypadki marcowe w Lublinie – organizacja wieców, uliczne manifestacje, nagłośnienie wydarzeń w Warszawie, manifestowanie solidarności
z bracia studencką całego kraju i robotnikami – są dziełem studentów II i I roku filologii polskiej UMCS – czytamy we wstępie tomu Marzec ’68 w Lublinie. Słowa te nie
są przesadą, redaktorzy tomu Zbigniew W. Fronczek, Stanisław Kieroński, Stanisław Rogala znaleźli się w wąskiej
grupie organizatorów lubelskich zajść i za swą odwagę,
determinację i aktywność ponieśli surowe konsekwencje.
Marcin Kruszyński w tomie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989 pisze (str. 233), że władze
Uczelni uznały wspomnianą trójkę za przywódców zajść.
Dodać należy, a jest to refleksja pisana z dzisiejszej perspektywy, że w grupie lubelskich organizatorów znaleźli
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Zbigniew W. Fronczek, Stanisław Rogala, Stanisław Kieroński (rok 2019)

się przyszli literaci, dziennikarze, naukowcy, nauczyciele,
działacze społeczni i polityczni.
Czegóż żądali studenci Lublina? Zbigniew W. Fronczek
– redaktor tomu, uczestnik zajść i znany dziś w kraju literat – pisze: „Lubelski wiec był wyrazem solidarności ze
studentami innych miast, protestem przeciw powszechnemu zniewoleniu, sprzeciwem wobec partyjniackiej komunistycznej pychy; tromtadrackiej propagandy, napuszonej
stylistyce partyjnych wystąpień, był wreszcie przejawem
młodzieńczego buntu przeciw wszystkim i wszystkiemu,
wyrazem niezadowolenia z zatęchłej atmosfery tamtej
doby, zamknięciu środowisk, niemożności wyjazdów za
granicę” (str. 139).
W marcu 2008 roku prezydent Lech Kaczyński, w czterdziestą rocznicę wydarzeń, zaprosił do pałacu Prezydenckiego uczestników studenckiej wiosny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczestnicy zajść w Lublinie. W roku
2018 – pięćdziesiąt lat po wydarzeniach marcowych – do
spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z uczestnikami marcowych zajść nie doszło.
Pomyślałem więc – pisze we wstępie redaktor Zbigniew
W. Fronczek – aby zebrać nasze rozproszone „marcowe”
publikacje. Apel nie minął bez echa, zgromadzono obszerny materiał, starannie rzecz opracowano i opublikowano.

Lublin, 11 marca 1968, godzina 14:30
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Interesujący tom zawiera dokumenty, wspomnienia, relacje ówczesnych studentów – dziś naukowców, publicystów, literatów, samorządowców – uczestników marcowych wydarzeń w naszym mieście. Zaprezentowano
wiele ważnych, niepublikowanych dokumentów, ale przypomniano również artykuły publikowane przez lubelskich
uczestników marcowych zajść na przestrzeni ostatnich lat.
Znalazły się w tomie utwory literackie (opowiadania, dwa
zgrabne wiersze), publicystyczne, wywiady, listy, teksty
ulotek, listy władz uczelni do rodziców studentów, odezwy rektora, wezwanie do odbycia służby wojskowej, do
uiszczenia kar wymierzonych przez kolegia. Przytoczono
zeznania studentów złożone przed rzecznikiem Komisji
Dyscyplinarnej UMCS, zaprezentowano szereg zdjęć studentów – uczestników zajść, zdjęcia bez wątpienia nostalgiczne, wszak sprzed półwiecza. Relacje są częstokroć dramatyczne, wszak studenci stawali przed kolegiami, bywali
karani wysokimi grzywnami za udział – jak to nazywano
– w nielegalnych zgromadzeniach, zawieszani w prawach
studenta, zsyłani do wojska, także więzieni.
Zafrapowany czytałem dramatyczną i bolesną relację
Agnieszki Fus, piękne, nostalgiczne wspomnienia Elżbiety Kryształowicz, rozliczeniowe refleksje Józefa Osmoły,
Stanisława Kierońskiego, Stanisława Królika. Interesujące
są wspomnieniowe listy Kazimierza Kościuka i Mirosława
Nowaka, rozmowy Zbigniewa W. Fronczka z Waldemarem Bugajem i Stanisławem Rogalą, wreszcie poruszające opowiadania tego ostatniego, dziś popularnego w kraju pisarza.
Zauroczył mnie język, rzadko już dziś spotykany w tego
typu publikacjach. Plastyczny, giętki, wyrazisty, ba, finezyjny. Ujął specyficzny dowcip, pogoda ducha autorów
oraz ich ironiczny dystans do siebie i świata. Wreszcie
mile zaskoczył brak zapiekłości, zacietrzewienia w politycznych polemikach, łagodność i dobroduszność w ocenie swych prześladowców.
Piękna, ważna i jakże potrzebna książka! Przeczytałem
ze wzruszeniem. W cudzych wspomnieniach zawsze odnajdzie się kawał własnego życia, cząstkę przeżyć wspólnych. Lubię więc i cenię pamiętniki. Westchnę jedynie, że
niewiele jest na lubelskim rynku wydawniczym dzieł upamiętniających wydarzenia polityczne. Na myśl przychodzi
mi jedynie czterotomowy cykl wspomnieniowy Józefa Zięby Lublin – miasto przeznaczenia, tomy Czesława Michałowskiego Stan wojenny w Lublinie czy Stefana Przesmyckiego Ja – obywatel Lublina. Wszystkie te książki ukazały się
nakładem oficyny Polihymnia. Oficyna ta staje się – i to nie
jest jedynie moje zdanie – czołowym wydawnictwem miasta i jego wizytówką. Za wspomniane tomy wspomnień,
które – bez zwątpienia – znajdą swe należne miejsce w historii lubelskiego piśmiennictwa należą się wydawnictwu
szczególne słowa uznania i szacunku.
■
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Stanisław Jan
Królik

Spotkanie po latach
Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kierowany przez dyr. Andrzeja Zdunka, to najprężniejsza placówka kulturalna obecnego Lublina. W reprezentacyjnej sali widowiskowej elesemowskiego Domu
Kultury w dniu 11 marca 2019, w 51.rocznicę lubelskich
wydarzeń marcowych, odbyła się promocja książki Marzec’68 w Lublinie. Scenariusz i reżyseria spotkania były
dziełem Alicji Lejcyk-Kamińskiej, słowo wstępne wygłosił dr Jan Sęk, o oprawę muzyczną zadbał Jerzy Wiencek.
Spotkanie zgromadziło uczestników wydarzeń sprzed
50. laty, licznie stawili się przyjaciele, rodziny, a i muzy
dawnych konspiratorów. Przybyli naukowcy, Prezydent

Miasta dr Krzysztof Żuk, radni, liczna grupa twórców,
w tym literaci i dziennikarze. Dr Jan Sęk przypomniał, że
temat Marca jest niewyczerpany, co jakiś czas pojawiają się nowe wątki, które jeszcze wiele lat będą zaprzątać
uwagę badaczy. Dr Krzysztof Żuk, polityk i samorządowiec z konspiracyjną przeszłością, konspirował z ludźmi innego pokolenia w latach 80. XX stulecia, pogratulował uczestnikom Marca odwagi, determinacji, ale ta
także pięknej publikacji. Głos zabierali (m.in.) Zbigniew
Jurkowski – radny, który także nie skąpił konspiratorom
słów uznania i odwagi, Józef Zięba – nestor lubelskich literatów – w pięknym wystąpieniu prawił o patriotyzmie,

Autorzy wystąpień i tekstów tomu Marzec’68 w Lublinie
Waldemar Bugaj – absolwent filologii polskiej bioetyki, autorka kilkudziesięciu artykułów, esejów i reUMCS, bibliofil, regionalista, miłośnik dawnego Lubli- cenzji, obejmujących tematykę z zakresu etyki, bioetyki,
na, kolekcjoner starych fotografii lubelskich i pamiątek estetyki i historii filozofii.
narodowych.
Mirosław Nowak – absolwent prawa UMCS, szereg lat
Zbigniew Włodzimierz Fronczek – redaktor naczelny represjonowany za udział w lubelskich wypadkach marcodwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, pre- wych. Do emerytury pracownik administracji.
zes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Lublinie, autor toTeresa Olejarz – absolwentka filologii polskiej UMCS,
mów wierszy, gawęd historycznych i powieści.
wieloletnia nauczycielka szkół lubelskich, energiczna dziaStanisław Kieroński – absolwent filologii polskiej łaczka społeczna, oświatowa, organizatorka imprez kultuUMCS, nauczyciel, księgarz, animator kultury, działacz ralnych i charytatywnych.
związkowy i polityczny. Autor tomów wierszy i artykuJózef Osmoła – absolwent filologii polskiej UMCS,
łów publicystycznych, wiceprzewodniczący Rady Miasta w młodości popularny poeta, twórca grupy poetyckiej
Lublina.
„Samsara”, w wieku średnim działacz polityczny, społeczKazimierz Kościuk – absolwent fil. polskiej UMCS, ny, pedagog, na emeryturze organizator masowych imprez
wieloletni pedagog szkół na Zamojszczyźnie, ceniony kulturalnych, sportowych, charytatywnych.
przez przełożonych, lubiany przez młodzież, znawca i miMaria Pawluk-Czajka – absolwent filologii polskiej
UMCS, wieloletni pedagog szkół lubelskich, znawca
łośnik współczesnej literatury i tańca ludowego.
Stanisław Jan Królik – absolwent filologii polskiej współczesnej literatury i teatru.
UMCS, poeta, krytyk literacki, sekretarz dwumiesięczniStanisław Rogala – czołowy polski prozaik, poeta, ceka „Lublin”, odważny i energiczny działacz „Solidarności”, niony eseista i krytyk literacki, autor siedemdziesięciu
książek, laureat wielu literackich nagród, twórca kieleczagorzały antykomunista, społecznik, regionalista.
Agnieszka Kus – absolwentka wydz. ekonomicznego kiego wydawnictwa literackiego „Gens”.
Jan Sęk – polityk, senator III kadencji, nauczyciel akaUMCS, represjonowana za udział w wypadkach marcowanych, skazana na grzywnę i więziona w chełmskim za- demicki, działacz kulturalny, prezes Fundacji „Willa Pokładzie karnym. Ofiarna działaczka społeczna.
lonia”, kolekcjoner druków ulotnych, grafik i malarstwa,
Anna Teresa Łukowska - absolwentka filologii pol- mecenas sztuki, artystów, filantrop, były dyrektor Filharskiej UMCS, doktor nauk humanistycznych, specjalistka monii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.	
■
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wysiłku koniecznym do odzyskiwania niepodległości,
o odwadze właściwej młodym ludziom. Organizatorom
lubelskich zajść w pamiętnym Marcu nadal nie brakuje
wigoru i energii, zdobyli popularność i uznanie na polu
literatury, nauki, edukacji, są znanymi samorządowcami. Staś Rogala; tytan pracy, ma na swym koncie – co
podkreśla nie bez dumy – sto zwartych publikacji (czytaj książek), Staś Kieroński to tryskający energią działacz
społeczny i polityk zasiadający w radzie Miasta, Zbyszek Fronczek powołał do życia kilkanaście tytułów prasowych, od 15 lat z powodzeniem kieruje dwumiesięcznikiem „Lublin”, Józek Osmoła, popularny kiedyś poeta,
ceniony pedagog, dziś działacz społeczny, organizator imprez charytatywnych. Nasze piękne koleżanki z I II i roku
filologii polskiej, nazwane przeze mnie muzami konspiratorów, jak to się śpiewa w piosenkach i jak to bywa
w życiu: powychodziły za mąż, wychowały dzieci, a całe
lata imponowały poświęceniem i pracowitością edukując młode pokolenia. Mniemam, że nigdy nie zapomniały dni konspiracji, rodzącej się solidarności, młodzieńczych przyjaźni, jednym słowem: marcowych porywów
wolności. Pochwał i westchnień wystarczy, odniosę się
do tamtych czasów, kiedy inna była rzeczywistość, marzenia, sztuka i literatura. Znalazłem się w grupie, która
witała Zbyszka Fronczka opuszczającego mury więzienne, byłem w grupie odprowadzającej naszego lidera do
pociągu, którym odjeżdżał do karnej kompanii Ludowego Wojska Polskiego i daję słowo, że nie byłem pewien,
czy kiedykolwiek się z nim spotkam. Fronczek powracał
cały i zdrowy, po jakimś czasie zapoznał mnie ze swymi
żołnierskimi doświadczeniami i okolicznościach powrotu z wojska. Nie krył, że powrót na uczelnię był możliwy
dzięki energicznym staraniom profesor Marii Grzędzielskiej i profesor Aliny Aleksandrowicz. W ukończenie studiów musiał włożyć więcej wysiłku niż inni koledzy. Piętno konspiratora, więźnia, przeciwnika komunizmu, nie
ułatwiały życia w peerelowskiej rzeczywistości. Nękany
licznymi rewizjami, wezwaniami na przesłuchania, relegowany z uczelni, nie tracił nigdy rezonu, imponował swą
beztroską, siłą fizyczną, wynikami sportowymi, poczuciem humoru, a i tekstami poetyckimi, te ostatnie zainteresowania długo jednak przed nami ukrywał.
Tyle o Lublinie, przyjaciołach i ich konspirowaniu, teraz
słów kilka o sytuacji w kraju. Na początku lat 60. zaczęła
się kształtować grupa „Partyzantów” (nazwijmy ją nieformalną frakcją PZPR) skupiona wokół ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Mieczysława Moczara. Grupa
usiłowała wywalczyć władzę w PZPR posługując się retoryką patriotyczno-narodową. Sprzyjało temu przewodniczenie przez Moczara Związkowi Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWID). Moczar był inicjatorem
przywrócenia do życia publicznego kombatantów z Armii
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Krajowej. Środowisko „partyzantów” tworzyło szereg rozgałęzionych koneksji personalnych głównie wśród resortów siłowych oraz w drugim garniturze funkcjonariuszy partyjnych i urzędników państwowych. „Partyzanci”
podkreślali swoją kombatancką przeszłość w partyzantce
Gwardii Ludowej i Armii Ludowej przeciwstawiając swoje życiorysy biografiom i doświadczeniom funkcjonariuszy partyjnych, którzy w czasie wojny przebywali w ZSRR
a nie w kraju (duża część tych działaczy była pochodzenia
żydowskiego i mocno zaangażowana w stalinizm).
Podział zaczął się również krystalizować odnośnie postrzegania historii. Na początku lat 60. minionego wieku
rozgorzała polemika wokół książki płk. Zbigniewa Załuskiego Siedem polskich grzechów głównych prezentującą
krytykę „bezideowców”, „szyderców z bohaterstwa narodu
polskiego”, wyśmiewających rzekomo polską „bohaterszczyznę” i „kozietulszczyznę” (adwersarze tych poglądów
publikowali głównie w tygodniku „Polityka”). „Partyzanci” stanęli po stronie płk. Załuskiego. Polemikę podsumował w kwietniu 1963 bliski współpracownik Gomułki, sekretarz KC Artur Starewicz (będący również przedmiotem
ataków „partyzantów” jako przedstawiciel środowisk żydowskich), który na łamach „Trybuny Ludu” skrytykował
główne tezy głoszone przez Załuskiego.
Pamiętają o tych przypadkach historycy, niewątpliwie
uczestnicy studenckiego Marca. Nie byłem mieszkańcem
akademika, kiedy pojawiałem się w akademickich pokojach kolegów, lustrowałem ich księgozbiory. W każdym
pokoju obok tomów wierszy Mickiewicza, Czechowicza,
Grochowiaka, Harasymowicza stało dzieło Załuskiego Siedem polskich grzechów głównych.
Podejmując walkę z prześmiewcami, Załuski postanowił
odczarować owe eksploatowane przez nich nonsensy – tytułowe polskie grzechy główne. Przeanalizował siedem wydarzeń: ataki „z kosami na armaty” w czasach powstania
kościuszkowskiego i „z dubeltówkami na karabiny” w powstaniu styczniowym; szarżę pod Somosierrą i starcie pod
Krojantami; obronę Reduty Ordona i Westerplatte oraz
śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery.
Każde z nich odarł z maski „bohaterszczyzny”, czyli pięknych, niewiele znaczących gestów. Pokazał, że te polskie
bitwy nie były wcale jakimś bezsensownym umieraniem,
a bardzo racjonalnym i korzystnym działaniem. Ten fragment książki, napisany z rzeczywistym, popularyzatorskim
zapałem, bardzo sugestywnie broni polskiej tradycji romantycznej, rozumianej jednak nie jako zbiór „rzeźni narodowych”, a raczej zespół pozytywnych mitów, mających
nie tylko swoją wartość praktyczną, ale także moralną.
Przypominam dzieło Zbigniewa Załuskiego i toczące
się wokół niego spory, bowiem – myślę o tym coraz częściej – studencki Marzec’68 roku wpisywał się w polską
tradycję romantyczną.	
■
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Stanisław
Turski

Pamiętnik tamtych dni

Stanisław Turski w roku 1968

12 marca 1968
Od kilku dni środowisko akademickie, do którego
należę, żyje gwałtownymi wydarzeniami politycznymi, jakie rozpoczęły się w Warszawie. Mam na myśli studencki wiece zorganizowane w Warszawie oraz towarzyszące
im zamieszki i brutalne akcje policji oraz tajniaków. O co
w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? Sam dobrze nie
wiem, jak być może nie wiedzą tego dokładnie organizatorzy wiecu, rozgrywani i wykorzystywani przez te czy
inne siły polityczne.
Miesiąc temu zdjęto ze sceny teatru w Warszawie narodowy dramat Mickiewicza „Dziady”. Reżyser przedstawienia, Kazimierz Dejmek, tak rzecz wyreżyserował,
że publiczność dopatrzyła się krytyki poczynań obecnego
ZSRR w stosunku do Polski, co publiczność przyjęła entuzjastycznie, a ambasada sowiecka – wrogo. Ruscy kazali sztukę zdjąć, a Polaczkowie prikaz wykonali, bo taki był
mus. A mówiło się zawsze że „musi – to na Rusi, a w Polsce – jak kto chce”.
Na takie dictum Związek Literatów Polskich zwołał
nadzwyczajne posiedzenie członków, na którym wystąpiono z różnymi postulatami pod adresem polskich władz,
a Stefan Kisielewski odważył się powiedzieć, że nie jest
za socjalizmem. (Zgroza, co to będzie? Nic nie było – nic
nie będzie – ale to już mój przypisek). Te straszne herezje
ubodły władze, które nakazało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych z zamordystą Moczarem na czele, do „dania
oporu ekstremie”.

W Dzień Kobiet pod Politechniką Warszawską zgromadziły się tłumy zbuntowanych studentów. Kiedy próbowano nakłonić ich do rozejścia się, studenci nie reagowali
na apele MO. Jednak podstawiony tzw. aktyw robotniczy,
ściągnięty z warszawskich fabryk, zaczął na niby szarpać
się z siłami porządkowymi.
Według źródeł niezależnych, w tym Radia Wolna Europa, którego słucham, to milicja zaczęła pałowanie studentów, a tajniacy z „aktywu robotniczego” pokazywali, kogo
lać w pierwszej kolejności.
Mam mieszane uczucia, ponieważ coś się we mnie
burzy, coś dojrzewa, co tu kryć: wsączyła się we mnie
część oficjalnego przekazu, a serce jest po stronie
demonstrujących.
Czuję w sobie postępującą przemianę poglądów: już nie
nazywam Wolnej Europy szczekaczką. Dostrzegam coraz
więcej wad w socjalistycznym ustroju i burzy się we mnie
to, co miałem wcześniej poukładane w myślach, bez wątpienia to dojrzewanie polityczne.
Wczoraj w Lublinie, o 14 przed Chatką Żaka, zebrało
się do tysiąca – może do dwóch tysięcy? – studentów na
wiecu, który władze zaakceptowały, oczywiście odpowiednio się zabezpieczając. Tłum był naszpikowany tajniakami, także studentami – donosicielami, których niestety nie
brakuje. Zebrało się też sporo gapiów, nie wiedzących co
się dzieje i o co chodzi. Zaczął sypać śnieg, tłum stał spokojnie, marznąc aż do znudzenia, zanim nie rozległy się
okrzyki:
– Na Krakowskie!!! Wszyscy na Krakowskie!!!
Tłum studentów, i nie tylko, ruszył ociężale ulicą Akademicką. Nie niesiono transparentów ani flag. Przed budynkami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stała
barykada, złożona z „aktywu robotniczego”, ubeków i partyjniaków, którzy ustawili się w poprzek ulicy Nowotki.
Tłum zatrzymał się przed nimi. Z okien KUL-u pstrykano zdjęcia – myślę, że przez ubecję. Posypały się okrzyki:
„Wolności i chleba!”, „Niech żyje nasza Polska”, a nawet
„Niech żyje Wietnam!”, „Johnson do domu!”. Nie wiadomo kto wznosił te hasła, studenci czy prowokatorzy?
Nagle w tłum zaczęli wdzierać się tajniacy i wyszarpywać upatrzone osoby. Musieli mieć dobre rozeznanie.
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Teraz milicja w hełmach na głowie i z pałami w rękach,
zagrodziła drogę. Jakiś ważniejszy gliniarz wrzeszczał do
tuby: „W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej proszę o rozejście się do domów!”. Zareagowano gwizdami.
Zauważyłem, że uczestnicy przemarszu radykalizowali się z każdą chwilą, szczególnie po zatrzymaniu kolegów
przez tajniaków. Gdyby nie ta akcja i widok milicjantów
w szyku bojowym, pochód sam by się rozproszył. Bałem
się, że i mnie wyciągną z tłumu. Byłem bardzo widoczny,
bo w drelichu wojskowym, ponieważ przyszedłem na demonstrację wprost z zajęć w Studium Wojskowym. Może
uznano, że jako wojskowy, jestem „ich”, czyli człowiekiem
władz?
Wieczorem Wolna Europa podała nazwiska zatrzymanych studentów. Ojciec mojego kolegi Kostka Nieściora, usłyszawszy, że jego syn, student II roku biologii, jest
wśród zatrzymanych, udał się w podróż do Lublina. Gdy
dotarł do akademika, syn już był w pokoju, zwolniony
przed godziną. Stary wyjął pas z portek i zlał syna, mówiąc:
– Kłamałeś cholero, że studiujesz na trzecim roku,
a w radiu podali, że na drugim. Ach, ty zarazo!
– Tato, w radiu się pomylili!
– Wolna Europa nie kłamie! – odpowiedział ojciec, dodając: Wstyd na całą wieś, że mam syna nieuka i kłamcę –
grzmiał Nieścior senior, nie przestając lania.
Warto wiedzieć, że Wolna Europa powiedziała prawdę.
27 marca 1968
Przed minutą wparowałem lekko spóźniony na wykład magistra Szczepanika z geografii ekonomicznej Polski. Mam przepoconą koszulę, ponieważ bardzo się spieszyłem. Denerwuje mnie ten bezustanny kołowrotek
wielu czynności i chroniczny brak czasu. A mówi się, że
studenci żyją swobodnie i beztrosko. Nie odczuwam tej
swobody, mimo że jestem już na drugim roku geografii
UMCS.
Tak się chyba zaczyna dorosłość, niestety wiąże się ona
z odebraniem wielu dotychczasowych przyjemności, m.in.
braku czasu na dobrą literaturę, poza skryptami i podręcznikami. Nie mam kiedy pójść do lekarza, z bolącą od tygodnia stopą. Podejrzewam, że winowajcą cierpienia są
zbyt dopasowane półbuty, a tu plecak kusi, aby go założyć i zrobić jakiś wypad w teren. Znamiennym przykładem na brak czasu jest fakt, że te zapiski czynię podczas
wykładu, który jest zresztą bardzo interesujący. Niejeden
profesor nie potrafi przykuć uwagi studentów, jak potrafi to nasz magister.
Właśnie wykładowca opowiada o Poznaniu. Dawniej,
gdy słyszałem nazwę tego miasta, mocno biło mi serce,
ponieważ studiowała tam moja szkolna miłość z Wałcza, Maria Z. Wystarczyło, że spiker w radiu powiedział:
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„Poznań”, albo wpadła mi do ręki widokówka przedstawiająca stolicę Wielkopolski. Dzisiaj, owszem, odczuwam
jeszcze „szczypanie duszy”, ale nie tak silnie, jak kiedyś.
Mimo to chciałbym się kiedyś zobaczyć z Marią i ułożyć
stosunki na koleżeńskiej stopie. A może wróciłaby pomiędzy nami dawna więź uczuciowa? Może tak, może nie –
czas pokaże. (Poślubiłem inną poznaniankę w 1974 r. –
widocznie było mi to pisane. Przypisek z 2019 r.)
Muszę zmrużyć oczy, ponieważ przez otwarte okno sali
wpada słońce odbijające się od gładkiego blatu stołu. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Pamiętam z wykładów z astronomii, które głosił prof. Wilgat, że w tym dniu występuje
zrównanie dnia z nocą, trwające po 12 godzin. Wtedy to
Słońce przechodzi pozornie przez równik na półkulę północną. Pozornie, ponieważ to Ziemia wykonuje ten ruch
a nie Słońce. Nad równikiem promienie słoneczne tworzą
z powierzchnią ziemi kąt prosty, a w każdym innym punkcie globu ziemskiego słońce góruje w południe słoneczne
pod kątem 90º minus szerokość geograficzna.
Tak więc właśnie teraz, w południe w Lublinie, widoczna z sali tarcza słońca, wznosi się nad horyzontem koło
LSM-u na wysokości 39 stopni 45 minut, ponieważ nasza
szerokość geograficzna wynosi 51º15’.
W czasie przesilenia letniego dodajmy do wartości
39º45’ szerokość geograficzną Zwrotnika Raka, to jest
23º27,’ a otrzymamy wynik 63º12’ – wyżej nie da się zobaczyć słońca w Lublinie.
Natomiast podczas przesilenia zimowego, od 39º45’
odejmiemy 23º27’ czyli szerokość geograficzną Zwrotnika
Koziorożca, wówczas otrzymamy wysokość słońca w południe tylko 16º18’ nad horyzontem – niżej, na szczęście,
się nie da.
Czegoś tam się nauczyłem i to na całe życie.
Dzisiaj czeka mnie jedna heca, jakich dużo po wydarzeniach marcowych, ale wspomnę najpierw wczorajszy
dzień. Na zajęciach w Studium Wojskowym mieliśmy pogadankę na „te interesujące tematy” – jak wyraził się jakiś polityk z Ministerstwa Obrony Narodowej, powtarzając brednie o imperialistach. Kiedy na zakończenie zajęć
mówkę palnął nam major Czerski, opiekun 18. baterii, słuchaliśmy go z ciekawością. To krótkie wystąpienie
przyniosło dużo pożytku zbłąkanym owieczkom w mundurach, których partyjna propaganda ogłupia, jak cały
zresztą naród.
Zasygnalizowałem wyżej, że czeka mnie jakaś heca.
Mam na myśli popołudniowy wiec społeczeństwa,
a przede wszystkim braci studenckiej w miasteczku akademickim, z udziałem takich organizacji młodzieżowych
jak: ZSP, ZMS, ZMW.
ZMS – to moja organizacja, której od niedawna przewodzę, ale co z tego, skoro duchem jestem ze strajkującymi studentami niż z władzami. Po jakiego diabła ja się
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w to wmanewrowałem? Nie chcę żyć z kacem moralnym.
Muszę niezwłocznie złożyć rezygnację (co też zrobiłem –
przypisek późniejszy).
Za pół godziny skończy się ten wykład. Siedząc w ostatniej ławce, mam całą salę przed oczyma. Miejsce przede
mną zajmuje Halinka B., która rok temu zawróciła mi lekko w głowie. Patrzę na nią z dużą przyjemnością. Kiedy
odwraca się, spoglądając za okno, przypatruję się jej ładnej
twarzy. Widzę, że dziewczyna pisze konspekt na ćwiczenia z filozofii, o Boże! marksistowskiej, korzystając z podręcznika prof. Cackowskiego. Ona jest najlepszą filozofką
na roku. Ze mną było podobnie na I roku z geologii, który to przedmiot studiowałem z przyjemnością i pełnym
zrozumieniem.
Chciałbym notować wykład magistra, ale musiałbym
wyjąć inny brulion niż ten, zresztą mam nadzieję zapamiętać najważniejsze informacje.
Wykładowca stwierdził przed chwilą, że Gdańsk, posiadający własną flotę rybacką pośredniczył w sprzedaży śledzi z połową Europy. W średniowieczu ludzie długo
pościli bo nawet 40 dni. Zajadali ryby, nie patrzyli w telewizory, tylko rozmyślali o objawieniach, cudach i innych
„świętych osobliwościach”. Gadka, szmatka.

drudzy za, a to już curiosum w polskich politycznych realiach. Bunt w socjalistycznym obozie, i zawsze ci Polacy albo Węgrzy. Dziwne to wszystko, przypominające
dziecko, które stłukło sobie kolano i gryzie rękę, by nie
czuć bólu: partia, studenci, literaci, sjoniści, robotnicy napuszczeni na studentów, manifestacje, kontrmanifestacje,
pałowania, słabnący Gomułka, rosnący Moczar niemalże
puczysta. Kołomyja.
Wracając z wiecu, zaszedłem do Reginy, studiującej
prawo. Mieszka na stancji wraz z koleżanką Alą. Mają nieduży, czysty pokoik na czwartym piętrze kamienicy. Na
ścianach wiszą olejne obrazki z widoczkami lasu, będące
„dziełami” gospodarza, miłego człowieczka zza Buga o nazwisku Nikołajew. Takiemu lepiej nie opowiadać o wiecu.
Goszcząca u Reginy jej przyjaciółka Ala podoba mi się
od dawna. Ma ładną, aczkolwiek smutnawą twarz i romantyczne oczy.
Niestety, panienki już kończyły butelkę wina i były
w nad wyraz refleksyjnym nastroju, a ja trzeźwy jak świnia. Chciałem wyskoczyć do pobliskiego sklepu po kolejną flaszkę wina, jednak po namyśle zrezygnowałem z zamiaru, ponieważ wolałem umówić się z Alą na wieczór.
Może do tego czasu wytrzeźwieje.

Wieczorem:

24 listopada 1968 (niedziela)

Byłem na wspomnianym wiecu, ale tylko przez kwadrans. Zaczyna mnie to śmieszyć i denerwować. A więc
tak: partia zwołuje wiec, przekazując zaproszenia „odpowiednim” ludziom. Obecność jest dla nich obowiązkowa.
Aktywiści rozdają transparenty ze „słusznymi” hasłami
w stylu: „Sjoniści do Dajana”, „Oczyścić Partię z elementów sjonistycznych”, „Sjoniści do Syjamu”(!), „Ukarać wichrzycieli i prowodyrów”, „Potępiamy zbankrutowanych
polityków”, „Jesteśmy z towarzyszem Wiesławem” itp.
Za kilka lat będziemy krytykować w czambuł taką dzisiejszość, jak obecnie potępia się hasła w stylu: „Przez hodowlę kóz do socjalizmu!” czy: „Koniu polski, bierz przykład z konia radzieckiego”.
Wydaje mi się, że partia odwraca kota ogonem; mając
wewnętrzne problemy i rozgrywki, wciąga w to społeczeństwo, przede wszystkim studentów, którzy w większości
nie wiedzą, o co biega. Na to wszystko nałożyły się tarcia w środowiskach żydowskich. Ci silniejsi, przy władzy,
chcieli zmarginalizować słabszych, zepchnąć ich ze stołków i wysłać do Izraela. A może ten pucz został po to właśnie wywołany, by można było dać nogę do kraju, który
jest „bardzo bogaty, nie ma tam zimy są same laty, a mąka
na mace ze swoje młyny. Oj dyny, oj dyny do Palestyny...”?
Większość najpopularniejszych literatów uchwaliła rezolucję potępiającą wydarzenia marcowe; wśród nich 80%
ma pochodzenie żydowskie. Tak więc jedni są przeciw,

Pierwszy obrazek
Wizyta w Szpitalu Psychiatrycznym w Abramowicach – dzielnicy Lublina.
Ciocia siedzi na żelaznym łóżku, przykryta kocem.
Smutna, beznamiętna twarz. Na sąsiednim wyrku leży jakaś staruszka, której nikt nie odwiedził. W kącie pokoju
ludzie w pelisach, jak ja z wizytą u chorego, lecz się nie
rozbierają, by mieć pretekst do krótkiego pobytu.
– Czy Bogusia też przyjechała? – odzywa się ciocia Sabina, siostra mojej mamy. – Mam jej tyle do powiedzenia.
– Przyjedzie w czwartek. Niech się ciocia nie martwi.
Najważniejsze żeby brać wszystkie lekarstwa.
– Staszek, powiedz Tadziowi, żeby najęli kobitę z Uściąża, to by pozrywała strąki z łubinu. Nasienie jest bardzo
drogie.
– Dobrze, powiem.
Rozmowa się kończy. Wychodzę na długi korytarz. Kilkadziesiąt kobiet w szlafrokach różnej maści snuje się bez
celu. Niektóre siedzą przy stolikach. Podchodzi do mnie
ładna, młoda kobieta i zaczyna natrętnie, ale też gorąco
wpatrywać się we mnie.
– Nikt pani nie odwiedził? – zapytałem, by rozładować
dziwną sytuację.
– Nie... był dawno tatuś...
– Myślę, że i dzisiaj przyjdzie do pani.
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– To ja jestem kobietą?
– No chyba tak.
– Kiedy nic mi nie chce urosnąć... Gdy miałam pięć lat,
chłopcy mówili, że mam ładne oczy.
– Mieli rację.
– Pan jest dobry. Chce pan jabłko? Albo cukierka pan
chce? Przyniosę panu.
– Nie trzeba...
Pobiegła do pokoju, a po chwili wróciła z paczką herbatników i zaczęła częstować nimi wszystkich po kolei. A potem powiedziała słowa, które mnie zastanowiły
i zaniepokoiły:
– Tylko tatuś mówił, że mi urosło i mówił też, że
mnie nikomu nie odda, a potem miał inną panią, a mnie
zostawił...
Nie mogłem sprawdzić, czy była to prawda, czy chora
wyobraźnia nieszczęśliwej pacjentki.
W sali jadalnej zauważyłem kilkunastoletnią dziewczynę z ręką na temblaku. Jadła ostrożnie obiad zdrową ręką,
a siedzący obok rodzice mieli łzy na twarzy. Ktoś mi powiedział, że dziewczyna została przypadkowo zamknięta
w kościele na całe popołudnie i noc. Kościelny nie zauważył modlącej się po mszy osoby. Uszkodziła rękę od walenia w ciężkie drzwi. Gdy ją odszukano, była w silnym szoku psychicznym, który trwa od kilku dni.
Minęła mnie kobieta w widocznej ciąży. Zdumiałem
się, ponieważ niewiasta była mocno leciwa, około 60-tki.
Domyśliłem się, że napchała sobie pod ubranie koc lub
poduszkę, ponieważ jej chora psychika jest skutkiem potrzeby macierzyństwa, którego być może ta kobieta nigdy
nie doznała. Wśród korytarzowych spacerowiczek dostrzegłem kobietę z zarostem na brodzie i widocznymi wąsami; jej oczy były dzikie i nienawistne, ale ciało spokojne.
Przed powrotem do pokoju cioci zauważyłem małą
dziewczynkę o bardzo smutnych oczach, z zabandażowaną głową. Stojąc przy oknie, obok łóżek z pacjentami, spoglądałem na obszerny park z wieloma drzewami, których
bezlistne gałęzie omiatały ołowiane niebo. Ponury ten
obraz dopełniały wronie gniazda w koronach i paskudne krakanie ptaszysk, dodające grozy temu miejscu. Dawniej był tu dobrze prosperujący majątek ziemski z dworem i folwarkiem.
Opuściłem szpital w minorowym nastroju. Nie chciałbym odwiedzać kogokolwiek w specjalnym pawilonie dla
szaleńców w kaftanach bezpieczeństwa. Wystarczy, że słyszałem dochodzące stamtąd krzyki i wycia.
Drugi obrazek:
Obiad w studenckiej stołówce w „Chatce Żaka”.
Kilkudziesięciometrowa kolejka przesuwa się szybko
do lady, na której kucharki wydają zupę, drugie danie
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i kompot. Barwna mozaika ubiorów, sylwetek. Strojne
i zgrabne dziewczyny. Kwiat młodzieży polskiej. Studenci.
Jest niedziela, więc każdy w tym dniu stara się ubrać
ładniej, nie zapominając o starannej toalecie. Wszystkie
panienki w krótkich spódniczkach lub takich sukienkach.
Buty obowiązkowo długie, różnobarwne kozaczki. Bluzki
elastyczne, białe pończochy, lśniące włosy. Bereciki, założone zgodnie z modą, na tył głowy.
Wyrazy twarzy dziewcząt różne: od naiwnych podlotków do udawanych wampów. Cynizm przeważa nad poczciwością, ponieważ kto ma szczerą twarz, ten frajer i zostaje na lodzie, stąd wyniosłość w wyglądzie i zachowaniu,
bo podobno łatwiej z tym żyć. Maskowanie prawdziwej
osobowości to lekarstwo na kompleksy. Niech inni w nie
wpadają. Wydaje mi się, że tak postępują w większości
dziewczęta. Studenci płci męskiej są bardziej prostolinijni – co łatwo zauważyć, ale studentów jest mniej, więc
z tego powodu i z przyrodzonego lenistwa, nie konkurują ze sobą tak mocno.
No więc polujmy na tych leni najprostszymi sposobami: mini do połowy uda, czasami popatrzę na was chłoptysie wyniośle, inteligencja u mnie znośna, bom przecież
studentka. Mężczyźni lubią walczyć, więc walcz o mnie!
Ale pamiętaj, nie będę łatwą zdobyczą, bo łatwych tu nie
brakuje, ale co im z tego? Nieraz cię zachęcę i nieraz odepchnę, użyję do tego stroju, kosmetyków, spojrzeń, ruchu ciała, uśmiechów, obojętności, słowem – całego zestawu kokieterii. Możesz mieć się na baczności, ale i tak
będziesz mój, i nie na krótko, o nie! O Boże, żebyś tylko
nie szukał dziewczyny mądrej? A kiedy mam się uczyć?
Czy wiesz, ile trzeba poświęcić czasu, żeby tak wyglądać jak ja?
Poznałem w miarę dobrze życie studenckie. Znam wiele osób, wiem, jakie kto ma powodzenie, które dziewczyny podobają się studentom najbardziej i dlaczego. Piękne lalunie też mi się podobają, ale tylko powierzchownie,
ponieważ mam jakieś dziwne skłonności do gustowania
w osobach skromnych, a to dotyczy także dziewcząt. Kolega mi powiedział, że poszukuję „brzydkiego kaczątka”.
Coś w tym jest, ponieważ moje sympatie są przeważnie takie: ładne, ale nie lśnią urodą, zgrabne, ale średnio piersiaste, dobrze ubrane, ale nie wyzywająco, potrafią rozmawiać, ale nie plotkować, lubią żartować, ale nie rzucają
mięsem, nie są biedne, ale nie szastają pieniędzmi. Wśród
moich znajomych dziewcząt bywają też dojrzalsze życiowo
ode mnie, i mają poważny stosunek do życia i swojej przyszłości, czego we mnie jeszcze nie ma. Przede mną jeszcze dwa lata studiów, więc należy z tego jak najmądrzej
i najfajniej korzystać. Wyjazdy na rajdy, wycieczki i obozy sportowe oraz turystyczne, to najlepszy wybór, ponieważ tak dogodny okres jak studia, już się w moim życiu
nie powtórzy.
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Zimowy obóz studencki w Bieszczadach, rok 1968

Nocne Marki
18 maja 1969
Rąblów. Późne popołudnie. 25. rocznica słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami. Tysiące harcerzy. Namioty,
poczty sztandarowe, kuchnie polowe, wojsko. Wchodzę do
budynku szkoły, otwierając drzwi do sali gimnastycznej.
Widzę cztery łóżka i wolny kawałek podłogi w kącie koło
pieca. Jakaś dzieciarnia patrzy ciekawie, po co ten gość tu
wlazł i rozgląda się po sali, zanim nie zostawiam plecaka
na czas uroczystości.
Przemówienia, mikrofony, trybuna honorowa,
prezydium z notablami i kombatantami, setki młodzieży w mundurkach harcerskich i zuchowskich,
gromada studentów w rajdowych strojach, salwa honorowa, a na koniec strzelają w niebo wojskowe rakiety oświetleniowe.
Flary opadają powoli na małych spadochronach. Jeden z nich nadlatuje blisko mnie. Podbiegam i podskakując chwytam za płócienko. I wtedy staje się okropna
rzecz: ze spadochronu wysypują się żużelki spalonego
materiału oświetleniowego, głównie fosforu i zasypują mi oczy. Jezu, co za ból! Nie można otworzyć oczu.
Strasznie żre i pali. Czy oślepnę?! Co robić? Ktoś mi podaje manierkę z wodą. Ostrożnie przemywam oczy, ale
niewiele widzę, a ból nie ustępuje. Jest tak silny, że aż kucam pod krzakiem i kulę się pobity. Znowu jakaś woda,
i jeszcze. Pół godziny lub więcej ostrożnego przemywania i strachu. Powoli, powoli pojawia się zamglony obraz
otoczenia. Obawy o wzrok mijają, ból też, ale będę czuł
pieczenie jeszcze jutro.
Koniec imprezy. Młodzież się rozchodzi. Ważniaki
i kombatanci idą gdzieś na „partyzancką popijawę”, my
wyruszamy na rajd nocnych Marków.
Marsz przez wąwóz w górę. Robaczki w powietrzu
błyszczą w strugach światła naszych latarek. Na wierzchowinie ogrzewa nas ciepłe powietrze. Casjopeja wskazuje wschód, więc zostawiamy gwiazdozbiór po lewej ręce,
idąc w kierunku Lwa.

Stójcie! Cisza! Słowik, nawet para słowicza. Jejku, jakie
mają cudne głosiki. Zagłusza je rozmowa któregoś z nas
z tubylcem:
– Psze pana! Jak do Wojciechowa się idzie?
– Łoj, to dzisiaj nie dojdzieta...
– A właśnie, że dojdziemy! Nawet pan nie wie, jaki
mamy charakter w nogach!
Zofijanka, Niezabitów a my dalej i dalej. Jak rajd to
rajd. Oho, bunt w szeregach. Dwie dziewczyny skapitulowały, bo panienki się zmęczyły. Heniek został z nimi, ja
idę dalej z większością uczestników, wymacując oczami
drogę, bo niepewna. Ani ja, ani nikt z grupy nie ma teraz
pojęcia, gdzie jesteśmy i jak iść dalej.
– Stachu! Może ty się skapujesz? Jesteś z pobliskich
stron
– No niezupełnie: z okolic Kazimierza, 30 kilometrów
stąd. Ale coś się wymyśli. Idźmy w tym samym kierunku.
Człap, człap, brzęk, brzęk, to komuś stuka metalowa
sprzączka na pasku plecaka, chlup, chlup, to czyjaś manierka z płynem. Szuranie nogami po gruntowej drodze,
ktoś tak kichnie, ktoś beknie, pierdnie – a jak! Umilkły
rozmowy, nawet między dziewczętami, za to coraz mocniejsze sapanie,
Postóóój! Padamy na trawę. Ubrania nabierają rosy.
Nad rzeczką w krzakach koncert kolejny słowiczy, ale
jaki! Ciarki przechodzą po ciele od miłosnej pieśni, która ulatuje z małego gardziołka szarej, niepokaźnej istoty. Skradam się ostrożnie do ptaka. Gdy jestem już bliziutko, włączam latarkę, świecąc pod krzak, na którym
siedzi. Słowik ma przymknięte oczy i kwili z całej siły
namiętnie, ni to rozpaczliwie ni to radośnie, poruszając
szybko dzióbkiem. Mógłbym go pogłaskać, tak się zapamiętał. Może to prawda, że zjedzenie serca słowika jest lekarstwem na miłość? Będziesz żyła ptaszyno – mnie lekarstwo niepotrzebne.
Godzina druga po północy. Ledwo widoczny brzask po
wschodniej stronie nieba – tam gwiazdy już trochę przybladły. Wkrótce niebo maluje się karminem. Teraz dają
głos skowronki, chwaląc radośnie świt, a pół godziny później koguty budzą gospodarzy we wsi. Kolejne głosy to
szczekanie psów w opłotkach.
Powłóczymy nogami i potykamy się ze zmęczenia,
idąc pomiędzy domami jeszcze uśpionej wsi. „Stuk, stuk
w okieneczko. Otwórz, otwórz panieneczko...” Ale wyłazi
z sieni sielny i hardy chłop w koszuli, stąpa boso po ziemi
i nie boi się bestyja kataru.
– Panie, gdzie Wojciechów? Daleko?
– Co wy głupie jakie czy co? Nocne Marki? Może omamy jakie? – chłop ironizuje, ale w końcu wyciąga rękę
i mówi: Tamoj idźta.
Poza wsią droga bieży przez bujne, pachnące łąki. Trawy i zioła pokrywają kuleczki rosy. Od docierającego już
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brzasku opalizują różnokolorowo. W pewnym momencie
dziewczyny oddalają się w bujne rośliny i jakby przykucają. Wszystkim zachciało się w tym samym momencie?
– myślę. Nie wypada się jednak gapić, ale zezem dostrzegam w porannej mgle ich sylwetki. Nie zdejmują spodni
tylko łażą po coś na kolanach. Spijają rosę? Ale sprawa się
wyjaśnia, gdy wychodzą na drogę z mokrymi twarzami.
„Poranna, majowa rosa to najlepszy kosmetyk na gładkość twarzy” – tłumaczą. Angielki mają taką ładną cerę,
bo tam często mży.
– I dżdży! – dodaję, więc robi się przez chwilę wesoło.
Widać wreszcie wieżę w Wojciechowie. Jeszcze kwadrans wysiłku i stop – oczekiwana ulga. Są nasi, ognisko
się pali. Plecaki lecą na ziemię.
– Skąd wy?
– Z Rąblowa – odpowiadamy dumnie.
– I chciało się wam tak leźć po nocach jak te… no…,
nocne parki.
– Głupiś. Marki.
„Ech, pasibrzuchy, cholera – autobusem se wczoraj
przyjechali” – złoszczę się w duchu. „Co ten plebs wyśpiewuje? To nie rajdowe kawałki tylko jakieś kabaretowe. Rajdowicze z bożej łaski. Popatrzcie na prawdziwych
wędrowców: Krystyna, Barbara, Elżbieta, Adam, Szymek,
Heniek, Zofia, Wojtek i kilkoro innych”.
Słońce już nad horyzontem. Złociste promienie liżą szary kamień XVI-wiecznej wieży zamkowej, zwanej ariańską. Należała do wyznawców wiary, którą Kościół potraktował jako herezję, co skończyło się wypędzeniem arian
z Polski.
Poranny posiłek z konserw i chleba rozleniwia. Głowy ciążą z braku snu, ale tylko godzinkę kimamy na ziemi przy żarze wygasłego ogniska.
Wyruszamy do Sadurek, do stacji kolejowej, przedtem
rozciągając zastałe mięśnie i ścięgna. Siedem kilometrów
drogi. Las grądowy z wąwozami pachnie butwiejącymi,
ubiegłorocznymi liśćmi. Graby, klony, dęby i leszczyny
okrywają wiosenne, delikatne jeszcze listki. Ukryte gdzieś
konwalie wysyłają swój osobliwy aromat. Ni stąd ni zowąd
ogarnęła mnie tęsknota za dziewczyną, której tu nie ma.
To pewnie te konwalie... Niedawno przyjęła bukiecik z tak
wdzięcznym uśmiechem i całusem, że mnie tym chyba zaszczepiła. Kto wie na jak długo?
Nadjeżdża elektryczny pociąg z Dęblina do Lublina.
Po chwili bractwo śpi pokotem z głowami na plecakach.
Nikt „chacharów” nie wychwala ani nie uskutecznia innych pieśni rajdowych.
Lublin. Czekamy na trolejbus przed dworcem kolejowym, a wtedy znowu ogarnia mnie wspomnienie i wzruszenie dziewczyny ze Świdnika. Nie, teraz nie pojadę
do mieszkania przy ulicy Róży Luksemburg, ponieważ
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pojawiła się jakaś iskra w myślach. Zostawiam więc towarzystwo i pędzę na pobliski targ.
– Po ile konwalie?
– Pięć złotych.
– Proszę dać.
Jeszcze bilet w kasie i wpadam na peron, gdzie już prawie odjeżdża osobowy do Chełma. I tu mnie jakiś paraliż dopada. Pozwalam pociągowi odjechać, bo przecież jestem brudny, ubranie poplamione, z dziewczyną ostatnio
się poróżniłem, w domu jest zapewne jej ojciec – tłumaczę sobie. Pewnie i tchórz mnie obleciał.
Na trolejbusowym przystanku czeka jeszcze kilku naszych turystów. Dziewczyny i Tomek patrzą ciekawie na
konwalie, które wysuwają się mi się z płachty „Kuriera
Lubelskiego”.
Jedziemy przez cale Śródmieście, pustawe w niedzielny poranek.
– No to serwus! Trzymajcie się – mówię, opuszczając
pojazd przy końcu Ogrodu Saskiego.
Do domu już blisko, ale siły mnie opuszczają, więc
walę się na ławkę w parku, poddając się ogarniającej
umysł pustce. To chyba poczucie samotności po rozstaniu z kolegami i zażenowanie, że nie zdobyłem się na wizytę w Świdniku.
Kończę kąpiel w domu, gdy odzywa się dzwonek
u drzwi. Otwieram.
– Skąd wy?
Marta i Heniek się uśmiechają.
– Z Niezabitowa. Przyjechaliśmy autobusem. Masz co
zjeść?
– Znajdzie się. No jak było?
– Staszek, nie gniewaj się, że opuściliśmy grupę. Nie
wierzyliśmy, że nas doprowadzisz do tego Wojciechowa,
bo chyba błądziliśmy. Chcemy cię przeprosić. Skąd masz
konwalie?
– Od pewnej panny...
– Dobrze ci.
– Macie tu chleb i masło, herbatę, łazienkę i duży pokój do dyspozycji, a ja idę do swojej kanciapy pospać, bo
wyglądam jak śmierć na chorągwi. Ale konwalie postawię sobie na nocnej szafce, może przyśni mi się ta, która mi je dała.
Studencki Rajd Księżycowy był jednym z kilkudziesięciu, w jakich uczestniczyłem w latach 1965–1970. W większości byłem zwykłym uczestnikiem rajdu, ale powierzano
mi także kierowanie niektórymi trasami na rajdach, a nawet ogólne kierownictwo rajdu – bo wymagało wiedzy,
doświadczenia, zmysłu organizacyjnego, wcześniejszego
pobytu tam, gdzie rajd się odbywał, by załatwić lepsze zaopatrzenie w sklepach, kwatery u gospodarzy – najczęściej
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w stodołach, a zimą noclegi w pensjonatach i schroniskach PTTK.
Rajdy studenckie wyrabiały kondycję fizyczną i psychiczną, miały ogromny walor edukacyjny: krajoznawczy,
przyrodniczy, historyczny, uczyły współżycia w grupie, samodzielności, stwarzały okazje do zadzierzgnięcia więzów
koleżeńskich, przyjacielskich, a często i miłosnych, bywało, że łączyły pary do życia w małżeństwie. Przez pięć lat
wspólnego chodzenia na wykłady i ćwiczenia z koleżankami i kolegami, a także uczestnictwa w życiu kawiarnianym, nie poznało się nikogo tak dobrze, jak podczas trudów rajdowych, w górach czy na nizinach, pieszo czy na
nartach, zimą czy latem, w pogodę i niepogodę podczas
pokonywania wielu kilometrów przeszkód terenowych,
także w czasie biwakowania, przygotowywania posiłków
lub podczas noclegów, w dalekich od luksusowych, warunkach. W wymienionych okolicznościach najlepiej odsłaniały się prawdziwe oblicza i charaktery osób, wychodziła na wierzch empatia lub jej brak, altruizm lub egoizm,
kultura osobista, higiena i wiele innych zalet lub wad.
Jestem przekonany, że zdałem egzamin dobrego rajdowca i kolegi, ponieważ byłem zawsze mile widziany
i zapraszany do wspólnych wędrówek, zarówno przez koleżanki jak i kolegów, chociaż... te pierwsze darzyły mnie
często wyjątkową sympatią.
W legitymacji PTTK, której to organizacji jestem członkiem od 1967 r., w Oddziale Akademickim Lublin, mam
wpisane uczestnictwo i organizację następujących rajdów:
– V Rajd po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, wiosna 1964 r. – jeszcze jako uczeń Technikum Kolejowego;
mój debiut w tego typu imprezach.
Rajdy studenckie:
– XII Rajd Świętokrzyski, 1966
– V Rajd po Roztoczu, 1966
– I Rajd Roztocze w śniegu, 1967
– I Rajd Trójprzymierza, Łysogóry, 1967
– Ogólnopolski Rajd Studencki w Bieszczadach, wiosna 1967
– II Rajd Roztocze w śniegu, 1968
– II Rajd Trójprzymierza, Płaskowyż Nałęczowski i Małopolski Przełom Wisły, 1968
– I Rajd Jodełki, Roztocze, 1968
– XII Rajd „Skalne Grzyby” w Górach Stołowych, 1968
– VII Rajd „Roztocze 68”
– Parasolowy Rajd po Ziemi Chełmskiej, 1968
– Rajd Poszukiwaczy śniegu, XII 1968
– III Rajd Roztocze w śniegu, II 1969
– Rajd Nadwiślański, IV 1969
– Rajd Trójrzymierza „Bory Tucholskie”, IV 1969
– Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki, IV 1969
– Ogólnopolski Świętokrzyski Rajd Metalowców, V
1969 (jeszcze mnie tam poniosło?)

– Dwutygodniowy Obóz Wędrowny – 20 uczennic
z Technikum Gastronomicznego w Lublinie; jako członek kadry – przewodnik; VIII 1969
– Rajd Jesienny w Beskidzie Żywieckim, 1969
– Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki, jesień 1969
– Ogólnopolski Rajd Roztoczański, 1969
– V Rajd Nadwiślański, IV 1970
– VI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki, IV–V 1970
Na te rajdy wyjeżdżałem z Lublina z grupą zaprzyjaźnionych turystów, a potem szliśmy wspólnie na jednej
z wybranych tras rajdowych. Przeciętny rajd trwał 3–4
dni, a z dojazdem dłużej.
Mój charakter włóczęgowski, który kazał mi uciekać
z domu „gdzieś w świat” już od 3. roku życia, miał okazję
wyżyć się w czasach studenckich. Podczas studiów mieliśmy kilka wycieczek zarówno krótszych (2–4 dni), jak
i dziesięciodniowych (Tatry z Podhalem, Sudety, Pomorze z Wybrzeżem Bałtyku, Góry Świętokrzyskie, Roztocze,
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Ponadto odbyliśmy
dwie geograficzne praktyki wakacyjne czterotygodniowe,
we wspaniałych miejscach: Kazimierzu Dolnym i na Pogórzu Bieszczadzkim.
Wojsko Polskie zmobilizowało nas, studentów płci
brzydkiej, na dwumiesięczne obozy szkoleniowe dla artylerzystów: w Kwidzynie i Budowie k. Złocieńca – poniemieckim ośrodku przygotowania kadry olimpijskiej,
w domkach nad jeziorami.
Zakończę wyliczankę przypomnieniem jeszcze dwóch
obozów wędrownych, dwutygodniowych, dla nauczycieli
geografii i WF-u z woj. lubelskiego:
– Obóz Brzegiem Bałtyku
– Obóz na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej
Byłem przewodnikiem wymienionych obozów, chociaż
miałem dopiero dwadzieścia kilka lat i byłem początkującym nauczycielem geografii w LO w Parczewie.
Na koniec wspomnę jeszcze o pracy jako wychowawca
grupy chłopców na koloniach letnich nad J. Białym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, po I roku studiów. Odkryłem wtedy w sobie powołanie do zawodu nauczycielskiego oraz umiejętności przewodnika terenowego, dzięki
czemu moi koloniści przeżyli ze mną wiele przygód, zdobywając dużo pożytecznej wiedzy praktycznej i teoretycznej, przyrodniczej, historycznej, krajoznawczej oraz nabyli
moc tężyzny fizycznej, ponieważ byłem ich trenerem piłkarskim, pływackim i lekkoatletycznym, urządzając rajdy,
zawody i konkursy.
Stanisław Turski
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Waldemar
Taurogiński

patronem ogólnopolskiego konkursu
poetyckiego

Grzegorz Wołoszyn
(Laureat konkursu)

W styczniu br. w Pałacu Zaleskich w Rejowcu
miało miejsce podsumowanie I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Janusza Kawałki,
jednego z najwybitniejszych poetów ziemi chełmskiej.
Organizatorzy konkursu: Burmistrz i Urząd Miejski
w Rejowcu, chełmskie Wydawnictwo TAWA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu zaplanowali tę uroczystość dokładnie w drugą rocznicę śmierci Patrona.
Marian Janusz Kawałko, poeta, krytyk literacki, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
nowożytnej, regionalista, sprawny organizator oświatowy
i samorządowiec urodził się 25 marca 1947 roku w Rybiem koło Rejowca. Zmarł w Lublinie 17 stycznia 2017
roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Rejowcu.
Opublikował m.in. zbiory wierszy Matnia (Wyd. Lub.
1974), Moje wesołe miasteczko (Czytelnik 1977 – nagroda literacka im. J. Czechowicza), Korzec (Wyd. Lub.
1986), Ptak, pokrzyk i miłość (Wyd. IBiS w Warszawie,
1994 – nagroda literacka „Głosu Nauczycielskiego”),
Zmienna ogniskowa (Kraków 2002 – nagroda literacka
im. A. Kamieńskiej), wybór wierszy dawnych i nowych
Osuwisko (wydanie jubileuszowe – Polihymnia 2014),
Biały Kruk – nagroda literacka im A. Kamieńskiej
(Veda – 2015). Był laureatem ponad 40 edycji prestiżowych ogólnopolskich konkursów poetyckich (w tym:
Warszawskiej Jesieni Poezji, Festiwalu Poezji w Łodzi,
Łódzkiej Wiosny Poetyckiej, Konkursu Poetyckiego im.

Jana Śpiewaka w Świdwinie, Złotej Lampki Górniczej
w Wałbrzychu, Konkursu Poetyckiego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi).
Współautor licznych antologii poetyckich, autor wielu
recenzji i szkiców do zbiorów wierszy innych pisarzy. Autor tekstów piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego
(Lubelska Federacja Bardów), Piotra „Kuby” Kubowicza
(Piwnica pod Baranami w Krakowie) i Macieja Turkowskiego z Siedlec oraz autor monodramu pt. „Ostatnia godzina” opartego na „Spowiedzi”, dziennikach i listach Lwa
Tołstoja z tekstami własnych songów.
Był wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół nr 5
oraz Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania
Zawodowego w Lublinie. W latach 1994–1998 pracował
na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.
W latach 1998–2006 pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa oddziału Związku Literatów Polskich w Lublinie (członek ZLP od 1978 roku), a od 2007 roku był członkiem
Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów Scenicznych
(ZAiKS).
W roku 2009, w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie, obronił pracę doktorską
pt. Dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich w latach 1531–1867,
w której dokonał szeregu sprostowań opinii i faktów oraz
rewizji różnych poglądów na sprawy wyznaniowe, narodowościowe i gospodarcze, dotychczas funkcjonujących
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w historiografii polskiej. Dokonał także odkrycia wielu
nowych wydarzeń, nie tylko o charakterze regionalnym.
W latach 2010–2013 kierował Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie. W ostatnich
latach pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,
a społecznie sprawował funkcję radnego Gminy Rejowiec.
Marian Janusz Kawałko był mistrzem wiersza klasycznego. Spośród uznanych współczesnych lubelskich poetów sięgał chyba najczęściej po wiersz metryczny. Odważnie w swoich utworach toczył spory na płaszczyźnie
filozoficznej ze Zbigniewem Herbertem, którego uznawał
za najwybitniejszego, szczególnie w wymiarze duchowym,
współczesnego poetę klasycznego. W wielu utworach Kawałki, tak jak u Herberta, pojawia się problematyka niepokoju religijnego, a wraz z nią wielość metafizycznych pytań
dotyczących przyczyny, kresu czy samej istoty bytu. Kiedy
zostałem poproszony przez Burmistrza Rejowca Tadeusza
Górskiego o wymyślenie formuły i opracowanie regulaminu konkursu poetyckiego im. M. J. Kawałki skłonny byłem ubrać go w ramy poezji metafizycznej. I tu pojawił
się problem wyznaczenia granicy uznania danego utworu poetyckiego za metafizyczny. Owa uznaniowość, przyjmowanie lub wykluczanie utworów, tak niejednorodnych
i różnie definiowanych, wprowadzałaby niepokój wśród
samych uczestników planowanego konkursu. Nie chciałem również, by nowy konkurs poetycki o zasięgu ogólnopolskim był choć w części podobny do konkursu zza miedzy im. Wacława Iwaniuka. I wtedy przypomniałem sobie
powtarzane tu i ówdzie opinie o twórczości Mariana Janusza Kawałki: „to mądra, bogata intelektualnie, wręcz znakomita poezja, ale taka klasyczna…”. A może z tej „niemodnej” klasyczności uczynić walor? Dlaczego by nie
zachęcić uczestników wielu konkursów do przygody z poezją regularną? Patron wręcz wymarzony – wirtuoz słowa,
który na przekór modzie tak chętnie stosował klasyczne
miary w swoich wypowiedziach (utworach) poetyckich.
Włodarzom Rejowca pomysł się spodobał. Pozostało już
tylko określić także nagrodę niepieniężną (symbol – pamiątkę konkursową). Sama „wpadła” w moje ręce – ostatni tom poetycki Patrona Biały kruk. A z białym krukiem
księżyca niełatwo / polemizować bez kodu dostępu [..] Tak
więc przed uczestnikami kolejnych edycji konkursu nie
lada wyzwanie, bowiem wytrawny smak wierszy / wymaga
dobrego / szkła i stylowego / łoża (Kod dostępu). Przedstawiłem pomysł konkursowego symbolu chełmskiemu artyście rzeźbiarzowi Krzysztofowi Skórze, a on go zmaterializował w postaci statuetki BIAŁEGO KRUKA, która od
I edycji towarzyszy poetyckim zmaganiom w Ogólnopolskim Konkursie na Zestaw Wierszy Klasycznych im. Mariana Janusza Kawałki. Warto także nadmienić, że wśród
wielu konkursów poetyckich organizowanych w kraju jest
bodaj jednym z dwóch lub trzech na wiersz klasyczny.

Na rejowiecki konkurs swoje wiersze o cechach klasycznych nadesłała ponad setka autorów z różnych stron Polski. Jury w składzie: prof. Józef F. Fert (poeta, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz twórczości
Cypriana K. Norwida – przewodniczący jury), Henryk Radej (poeta, krytyk literacki, publicysta – członek jury) oraz
Waldemar Taurogiński (pomysłodawca i współorganizator konkursu, sekretarz jury) przyznało Nagrodę Główną
– Statuetkę BIAŁEGO KRUKA Krzysztofowi Ziemskiemu z Zielonej Góry za zestaw wierszy opatrzony godłem
„Anolis” (laureat jest polonistą, nauczycielem jednej ze
szkół w Babimoście). Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia: I wyróżnienie trafiło do rąk Grzegorza Wołoszyna
ze Stalowej Woli (także polonisty i nauczyciela) za zestaw
wierszy oznaczony godłem „Fantom”, zaś II wyróżnienie
otrzymał Władysław Katarzyński (dziennikarz z Olsztyna) za zestaw wierszy opatrzony godłem „Luzak”.
Rejowiecka Biesiada Poetycka miała iście klasyczną oprawę. Odbywała się w salach pięknego klasycystycznego Pałacu Zaleskich w Rejowcu. W przygotowanej przez rejowiecką młodzież inscenizacji, wskrzeszony Mikołaj Rej, wręczał
symboliczne klucze kolejnym rodom. Ostatnim, który je
odebrał był Tadeusz Górski – Burmistrz Rejowca. Jak na
gospodarza przystało Tadeusz Górski, witając uczestników
poetyckiego święta wyraził przekonanie, że konkurs im.
Mariana Janusza Kawałki na stałe zostanie wpisany w kalendarz najważniejszych wydarzeń miasta Rejowiec.
Program biesiady wypełniły ponadto: poranna msza
św. w intencji Patrona konkursu i złożenie kwiatów na
Jego grobie, a w pałacu recytacje nagrodzonych wierszy i utworów Patrona konkursu w wykonaniu laureatów i poetów z Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Całość przeplatały wspomnienia o rejowieckim
poecie. Imprezie towarzyszyło wydanie publikacji pokonkursowej pt. Antologia Białego Kruka 2018, w której
oprócz nagrodzonych wierszy, umieszczono najlepsze
utwory poetyckie 27 poetów rywalizujących w rejowieckim konkursie. Imprezę dopełniła multimedialna prezentacja 50 sylwetek poetów ziemi chełmskiej umieszczonych, w wydanej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości antologii Mojej Biało-Czerwonej.
Za podsumowanie tej krótkiej relacji z udanego artystycznie i literacko nowego konkursu poetyckiego na ziemi
chełmskiej o zasięgu ogólnopolskim niech posłuży fragment uzasadnienia wyboru najlepszych utworów dokonany przez Przewodniczącego jury, profesora Józefa Franciszka Ferta, który stwierdził: Marian Janusz Kawałko, patron
rejowieckiego konkursu, który mniemam będzie miał wiele odsłon, na pewno cieszy się „z góry” ze zmartwychwstania tradycyjnego wierszowania w jego rodzinnym mieście,
w którego imię wpisana jest autentyczna historia polskiej
poezji, tak istotnie naznaczona talentem Mikołaja Reja.■
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Od lewej stoją: Mirosław Kość - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rejowcu, Henryk Radej – juror, Prof. Józef F. Fert – przewodniczący
jury, Krzysztof Ziemski – Laureat Nagrody Głównej, Grzegorz Wołoszyn – zdobywca I wyróżnienia, Waldemar Taurogiński – sekretarz jury,
Dorota Łosiewicz – Dyrektor GOK oraz Tadeusz Górski – Burmistrz Rejowca.

Uczestnicy Rejowieckiej Biesiady Literackiej

Inscenizację dziejów Rejowca pt. „Wędrówka Klucza Rejowieckiego”, opartą na podstawie opracowań historycznych dr Mariana Kawałki,
przygotowali członkowie zespołów teatralnych Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu pod kierunkiem instruktorki Danuty Długosz. Całość
oprawiono muzyką w wykonaniu członków Gminnej Orkiestry Dętej w Rejowcu (pianino – Radosław Sroczyński, klarnet – Bożydar Jodlewski).
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Krzysztof Ziemski
Champion z Atlanty
Jeszcze cię wczoraj widziano w Elidzie,
Po świętych gajach biegałeś dopiero,
A żaden z ludzi, co mogli cię widzieć,
Do teraz nie wie, czyś jest bóg czy heros.
Mistrz starożytny, artysta nieznany
Dokonał sztuki najtrudniejszej w świecie –
Ludzki wysiłek przełożył na granit,
A ty czekałeś przez wiele stuleci.
Wszystko to po to, żeby właśnie teraz,
W tym jednym biegu, przez ułamki sekund,
Stać się podobnym greckim bohaterom
Championem końca dwudziestego wieku.
Lecz nim poeta jakąś pieśń ułoży,
Stadion umilknie, jak wybuchł przed chwilą,
Na scenę wyjdą nowi gladiatorzy,
Tobie zostanie dośpiewać epilog:
Sława zwycięzcy ma także i cienie –
Zamiast ponownie stanąć na cokole,
Przyjdzie zamienić laurowy wieniec
Na hamburgera oraz coca-colę.

Noc majowa
a księżyc jest skrzydlaty
a noc wymyta z cieni
a sen opada w jakichś czułych znakach
a ty masz imię w kwiatach
a ty masz kwiat w imieniu
a twoje ciało to moja Itaka
a czas potrząsa głową
mknie spokój w rytmie kroków
jest jakby granatowo
baśniowo kryształowo
i świt powoli wynurza się z mroku
nim dzień wykwitnie po nim
będziemy sami w domu z czterech dłoni

Żonie, po latach
W tumulcie wierszy, barw i wyznań,
Kiedy z wędrówek wrócą zmysły,
To w sposób, zda się, oczywisty
Strzyże się człowiek z romantyzmu.
Gotycki bukiet milknie w dłoni,
Pod liściem nowy dzień upada.
Jeżeli można maj roztrwonić,
Jakże zaszumieć w listopadach?
A jednak da się, jednak chce się
Ukryć na strychu twego ciała,
Gdy z drzew brzemienna zwisa jesień,
A Bogu broda posiwiała.
Rozbity chcę ci skleić błękit,
Zaprzeczyć oczom, skłamać faktom,
Przytrzymać czas i wziąć do ręki,
I prostą drogą iść pod światło.

Zmartwychwstanie
przyszli nocą gdy wszystko dojrzało
powiedzieli że odtąd już muszę
że to ciało to nie moje ciało
ale pretekst dla modłów i wzruszeń
że cierpienie zbawienie dla pogan
że są tacy bezsilni i słabi
że chcą odtąd mieć własnego boga
i koniecznie muszą kogoś zabić
potem stali niepewni wciąż skutku
umrzesz za nas ależ tak panowie
szkoda tylko że wieczność zbyt krótka
mam wszak wiele własnych spraw na głowie
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Grzegorz Wołoszyn
QUANTUM
I
zgaś moje oczy ja cię widzieć mogę
przez szarzejącą od popiołu ciemność
gdzie światło sączy z twoich źrenic trwogę
noc snuje we włosach swoją wzajemność

zagrzmią cztery trąby aż pękną bębny
sine sklepienia ran naciągną dreszczem
słuch do słuchania często bywa zbędny
wiem kiedy mówisz wystarczy i jeszcze

przez szarzejącą od popiołu ciemność
brnie wzdłuż spojrzenia utajone tętno
noc snuje we włosach swą wzajemność
skąd drżenie nici przepoczwarza piętno
brnie wzdłuż spojrzenia utajone tętno
serc recesja w ripoście na splątanie
skąd drżenie nici przepoczwarza piętno
nim z ruchu prządek imago powstanie
serc recesja w ripoście na splątanie
na nieślubnym poszyciu stu kobierców
nim z ruchu prządek imago powstanie
by przeciągnąć skrzydła utkane z wersów
na nieślubnym poszyciu stu kobierców
gdy światło sączy z twoich źrenic trwogę
by przeciągnąć skrzydła utkane z wersów
zgaś moje oczy ja cię widzieć mogę

II
uszy zatrzaśnij a ja cię usłyszę
chociaż bezdźwięk zawęźli krnąbrne czucie
echa dzwonów przetopią się przez ciszę
pauza zapadnie na fałszywej nucie
chociaż bezdźwięk zawęźli krnąbrne czucie
w szeptach spiętrzonych w szemranych tonacjach
pauza zapadnie na fałszywej nucie
w szale partytur obłędna oracja
w szeptach spiętrzonych w szemranych tonacjach
zagrzmią cztery trąby aż pękną bębny
w szale partytur obłędna oracja
słuch do słuchania często bywa zbędny

sine sklepienia ran naciągną dreszczem
echa dzwonów przetopią się przez ciszę
wiem kiedy mówisz wystarczy i jeszcze
uszy zatrzaśnij a ja cię usłyszę

III
nawet bez nóg znajdę do ciebie drogę
będę szedł aż po same krańce ciała
w widmach powidoków poprzez pożogę
kule z fantomowym bólem jak skała
będę szedł aż po same krańce ciała
od dnia oddania aż do dna oddechu
kule z fantomowym bólem jak skała
trzebią bezbronne girlandy bebechów
od dnia oddania aż do dna oddechu
cały bez reszty zresztą bez całości
trzebią bezbronne girlandy bebechów
błędy mężczyzny i grzechy młodości
cały bez reszty zresztą bez całości
siebie zatracam w czasie iloczasu
błędy mężczyzny i grzechy młodości
kuty w pokutne podkowy nawiasów
siebie zatracam w czasie iloczasu
w widmach powidoków poprzez pożogę
kuty w pokutne podkowy nawiasów
nawet bez nóg znajdę do ciebie drogę

•
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Wracamy do źródeł

Poeta Marian Janusz Kawałko (1947–2017), dokładnie w drugą rocznicę swojej śmierci, stał się patronem
pierwszej edycji konkursu poetyckiego o zasięgu ogólnopolskim. Ponad setka autorów nadesłała do Rejowca kilkaset wierszy napisanych w konwencji klasycznej, rywalizując o statuetkę Białego Kruka. Po ich lekturze i zespołowej
ocenie w gronie jury zaczynam… zazdrościć Kawałce

Laureat Krzysztof Ziemski

dobrego towarzystwa autorów i wysokiego kunsztu poetyckiego, jakim uczcili pamięć o Nim i jego twórczości.
Wcześniej uczynili to włodarze miasta Rejowiec oraz chełmski wydawca Waldemar Taurogiński, występując z tak
szlachetną inicjatywą upamiętnienia mieszkańca wsi Rybie, i nawiązując formułą przedsięwzięcia do spuścizny piśmienniczej Mikołaja Reja, założyciela Rejowca.
Mógłby ktoś zapytać, dlaczego patronem dorocznej imprezy poetyckiej w Rejowcu został XX-wieczny poeta Kawałko, a nie staropolski i klasyczny Rej? Nie ujmując w niczym chwały obu autorom, ideą konkursu organizatorzy
uczynili szeroko pojętą „klasyczność poetycką” we współczesnym ujęciu, której – siłą faktów – bliższy jest Kawałko. Można rzec, że obaj poeci są dziś dla nas wzorcami
poezji klasycznej, ale w jakże odmiennym wydaniu historycznym i językowym. Marian J. Kawałko w swojej twórczości świadomie nawiązywał do klasycznej tradycji literackiej zarówno poprzez formę jak i treść. O jego silnych
związkach z miejscem urodzenia niech świadczy i to, że
tematem swojej pracy doktorskiej uczynił Dzieje Rejowca
i dóbr rejowieckich w latach 1531–1867, w której dokonał
szeregu sprostowań opinii oraz rewizji różnych poglądów
na sprawy wyznaniowe, narodowościowe i gospodarcze
tych ziem.
Ale wróćmy do poezji. Najlepszym współczesnym poetą klasycznym w wymiarze duchowym, zdaniem wielu,
nadal pozostaje Zbigniew Herbert (1924–1998). Jego poezja wciąż jest żywa i zaskakuje swoim przesłaniem kolejne pokolenia odbiorców. W zakończeniu wiersza Dlaczego klasycy stwierdził:
(…)
jeśli tematem sztuki
będzie dzbanek rozbity
mała rozbita dusza
z wielkim żalem nad sobą
to co po nas zostanie
będzie jak płacz kochanków
w małym brudnym hotelu
kiedy świtają tapety
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Uczestnicy Rejowieckiej Biesiady Literackiej

W jednym z listów do Czesława Miłosza Herbert napisał, że sztuka – nie tylko poetycka – powinna „pocieszać
albo być przynajmniej solidarna z ludźmi, a nie wymyślać nowe rozpacze i makabry”. Jego zdaniem rola poety
nie sprowadza się do mistrzowskiego opanowania techniki czy dopracowania się indywidualnego języka. Najważniejsze są wartości duchowe: „bezinteresowność, zdolność
kontemplacji, wizja utraconego raju, odwaga, dobroć,
współczucie, pewna mieszanina rozpaczy i humoru”. Marian J. Kawałko nie zawsze zgadzał się z przemyśleniami
Herberta – zwłaszcza z ich wymową filozoficzną, czego
ślady znajdujemy w kilku wierszach z tomu Biały Kruk
(2015), w których polemizuje on z autorem Pana Cogito (1974).
Klasycyzm jako prąd literacki pojawił się w XVI wieku
we Włoszech, zaś rozwinął się we Francji w kolejnym stuleciu i na dobre zdominował literaturę oświecenia w XVIII
wieku. Obudowę logiczną konwencji artystycznej klasycyzmu wyłożył Kartezjusz (1596–1650) w Rozprawie o metodzie (1637). Wskazał w niej na rozum jako jedyne źródło wiedzy: Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem. Pisarze
klasycyzujący musieli naśladować naturę i kierować się
zasadami dobrego smaku oraz przyjętymi normami obyczajowymi. Uważali, że rolą literatury jest przekształcenie świata, rozumne jego zmierzanie do postępu poprzez
oświecenie ludzkich umysłów. Ukazując ład i harmonię
świata, starali się wydobyć uniwersalne prawdy z mnogości zjawisk. Klasycyzm nawiązywał w treści do antyku oraz
łączących się z nim przekonań o uniwersalności antycznych wzorców. Według klasyków słowa posiadają wielką
moc, jako narzędzia oddziaływania na społeczeństwo.
W tworzeniu klasycznych utworów literackich obowiązywała łacińska zasada decorum – dzieło miało spełniać

warunek stosowności – opisywanym treściom powinno
odpowiadać wyszukane słownictwo oraz właściwie dobrany gatunek literacki. W praktyce oznaczało to konieczność
pisania o rzeczach poważnych stylem podniosłym, a o trywialnych – stylem niskim. Niedopuszczalne było mieszanie stylów i odstępstwa od założeń gatunkowych. Po raz
pierwszy tak narzucone normy naruszył Szekspir; w całości zostały one odrzucone dopiero w epoce romantyzmu.
Na gruncie poezji polskiej powrócił do niej Norwid w połowie XIX wieku, nawołując we wstępie do zbioru Vade-mecum (1865), by „odpowiednie dać rzeczy słowo”, wypełniając treści swoich utworów odniesieniami do antyku,
do wartości rycerskich i ojczyźnianych – często w poluźnionej formie wiersza wolnego. Wiek XX całkowicie zburzył zasady obowiązujące poetów wypracowane przez
klasycyzm, stosując choćby wieloznaczność treści oraz
używanie słów losowo wyciągniętych z kapelusza (dadaizm). Swoistym dziełem poetyckim uczynili nawet czystą
kartkę papieru (!), biorąc ją na świadka sytuacji lirycznej
„nie do opisania”.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Zestaw Wierszy
Klasycznych im. Mariana Janusza Kawałki o Statuetkę
Białego Kruka daje szansę zaistnienia tym autorom, dla
których nadal ważna jest klasyczność dzieła – zwłaszcza
w gatunkowej formie. Okazuje się, że wielu z nich nadal
lubuje się w sonetach, pieśniach, epigramatach, bajkach,
satyrach, wypełniając je mądrą, współczesną treścią logicznie uporządkowaną. Niejednokrotnie dopiero forma
wiersza klasycznego weryfikuje, jakim jesteśmy twórcą.
Piszmy więc klasycznie, myślmy nowocześnie, a czytając klasykę, także w wersji uwspółcześnionej, doświadczymy literackiego piękna wprost ze źródła bijącego od
wieków.
■
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Jubileusz 60. rocznicy urodzin
krasnostawianina – prof. UMCS
dr. hab. Mariusza Dubaja

Koncertuje Jubilat: profesor
Mariusz Dubaj

12 marca 2019 roku w murach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Krasnymstawie odbyło się jubileuszowe spotkanie dra hab. Mariusza Dubaja, profesora UMCS, szeroko znanego i podziwianego kompozytora, teoretyka
muzyki, pianisty. W rodzinnym Krasnymstawie Profesor
świętował jubileusz 60. urodzin. Spotkanie zatytułowane
„Meandry twórczości” poprowadziła małżonka Jubilata –
dr Ewa M. Zarzycka.
W wypełnionej po brzegi sali nie zabrakło rodziców Jubilata – państwa Stefanii i Zdzisława Dubajów, jak również
księdza prałata Henryka Kapicy, starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka, burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka, koordynator Filii Lubelskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Krasnymstawie – Małgorzaty Antoniak oraz dyrektorów instytucji kultury w Krasnymstawie, kolegów Jubilata ze szkolnej ławki, przyjaciół, znajomych, uczniów i melomanów oraz słuchaczy filii LUTW
w Krasnymstawie.
Uroczystość rozpoczęło powitanie zebranych przez Małgorzatę Antoniak – wieloletnią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie oraz obecnego dyrektora tej
placówki – Artura Borzęckiego. Następnie dr Ewa M. Zarzycka interesująco zaprezentowała sylwetkę oraz zasługi
i osiągnięcia Mariusza Dubaja. Opowiedziała o miejscach
koncertowania Jubilata, błyskotliwie skomentowała zdjęcia

z koncertów, zaprezentowała liczne plakaty i afisze koncertowe. Z kolei Jubilat opowiedział o latach nauki, drodze
twórczej, z rozrzewnieniem przywoływał chwile dziecięcej
inspiracji harmonią z guzikami, następnie lekcje gry na fortepianie udzielane przez Ignacego Lipczyńskiego, kompozycji przez Włodzimierza Sławosza Dębskiego, wreszcie naukę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia
im. T. Szeligowskiego w Lublinie, studia z zakresu kompozycji i teorii muzyki na Akademii Muzycznej w Gdańsku
oraz obronę doktoratu z kompozycji i uzyskanie habilitacji z kompozycji i teorii muzyki na Akademii Muzycznej
w Krakowie pod kierunkiem prof. Marka Stachowskiego. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Jubilat nawiązał owocne kontakty z Witoldem Lutosławskim. Obecnie
jest nauczycielem akademickim w Zakładzie Teorii Muzyki
UMCS, a od roku 2017 sprawuje obowiązki prezesa Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Lublinie. Poprzednim prezesem był prof. Andrzej Nikodemowicz, twórca
wielce zasłużony dla narodowej kultury.
W drugiej części spotkania padały liczne pytania, na
które Jubilat – rodowity krasnostawianin – odpowiedział
z błyskiem w oku, ze swadą i dowcipem. Mówił bowiem
o rzeczach, które kocha i które pozostają pasją jego życia:
o historii muzyki, wybitnych kompozytorach, takich jak:
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss, List, Chopin,

n u m e r
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Prokofiew i wielu innych. Opowiadał o swoim opracowaniu Mazurka Dąbrowskiego z refrenem Fryderyka Chopina, którego fragment partytury odkrył w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Profesor uważa – o czym
szczerze wyznał – że odkrycie w Muzeum było wynikiem
wcześniejszego pobytu w kościele św. Krzyża, gdzie długo wpatrywał się w urnę z sercem wybitnego polskiego
kompozytora. Serce Fryderyka Chopina – nawiasem mówiąc – z Francji przywiozła do Polski, siostra kompozytora – Ludwika. Jubilat opowiedział również o nagranej płycie z Pasją według św. Marka na organy wręczonej Ojcu
św. Janowi Pawłowi II oraz opracowaniach muzycznych
dla świątyni św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie,
jak np. Pieśń do Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego do słów ks. Henryka Kapicy na głos solo. Jubilat – co
należy przypomnieć – jako autor kompozycji symfonicznych, kameralnych, chóralnych, solowych, jak również
fortepianowych, elektronicznych oraz piosenek i opracowań jest znany nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach świata. Jest również laureatem wielu nagród i konkursów w kraju i za granicą. Za swoją pracę twórczą w 2015
roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”, w 2018 roku otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Lublin Medal 700-lecia Lublina, natomiast przez J.M.
Rektora UMCS uhonorowany został Nagrodą II Stopnia.
Jubilat jest bardzo związany ze swoją małą ojczyzną –
Krasnymstawem, tutaj spędził lata dzieciństwa, zdał maturę w I Liceum im. Władysława Jagiełły (rok 1978). Ma
swój udział w powstaniu krasnostawskiej szkoły muzycznej otwartej w 1994 roku oraz w nadaniu jej imienia Witolda Lutosławskiego. Również zasługą prof. Mariusza
Dubaja jest nazwanie w 2005 roku refektarza przy Muzeum Regionalnym imieniem Ignacego Lipczyńskiego. Za
swą twórczość i działalność na rzecz rodzinnego miasta
w 2000 roku został odznaczony przez krasnostawian nagrodą ,,Złotych Karpi”. Często powtarza, że: ,,Krasnystaw,
miasto mojego urodzenia, jest takim miejscem, gdzie dusza mi się otwiera. Czuję się tutaj psychicznie u siebie”1.
W trakcie spotkania nie zabrakło również prezentowania autorskich utworów wykonywanych na żywo oraz
odtwarzanych, czy minitransu muzycznego, tj. połączenia dźwięku i obrazu.
Napomknę, że Jubilat pisze wiersze, a jego ulubioną formą są aforyzmy, tych w swym dorobku posiada około 30
tysięcy! Trudno nie podziwiać! Można poetycko spuentować, że cała twórczość kompozytorska i literacka Autora
układa się w swoiste meandry, czyli zawiłości, podobnie
jak tworzy na swej drodze piękna rzeka Wieprz.

K. Stołecki, Krasnystaw – rys historyczny, Krasnystaw 2018, s. 774.
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Jubilat prezentujący jubileuszowy Laur

Na zakończenie spotkania goście złożyli serdeczne życzenia Jubilatowi zdrowia i dalszej owocnej pracy twórczej.
Ks. prałat Henryk Kapica powiedział (m.in.): ,,Bogactwo
Jego twórczości i wszelkiej aktywności jest także bogactwem naszej społeczności…”, odnotuję jeszcze wypowiedź
pana Hovhannesa Aleksanyana z Krasnostawskiego Domu
Kultury (znanego także jako aktor serialu Ojciec Mateusz),
że słowo „Dubaj” wypowiadane jest przez Arabów często
i ze swoistą czcią, wszak to największe miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zaś w nadwieprzańskim
mieście z podobną czcią wymawiane jest nazwisko Dubaj,
bowiem nosi je twórca wybitny, którego sława opromienia
rodzinne miasto. Wypowiedź pana Hovhannesa natchnęła
mnie do językoznawczego oglądu nazwiska „Dubaj”, stąd
nietypowe postscriptum do relacji z jubileuszu.
Analiza semantyczno-strukturalna nazwiska
Dubaj
Ze względu na okoliczność, jaką było uroczyste jubileuszowe spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z krasnostawskim kompozytorem prof. UMCS Dubajem warto bliżej przyjrzeć się nazwisku Dubaj, które w literaturze
antroponimicznej po raz pierwszy notowane jest w dobie średniopolskiej, a właściwie w 1625 roku na Kresach
Południowowschodnich2. Natomiast współcześnie forma jest mało popularna (w porównaniu z najbardziej powszechnym nazwiskiem Nowak3, które w 2000 roku nosiło ponad 200 tys. osób), gdyż na podstawie bazy PESEL4
na początku lat 90. XX wieku w kraju notowano zaledwie 1233 osoby o nazwisku Dubaj, w tym 424 – w byłych
trzech województwach: chełmskim, lubelskim i szczególnie w zamojskim. Według moich obliczeń, z uwzględnieniem dawniejszego podziału administracyjnego na 49
województw, proporcja w kraju i we wcześniej wspomnianych byłych trzech województwach, na ziemiach których
Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku; wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią, red. A. Cieślikowa, t.
I, Kraków 2007, s. 401.
2

J. M. Zawadzki, 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce, Warszawa 2002,
s. 292.
3

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, red. K. Rymut, t. II, Kraków 1992, s. 550.
4
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Jubilat z małżonką Ewą oraz
prowadzący spotkanie:
dyr. Małgorzata Antoniak
i dyr. Artur Borzęcki

częściowo leżał powiat krasnostawski – wynosi: 25 i 141,
co wskazuje na przeszło pięciokrotną przewagę częstotliwości występowania tego nazwiska na południowym
wschodzie obecnej Lubelszczyzny. Natomiast w rankingu
20 najpopularniejszych nazwisk5 z podstawą Dub- zajmuje czwartą pozycję w kraju. Oto lista tych form dodatkowo uzupełniona o nazwisko szanownego Jubilata: Dubiel
8722, Dubicki 2100, Dubiński 1943, Dubaj 1233, Dubas
1215, Dubel 908, Dubik 800, Dubis 787, Dubowski 785,
Dub 597, Dubielecki 533, Dubrowski 404, Dubaniewicz
384, Dubowik 372, Dubrawski 354, Dubielak 351, Dubisz
283, Dubiak 278, Dubanowski 258, Dubaniowski 252.
Nazwisko w ujęciu współczesnym nie ma znaczenia,
pełni funkcję wyodrębnienia osoby, gdyż jako nazwa
własna również identyfikuje danego człowieka w określonym środowisku6, ale w kontekście historycznym możemy z bliska się przyjrzeć etymologii tej formy oraz przeanalizować ją pod względem semantyczno-strukturalnym.
Ze względu na semantykę nazwisko Dubaj posiada
charakter odapelatywny, gdyż w podstawie została ujęta nazwa drzewa dub „dąb”, która może mieć proweniencję ruską: staroruską, potem ukraińską, białoruską, rosyjską czy czeską bądź słowacką7 oraz możliwą staropolską,
gdyż na gruncie wczesnopolskim pierwiastek dub- mógł
być oboczny do dąb-8, bo te nomenklatury (dub i dąb) wyW. Makarski, Nazwiska współcześnie w Polsce używane z ruskim dub- polskim
dąb- // dęb-. Studium porównawcze [w:] Problemy językoznawstwa współczesnego
i historycznego pod red. Jolanty Sławek, t. XXI, Poznań 2010, s. 123.
5

6

K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, s. 9.

rosły ze wspólnego pnia prasłowiańskiego dǫb’ь9 i są odbiciem ważnej roli dębu jako drzewa w życiu religijnym,
kulturowym i gospodarczym człowieka. Mało prawdopodobne jest pochodzenie podstawy od ukraińskiego czasownika dubyty „garbować”, który służył do tworzenia
nazwisk odzawodowych, jakim jest ruska hipotetyczna
forma Dubar, która może być również nazwą znamionującą typu Hubar „człowiek z dużą gębą”10.
Ze względu na budowę formalną, nazwisko jako rzeczownikowe jest sekundarne, czyli derywowane sufiksem
-aj jak w Popaj11, czy w formie odczasownikowej Czekaj12
równej trybowi rozkazującemu czekaj od bezokolicznika
czekać, bądź w nazwie osobowej utworzonej od skróconej
podstawy staropolskiego imienia dwuczłonowego Domaj
: Domarad13. Zawarte w części sufiksalnej -j- nadało formie kontekst ekspresywny14.
Geografia i historyczna semantyka podstawy nazwiska
Dubaj wskazuje na przynależność tej formy do terenu położonego na południowym i środkowym wschodzie historycznych Grodów Czerwieńskich15 oraz ukazuje jego popularność na tym terenie.
Irena Kulik
9

Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. IV, Wrocław 1981, s. 192.

W. Makarski, Nazwiska współcześnie w Polsce używane z ruskim dub- polskim
dąb- // dęb-. …, s. 110.

10

K. Skowronek, Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne, Kraków 2001, s. 139.
11

12

K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, s. 46.

13

M. Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001, s. 45–46.

7

W. Makarski, Nazwiska współcześnie w Polsce używane z ruskim dub- polskim
dąb- // dęb-. ..., s. 99.

14

W. Makarski, Czy jeszcze jedna oboczność ǫ : u w języku polskim?, ,,Roczniki
Humanistyczne” LVI, 2008, z. 6, s. 105–115.

15

8

W. Makarski, Nazwiska współcześnie w Polsce używane z ruskim dub- polskim
dąb- // dęb-. …, s. 111.
W. Makarski, Nazwiska współcześnie w Polsce używane z ruskim dub- polskim
dąb- // dęb-. …, s. 99–100.
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Wielka pisarka z Lublina
Janina Porazińska – autorka pięknych wierszy dla
dzieci a także licznych dzieł prozatorskich adresowanych
dla najmłodszego czytelnika – urodziła się 29 września
1882 roku w Lublinie. Na świat przyszła przy ulicy Rybnej
(dziś Noworybna 3) na Starym Mieście i tutaj upłynęło jej
dzieciństwo. Narożna, dwupiętrowa kamienica zachowała się w dobrym stanie. Obszerne, wielopokojowe mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze. Na parterze
funkcjonowała piekarnia. Janina i jej młodszy brat Edward
ochrzczeni zostali w lubelskiej katedrze. Rodzina była zamożna, ojciec – urzędnik państwowego banku, Janina
miała zapewnioną guwernantkę. Gdy ukończyła dwunasty
rok życia, rodzice oddali ją szkoły średniej dla dziewcząt
w Warszawie, na tzw. pensję. Zakład naukowy dla panien
prowadzony przez Natalię Porazińską (krewną ojca) mieścił się przy ulicy Brackiej nr 4. Ksawera Porazińska (siostra
ojca) prowadziła w Warszawie na Nowym Świecie czytelnię,
z której Janina często i chętnie korzystała. Kolejne lata nauki upłynęły w Krakowie na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów wróciła
do Warszawy i w stolicy zamieszkała na stałe. W Lublinie
pojawiała się sporadycznie i na krótko. W podręcznikach
historii literatury o Porazińskiej nie ma zbyt wiele informacji. Do dzisiaj jej twórczość nie doczekała się monograficznego opracowania. Dobrze, że autorka sama i obszernie przedstawiła się swoim czytelnikom, publikując w 1961
roku gawędę biograficzną I w sto koni nie dogoni (Czytelnik,
Warszawa 1961), Jest to interesująca proza o charakterze
wspomnieniowo-obyczajowym. Książka została pięknie zilustrowana przez Michała Bylinę. Czarno-białymi konturami artysta nakreślił przede wszystkim zwierzęta: wiewiórki, jeże, psy, koty, wróble, wiejskie sprzęty, drzewa i kwiaty,
rzekę, las – czyli świat najbliższy autorce i jej bohaterom.
„Choć urodziłam się i wychowałam w mieście, kochałam
nie ulice i wysokie domy, kochałam pola, las i wodę. Na wsi
przebywałam tylko latem, ale matka moja pochodziła ze
wsi” – wyznała w jednej rozmowie z przyjaciółmi.
Porazińska była autorką, której bardzo leżał na sercu
los najmłodszych. Stąd tak liczne w jej twórczości portrety dzieci, szczególnie wiejskich – ich problemy, smutki i radości. W 1969 roku została wyróżniona przez

dzieci Orderem Uśmiechu, którym udekorowała ją Ewa
Szelburg-Zarembina.
Napisała ponad 50 książek (nie licząc wznowień i przedruków) dla dzieci i jedną dla młodzieży. Opowieść „dla
starszych dzieci” Kto mi dał skrzydła – o Janie Kochanowskim, weszła do kanonu lektur szkolnych. Debiutowała na
łamach „Wędrowca” w roku 1903. Przed I wojną światową współpracowała z redakcjami wielu pism dla dzieci
(m.in.) „Przyjaciel dzieci”, „Promyk”, „Płomyk”, „Promyczek”. W 1917 r. była współzałożycielką „Płomyka”. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przez kilka lat pracowała
w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego w Wydziale Szkół Powszechnych. W latach 1927–1939 była redaktorem popularnych periodyków dziecięcych – „Płomyczek”,
„Słoneczko”. Współpracowała wówczas (m.in.) z Józefem
Czechowiczem, który po opuszczeniu Lublina znalazł pracę w Warszawie (patrz: Spotkania z Czechowiczem – opr. Seweryn Pollak, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971).
W utworach Janiny Porazińskiej odnajduje czytelnik bajeczny świat przedmiotów i ożywionych zabawek,
a przede wszystkim przyrodę. Aby ukazać jej piękno, autorka posługiwała się zarówno konwencją realistyczną,
jak i fantastyczną. Uwagę koncentrowała przede wszystkim na problemach moralnych, na postawach, marzeniach i zabawach małych bohaterów. Ukazywała świat bliski dziecięcej wyobraźni, w którym dominowało dobro,
piękno, prawda i mądrość. Zwyciężało zawsze dobro.
Na tekstach Porazińskiej wychowało się kilka pokoleń
młodych Polaków. Szkoda, że ostatnio są one bardzo rzadko wznawiane. Wspomnę, że w jej utworach obecny jest klimat lubelskiego Starego Miasta – wybrukowanych wąskich
ulic, po których toczą się konne dorożki. W jednej z rozmów
z przyjaciółmi wyznała: „i ja miałam kiedyś 6 lat i marzyłam, aby zostać dorożkarzem!”. Opisy pięknej zieleni w parkach to bez wątpienia nawiązywanie do lubelskiego Ogrodu Saskiego, po którym przyszła pisarska spacerowała razem
z rodzicami. Od roku 2009 w rodzinnym mieście Janiny Porazińskiej na ścianie domu, w którym się urodziła, pamiątkowa tablica przypomina o jej życiu i dziele.
Zmarła 3 listopada 1971 roku w Warszawie. Pochowana została na Powązkach.	
■
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Jedna kartka mojego
pamiętnika
Wychowałem się w patriotycznej rodzinie. Miłości do
ojczyzny nikt mnie nie uczył. To miałem we krwi. Nauczono mnie kochać pracę i szanować ludzi. Od wczesnego dzieciństwa obcowałem z książkami. W domu na
stole leżały Ballady i romanse Mickiewicza, wiersze Słowackiego, nowele Sienkiewicza, była też powieść Kraszewskiego Ulana. Polubiłem literaturę, pokochałem twórców.
Zacząłem też interesować się historią, stałem się pasjonatem historii Lublina. Lubię dzielić się swą wiedzą, całe życie pracowałem jako nauczyciel, teraz moją pasją jest opowiadanie o Lublinie, trzydzieści lat oprowadzam turystów
po moim ukochanym mieście i pilotuję wycieczki przemierzające województwo lubelskie. Jako emeryt odkryłem urok pracy społecznej. Brałem udział w wielu akcjach
społecznych, które dały mi wielką satysfakcję. W dzieciństwie, w szkole podstawowej, nauczyłem się na pamięć
wielu wierszy. Wiele z nich pamiętam do dzisiaj, ot, choćby Modlitwę Janiny Porazińskiej.
Dobry Boże, Ojcze nasz
Nad mą duszą trzymaj straż.
Niechaj w dzień i w noc jej strzegą
Twe anioły ode złego
Daj mi mądrym, dzielnym być –
Kochać Polskę, dla niej żyć!
Czemu przypomniałem akurat ten utwór? Z autorką
tego wiersza wiąże się największa chyba przygoda mego
życia. Książki autorstwa Porazińskiej poznałem w dzieciństwie. W moim środowisku chętnie i dużo czytano.

Sięgaliśmy także po książki Porazińskiej. Wcześniej, bo
w najwcześniejszych klasach szkoły podstawowej w dzienniczek lektur wpisywałem omówienia jej wierszy i legend.
Janina Porazińska jest patronką szkoły w Styrzyńcu
w pobliżu Białej Podlaskiej. Dyrekcja szkoły skierowała
do lubelskiego PTTK pismo z prośbą o znalezienie przewodnika zdolnego oprowadzić uczniów lubelskim szlakiem autorki Kozuchy Kłamczuchy. Prośba nie wzbudziła
zainteresowania, pismo dwa lata przeleżało w szufladzie
PTTK, pewnie leżałoby jeszcze dłużej, gdyby nie ponaglenie ze styrzyńskiej szkoły. Ponowna prośba wywołała pewną konsternację, lubelscy przewodnicy raczyli turystów opowieściami o życiu, twórczości, ciekawostkach
wielu pisarzy związanych z Lublinem, choćby o Biernacie, Reju, który procesował się w lubelskich sądach, Janie
Kochanowskim i jego śmierci w lubelskim trybunale, Sebastianie Klonowiczu – poecie burmistrzu, Ignacym Krasickim – prezesie Trybunału, Koźmianie, Kraszewskim,
Prusie, wreszcie o Czechowiczu, Łobodowskim. A tu nagle Porazińska!
Nadanie imienia Janiny Porazińskiej szkole w Styrzyńcu nastąpiło w roku 1998. Uczniowie byli w Warszawie
w bibliotece przy ulicy Sulikowskiego, gdzie mieści się
izba pamięci, w której zgromadzono oryginalne i cenne pamiątki po pisarce. Twórczynią tej ważnej placówki jest pani Elżbieta Wolffgram, bibliotekarka rozmiłowana w twórczości Porazińskiej. Uczniowie odwiedzili także
grób pisarki na warszawskich Powązkach, chcieli wreszcie zobaczyć miasto, w którym się urodziła, ulicę a może
i dom – jeśli przetrwał – gdzie upłynęło jej dzieciństwo.
Przed czwartą rocznicą nadania imienia szkole, dyrekcja
kolejny raz poprosiła PTTK o przewodnika. Pismo podpisane przez dyrektorkę szkoły – pewnie to zrządzenie losu
– trafiło do moich rąk. Zadrżałem z emocji. Wiedziałem,
że urodziła się w Lublinie, ale gdzie? W której dzielnicy, przy jakiej ulicy? Niewiele miałem czasu na zdobycie
tych wiadomości. W solidnym opracowaniu Augusta Grychowskiego Lublin i Lubelszczyzna w twórczości polskich
pisarzy znalazłem niewiele informacji. Przejrzałem wiele tomów pamiętników i wspomnień i żadnego tropu nie
odnalazłem.
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Janina Porazińska

Z prośbą o pomoc w odnalezieniu domu rodzinnego pisarki zwróciłem się do starszych, bardziej doświadczonych
przewodników jak Marek Wyszkowski czy Wanda Kwietniewska. Niestety, pomocy nie uzyskałem, bo nie wiedzieli. Pozostałem skazany na siebie. Czasu – jak powiadam
– było niewiele, spędziłem go, pracowicie wertując dokumenty, roczniki, biografie. Po czterech dniach i nocach wytężonej pracy ustaliłem lubelski adres pisarki, mogłem więc
19 października 2002 roku zaprowadzić wycieczkę ze Szkoły Podstawowej ze Styrzyńca pod dom rodzinny Janiny Porazińskiej! Na Noworybną 3! Radość uczniów była ogromna, moja także.
W dalszym ciągu nie była znana prawdziwa data urodzin Porazińskiej. Przyjąłem – bez pewności i bez przekonania – rok 1888, który spośród sześciu różnych roczników, powtarzał się najczęściej. Opowiadali się za nim
autorzy i redaktorzy szeregu podręczników historii literatury, przewodników encyklopedycznych, popularnych
czasopism. Z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że byli
autorzy, którzy za rok urodzenia pisarki przyjmowali daty:
1892, 1886, 1882, 1898, 1890.
19 października 2002 roku grupa wycieczkowa ze Styrzyńca mogła się sfotografować przed domem pisarki. Kamienica była zrujnowana, odrapana, okna zabite deskami,
dyktą. Wymagała natychmiastowego remontu. Budynkiem zainteresowałem władze miasta, począłem zabiegać
i prosić o wykonanie remontu. Mój wysiłek nie poszedł na
marne, remont przeprowadzono w roku 2006.
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Od pamiętnego dnia październikowego roku 2002 zacząłem odwiedzać Archiwum Lubelskie celem ustalenia
dokładnej daty urodzin Janiny Porazińskiej. Miałem do
przejrzenia sześć roczników ksiąg urodzeń sporządzonych bardzo staranie, zapisanych ponad sto lat wcześniej,
piórem maczanym w atramencie. Każdy rocznik zawierał
dwa tomy formatu A-4 zapisanych po rosyjsku! Litery rosyjskie (bukwy) były kaligrafowane artystycznie, ozdobnie, co utrudniało odczytywanie tekstu. W pracowni naukowej mogłem przebywać najwyżej 2–3 godziny, po
dłuższym pobycie dostawałem tzw. oczopląsu. Byłem już
na emeryturze, miałem wprawdzie wolny czas, ale zdrowie nie dopisywało, właśnie oczy. Po kilku miesiącach pracy zrezygnowałem z dalszych poszukiwań. Ustalone były
już dwa terminy odsłonięcia tablicy na domu pisarki: 2007
i 2008. Z uwagi na brak prawdziwej daty urodzin pisarki
odsłonięcie tablicy pamiątkowej przeniesiono na czerwiec
2009 roku. Dopiero w pierwszych dniach lipca 2009 roku
dotarłem do prawdziwej daty urodzin Janiny Porazińskiej!
Zgadzały się nazwiska i imiona rodziców. Mogłem więc
zakomunikować: Janina Porazińska urodziła się 29 września 1882 roku. Rodzicami byli: Edward Leon Poraziński
i Helena Porazińska z domu Bielecka.
Był akt urodzenia, władze miejskie mogły podejmować następne kroki, a więc przystąpić do ufundowania
i odsłonięcia tablicy na rodzinnym domu naszej wielkiej
lubelskiej autorki. Uroczystość odsłonięcia odbyła się 3
listopada 2009 roku. Zgromadziło się wielu zainteresowanych, byli przedstawiciele władz miejskich z prezydentem na czele, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu
p. Bogumiła Chodun z uczniami, nauczyciele, przewodnicy, mieszkańcy Lublina, przedstawiciele prasy. Obecna
była p. Elżbieta Wolffgram, organizatorka Izby Pamięci Janiny Porazińskiej przy ulicy Sulikowskiego w Warszawie,
przedstawiciele rodziny pisarki.
W pięknym wystąpieniu pani Bogumiła Chodun, dyrektor Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu przypomniała dokonania naszej lubelskiej autorki, omówiła ciągle aktualne
i ważne przesłanie jej utworów oraz wyraziła wdzięczność
za umożliwienie uczestniczenia delegacji ze szkoły w Styrzyńcu w tej – jak się wyraziła – wyjątkowej dla miłośników

Konstanty Frączek
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Uczniowie ze Strzyńca pod
dawnym mieszkańcem poetki
przy ulicy Noworybnej 3

twórczości Janiny Porazińskiej uroczystości. Ten chłodny
listopadowy dzień był jednym z najpiękniejszych w moim
życiu. W „Dzienniku Wschodnim” ukazał się obszerny artykuł Anny Herety „Dzieci na literackiej wyprawie i pączkach”. Autorka pisała: „Wczoraj w Lublinie, w 38. rocznicę
śmierci Janiny Porazińskiej zorganizowano grę edukacyjną oraz na ścianie staromiejskiej kamienicy odsłonięto tablicę informacyjną, że tu mieszkała poetka. Jednymi
z uczestników tych uroczystości byli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej ze Styrzyńca spod Białej Podlaskiej. Mimo
chłodu i wiatru dzieci wędrowały za lubelskimi przewodnikami, szlakami znanych lublinian. Zamieszczono zdjęcie
z uroczystości, a także dostarczoną przeze mnie fotografię
sprzed 7 laty, kiedy po raz pierwszy grupa ze Styrzyńca sfotografowała się przed kamienicą. We wspomnianej kronice są podziękowania a także tekst przemówienia Pani Chodun wygłoszony w czasie odsłonięcia tablicy.
Fragmenty pozwolę sobie przypomnieć:
„Dziewiętnastego października 2002 roku, w dniu naszej wycieczki, czekała nas w Lublinie miła niespodzianka.
Los zetknął nas z lubelskim przewodnikiem panem Konstantym Frączkiem, który w profesjonalny sposób, świetnie przygotowany opowiedział nam o dzieciństwie pisarki w Lublinie i jako pierwszy odkrył przed nami miejsce
jej narodzin. Opowieść lubelskiego przewodnika wywarła wielkie wrażenie na uczestnikach wycieczki. Nasze
kontakty nie skończyły się z momentem zakończenia wyprawy do Lublina, trwają do dzisiaj, jednym z dowodów
jest nasza obecność tutaj i myślę, że być może przez naszą prośbę, tak niechcący i przypadkowy, rozwinęło się
w panu Konstantym Frączku szczególne zainteresowanie
życiem i twórczością Janiny Porazińskiej, które już zaowocowało kilkoma publikacjami na jej temat.
Cieszymy się z inicjatywy umieszczenia na rodzinnym
domu Porazińskiej tablicy pamiątkowej, po pierwsze: jest
to hołd złożony pisarce, która swoim życiem i twórczością
w pełni na miejsce w trwałej pamięci Polaków zasłużyła, po drugie: tablica ta ułatwi przybyszom, takim jak my,

odnalezienie tego miejsca, zaś lubelskim przewodnikom
będzie przypominała, że obok innych wybitnych Polaków,
mieszkanką tego pięknego miasta była także Janina Porazińska i warto, a nawet należy – oprowadzając wycieczki
– wspominać o tej pisarce.
Głównym przesłaniem wyboru patrona szkoły jest
możliwość dopatrzenia się w życiu i pracy wartości ponadczasowych a także postawienie go uczniom jako wzór
godny naśladowania, ale patron powinien też być w jakiś sposób bliski, powinien stworzyć coś, czym po latach
mógł nadal zjednywać młode pokolenia. Dorobek życia
patrona powinien stanowić podbudowę do działań twórczych uczniów, do wszechstronnego rozwoju ich osobowości. Moim zdaniem Janina Porazińska, nasza patronka,
sprosta wszystkim wymienionym powinnościom…
Myślę, że szkoły, przedszkola oraz inne instytucje noszące imię Janiny Porazińskiej czują swoje przesłane »ocalić twórczość Porazińskiej od zapomnienia« i będą realizowały zadanie polegające na propagowaniu twórczości
swojej patronki w działalności edukacyjnej i wychowawczej, z korzyścią dla swoich wychowanków.
Obcowanie z twórczością Porazińskiej rozwija wrażliwość, wrażliwość na piękno wsi polskiej, na piękno i bogactwo języka, ale także dowartościowuje dzieci pochodzące ze środowiska wiejskiego. Skoro Porazińska kochała
wieś swego dzieciństwa – Chrusty, cóż stoi na przeszkodzie małemu mieszkańcowi Styrzyńca, by kochać swoją wieś, swoją Małą Ojczyznę. Twórczość Porazińskiej to
wspaniała lekcja patriotyzmu, historii, to dążenie do ocalenia wielu słów i zwrotów, dawno już wyeliminowanych
z naszego współczesnego języka”.
Autorka tego porywającego wystąpienia została nagrodzona hucznymi brawami. Cieszę się, że efektem mojej
współpracy ze środowiskiem styrzyńskiej szkoły jest piękna pamiątkowa tablica. I dodam jeszcze, że jest mi niezmiernie miło, kiedy ze styrzynieckiej szkoły otrzymuję
kartki z noworocznymi życzeniami.
Konstanty Frączek
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Zbigniew
Włodzimierski

Żywot człowieka
społecznego
Konstanty Frączek – postać wpisana w krajobraz
miasta. Pedagog z wykształcenia, przewodnik z powołania, społecznik z krwi i kości.
Pracę zawodową zakończył w roku 1990. – Ogarnęło
mnie wówczas – wspomina – dziwne uczucie. Brakowało
mi kontaktu z ludźmi, młodzieżą, z którą przepracowałem
30 lat. – Mógłbym powiedzieć, że postanowiłem rozpocząć
jeszcze jedno życie. Zdecydowałem się na pracę społeczną.
To nie był żaden wybór, czy poszukiwanie jakiegoś ładu czy
sensu. Idea społecznikowska była mi bliska, miałem ją we
krwi, teraz dopiero nadszedł czas działania. I żaden dzień
nie minął mi bez jakiejś akcji, jakiegoś przedsięwzięcia, zadzierzgnięcia pomysłu, podjęcia inicjatywy, przygotowania
apelu czy projektu. Olbrzymią radość i satysfakcję dała mi
kwesta na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej. Trudno się w tym momencie obyć bez jakiejś refleksji. Człowiek
odchodzi, najbliżsi fundują mu nagrobek, bywa, że funduje
sobie sam. A czas płynie, płynie. Bywa, że po stu, stu pięćdziesięciu latach nie ma komu zadbać o okazały nagrobek,
który wzniesiony ileś lat temu jest dziełem sztuki, epoki, pamiątką minionych czasów i należy o niego zadbać. Cmentarz to coś więcej niż nasze miejsce spoczynku, to nasza
historia, to miejsce pamięci o naszych przodkach. Każdy
to chyba wie, nie każdy ma czas się zatrzymać i podumać.
Kwestuję od lat 28, znam wielu lublinian, wielu mnie zna,
ale moja kwesta to nie wyciąganie ręki po kilka złotych, to
niekończący się wykład historii cmentarza, o losach ludzi,
którzy spoczęli w tym miejscu, Pod Lipkami. Obdarzony
wyjątkowo mocnym, tubalnym acz miłym głosem potrafi
z każdym nawiązać kontakt i każdego zainteresować jakąś
ciekawostką historyczną. Gdy byłem młodszy sam potrafiłem kwestować cztery dni, od rana do zmroku, zdarzyło się, że zebrałem do puszki kwestarskiej zebrać ponad 10
tysięcy złotych. Według wyliczeń na dzień 2 listopada 2017
roku zebrałem sam w ciągu kilkunastu lat swego kwestowania (dokładnie od roku 1998) – 122 605 złotych (sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięć złotych).
Kwestuje się w deszczu, chłodzie, to przecież listopad!
Czasem pomagały mi wnuczki Klaudia i Weronika, to
dzielne dziewczyny. Cieszę się, że im również praca społecznikowska sprawia satysfakcję.

Najwytrwalszy kwestarz na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej

Zdjęcia Konstantego Frączka – kwestarza-rekordzisty pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich lubelskich gazetach, zdjęcia z wnuczkami zamieścił
„Kurier”, wywiad z kwestarzem-rekordzistą opublikowano w „Dzienniku Wschodnim” Do pana Konstantego należy rekord datków zebranych w czasie jednej kwesty, to
niemała suma bo 10 217, 76 złotych. Ten rekord ustanowiony został w roku 2000. A konkurencja była przecież
niezwykła! Popularni lubelscy aktorzy z Piotrem Wysockim na czele, klikon Władysław Stefan Grzyb – krzykacz
nad krzykacze, równie krzykliwi dziennikarze, ba, prezydenci miasta! Dyplomy i listy gratulacyjne od władz miasta, Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
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Lublina gromadzi pieczołowicie. – To ważne dla mnie dokumenty – mówi.
Kwesta na odbudowę cmentarzy jest raz w roku, ochoczo więc poparł kolejną inicjatywę zbierania datków, tym
razem na odbudowę lubelskiego Starego Miasta. W staropolskim stroju z puszką kwestarską przemierzał uliczki i zachęcał tubylców oraz turystów, by nie skąpili grosza na odbudowę miasta. Włączył się również w szereg
akcji inicjatyw społecznych komitetów budowy pomników, wspierał akcję budowy Pomnika Bohaterów Powstania Warszawskiego, Pomnika – Muzeum Bitwy Warszawskiej i Wojny Polsko-bolszewickiej 1920 r., Pomników śp.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii
Smoleńskiej 2010 roku. Ma pomysły, niespożytą energię, życzliwość dla każdego człowieka. Jest niezastąpionym partnerem w organizacji letniego wypoczynku dla
młodzieży, organizacji zimowisk w Tatrach, pielgrzymek, uroczystości kościelnych, rocznicowych, wspierania potrzebujących.
Nie będzie przesady w słowach, jeśli napiszę, że utrzymuje kontakty ze Stolicą Apostolską, Kurią Metropolitalną
w Lublinie, redakcjami gazet i rozgłośni, uczelniami... Życzenia świąteczne otrzymuje od setek osób rozsianych po
świecie. Jest choćby w kontaktach z Heleną Pankiw, siostrzenicą Czechowicza mieszkającą na Ukrainie w okolicach Lwowa, znany jest w wielu redakcjach, rozgłośniach,
klubach (Klub Świata Książek, Klub Przyjaciół Radia, Poradnia Językowa dla dziennikarzy Telewizji Polskiej).
W olbrzymim stosie dyplomów, powinszowań, pozdrowień, zaproszeń, listów gratulacyjnych często zaskakują
podziękowania od najrozmaitszych instytucji, stowarzyszeń, osób. Ot, pierwszy z brzegu dokument okazuje się
być Listem z Kurii Metropolitalnej w Lublinie:
Szanowny Panie,
Z racji wieloletniej i wzorcowej współpracy Polskiego
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie
z Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Wieży
Trynitarskiej, w imieniu Metropolity Lubelskiego Księdza
Arcybiskupa Józefa Życińskiego, składamy Panu szczere
wyrazy wdzięczności za osobisty wkład i przykład, zwłaszcza dla młodzieży odwiedzającej nasze miasto w prezentacji i odkrywaniu piękna tradycji Kościoła Lubelskiego,
inspirowanego światłem wiary przodków.
Wyrażamy nadzieję, że w perspektywie zbliżającego
się 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej, na dalszą bezinteresowną i owocną współpracę Klubu Przewodników Lubelskiego PTTK z ekspozycjno-oświatową działalnością
naszego Ośrodka Kultury i Sztuki Religii w zabytkowej
Wieży Trynitarskiej.
Kolejna przesyłka to podziękowanie Caritas Archidiecezji Lubelskiej za bezinteresowną pomoc przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

organizowanego przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
„Pragniemy wyrazić również najszczersze słowa uznania za
okazane przez Pana zaangażowanie, poświęcenie oraz serce” – napisali organizatorzy. I zaproszenie dla całej rodziny Konstantego Frączka podpisane przez Metropolitę Warszawskiego ks. Kardynała Kazimierza Nycza do wzięcia
udziału w uroczystej Mszy św. w ramach obchodów VIII
Święta Dziękczynienia i pamiątkowego zdjęcia wszystkich
darczyńców Z licznych pielgrzymek, które organizował
i w których brał udział wspomnę o pielgrzymce-wycieczce na Białoruś szlakiem męczeństwa św. Andrzeja Boboli.
Jako jedyny niósł biało-czerwoną flagę. – Zwracali mi uwagę Białorusini, abym ją zwinął! – wspomina. Uśmiechem
pobłażania kwitowałem takie życzenia i wznosiłem sztandar jeszcze wyżej. Najwyżej jak mogłem. To nie przekora, to potrzeba manifestowania miłości do Polski i religii.
I jeszcze list z Torunia od prezydenta miasta Michała
Zaleskiego, który serdecznie dziękuje za zainteresowanie
osobą przedwojennego prezydenta, znakomitego torunianina i opiekę nad grobem znajdującym się na lubelskim
cmentarzu. Leon Raszej, ostatni przedwojenny prezydent
Torunia, we wrześniu 1939 zaciągnął się w szeregi Wojska Polskiego, nalot na Lublin 9 września zastał go w lubelskim Ratuszu, gdzie załatwiał ostatnie sprawy służbowe, tam też zginął. Jego grób znajduje się na cmentarzu.
Obok przesyłki z Torunia dyplom za ofiarność i zaangażowanie z Instytutu ks. Piotra Skargi w podziękowaniu za
systematyczne wspieranie dzieła obrony wartości chrześcijańskich w Polsce i propagowanie orędzia Matki Bożej
Fatimskiej poprzez uczestnictwo w kampaniach Instytutu.
Z Instytutem Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks.
Piotra Skargi współpracuje od szeregu lat, należy do grona
oddanych Darczyńców Centrum Opatrzności Bożej, organizuje i przekazuje środki dla poszkodowanych przez powódź i inne klęski żywiołowe. Nadsyła gratulacje osobom,
które objęły ważne funkcje państwowe. Oczywiście, nie
wszystkim. Tym, które lubi, ceni i których poglądy są mu
bliskie. Gratulacje śle także do Watykanu dla wybranych
na następców św. Piotra. Zachęcony serdecznymi odpowiedziami zdobywa się na śmiałe gesty przesłania Papieżom darów w imieniu swoim i rodziny. Oto jedna z ostatnich odpowiedzi.
Watykan, 23 lutego 2013 roku
Szanowny Panie,
W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI dziękuję za list z dnia 19 lutego br., za zawarte w nim wyrazy
życzliwości i oddania oraz za załączone dary.
Ojciec Święty podczas Audiencji Generalnej w dniu
13 bm. wyraził swoją wdzięczność, zwracając się do pielgrzymów obecnych w Auli Pawła VI z tymi słowami:
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Podtrzymuje mnie i umacnia pewność, że Kościół jest
Chrystusa, który nie przestanie go prowadzić i troszczyć
się o niego. Dziękuję wszystkim za miłość i modlitwę,
którymi mnie wspieraliście. W tych niełatwych dla mnie
dniach czułem niemal fizycznie moc modlitwy, którą miłość Kościoła i wasza mi dają. Módlcie się nadal za mnie,
za Kościół i za przyszłego Papieża. Pan Bóg będzie nas
prowadził.
Ojciec Święty, wdzięczny za wszelkie dobro, jakiego doświadczał i doświadcza, otacza wszystkich swoją modlitwą, wypraszając potrzebne łaski, i przesyła swe
błogosławieństwo.
Z wyrazami szacunku Mons. Peter B. Wells – Asesor
Uważnie śledzi działalność społeczną i kulturalną redakcji radiowych i prasowych, poważnie traktuje zaproszenia do uczestniczenia w ankietach dzienników, tygodników i miesięczników. Wielokrotnie za rzeczowe
i trafne uwagi wyróżniany bywał nagrodami książkowymi. Komentarze i listy jego autorstwa pojawiają się na łamach gazet. W roku 2010 w „Kurierze” natrafiłem na kolejny list p. Konstantego. Pisał do redakcji:
„Wykonaliście Państwo wielką i pożyteczną robotę.
W sobotę 29 maja br. i w czwartek 3 czerwca wydaliście
w dwóch tomach najpiękniejszą, poza Biblią, książkę na
świecie – »Quo vadis« Henryka Sienkiewicza. Jeden tom
tej pięknej książki, odliczając cenę dziennika, kosztował
tylko 1 złoty i 50 groszy i był tańszy od bochenka chleba.
Brawo dla Pana i dla Pańskiego zespołu redakcyjnego! Jesteście więc najtańszym i najbardziej przyjaznym wydawnictwem w Polsce (…).
Warto jeszcze nadmienić, że szata graficzna książki jest
estetyczna, druk wyrazisty i czytelny. Myślę po cichu, także i za wielu Czytelników »Kuriera Lubelskiego«, którzy
chętnie kupiliby dalsze dzieła klasyki polskiej i obcej razem z »Kurierem« (np. »Chłopi«). Jest to najbardziej dostępna forma upowszechniania czytelnictwa, najtańszy
sposób kupienia książki. Sam kupiłem 10 egzemplarzy,
by rozdać tym, którzy jej nie czytali. Czyńcie tak nadal,
życzę powodzenia.
Z wyrazami szacunku czytelnik Konstanty Frączek”.
Jest Konstanty Frączek przede wszystkim przewodnikiem turystycznym. Lublin jest atrakcyjnym punktem na
turystycznych szlakach Polski, Lubelszczyzna również.
Barwna historia, piękne zabytki, szereg intrygujących
inicjatyw artystycznych, bogata oferta kulturalna współczesnych imprez kulturalnych przyciąga turystów z kraju
i zagranicy. Tajemnice miasta i jego burzliwa przeszłość
przyciągają dziennikarzy i reporterzy. Wielu z nich kontaktuje się z panem Konstantym. Napomknąłem już, że
znany jest w wielu krajowych redakcjach, sława o jego
wiedzy i bezinteresowności rozeszła się po kraju szeroko.
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Na górskim szlaku…

…na lubelskiej Wieży Trynitarskiej…

…na kazimierskim Rynku…

…w skansenie
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Z grupą lubelskich uczniów pod Muzeum Powstania Warszawskiego

Do Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Rynek 8,
napłynęło podziękowanie od Aliny Ert-Eberdt. Autorka
portalu podroze.pl pisała:
W dnach 19 i 21 lutego 2002 r. był Pan moim przewodnikiem po Lublinie i Majdanku. Zgodził się Pan
oprowadzić mnie bezinteresownie, bez żadnej gratyfikacji. Wiedza, którą Pan się ze mną wtedy podzielił,
pomogła mi potem napisać reportaż o Lublinie, który został opublikowany w grudniowym numerze miesięcznika „Podróże” tego samego roku. („Podróże”, nr
12.2003)
Mieć Pana za przewodnika – to wielka przyjemność!
Jest Pan entuzjastą i Pański entuzjazm udziela się.
Pozostaję z wdzięcznością
Alina Ert-Eberdt
Portal turystyczny podroze.pl
Ponadto, z wdzięcznością dla swej uczelni macierzystej
– UMCS, oprowadzał społecznie po Lublinie nauczycieli Szkół Polonijnych, będących słuchaczami Studium Metodyki Języka Polskiego UMCS.
Materiałami ze swego archiwum wspierał w reporterskim trudzie redaktorów wielu gazet, dostarczył materiał
dotyczący obrazu Matki Bożej Latyczowskiej przy opracowywaniu tekstu Matka Latyczowska Królowa Podola

i Wołynia opublikowanego na łamach tygodnika „Strony
Maryjne”. Bez honorariów oprowadza wycieczki emerytów, kombatantów, grupy laureatów konkursów (choćby
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza). Jest także podziękowanie podpisane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Piotra Tokarczuka o treści: składam
podziękowanie za żywą lekcję historii w barwnej opowieści o lubelskich zabytkach, podczas spaceru po Starym
Mieście, z czytelnikami MBP w dniu 10 maja 2017 roku.
Nikt nie oprowadził tylu wycieczek społecznie – podkreśla z dumą.
Trzeba umieć zainteresować młodzież przeszłością,
trzeba umieć znaleźć język ze zgorzkniałym emerytem,
dociekliwym prymusem, krnąbrną czy egzaltowaną licealistką. I to mi się udaje! – podkreśla z satysfakcją.
Równie dobrze jak Lublin zna i Lubelszczyznę. Jest
oczarowany Nałęczowem, Kazimierzem, Bochotnicą, Zamościem, Warszawą, Sandomierzem, Krakowem, Tatrami... Potrafi zainteresować turystów opowieściami o ginących zawodach, zna wiersze, anegdoty i ciekawostki
o kowalach, kołodziejach, stelmachach, rymarzach, garncarzach, młynarzach… A jeśli brakuje mu wiersza, ułoży
sam i zaprezentuje jak najlepszy aktor.
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Kolejna rozmowa dziennikarzem radiowym

U kowala
W Wojciechowie jest kuźnia
W niej kowal kuje do późna.
Kuje i robi różne ozdoby,
Bo koni nie ma na roli,
A pola orzą traktory.
U garncarza
Garnki z gliny lepią w Bęczynie,
Piękne i zdrowe to naczynie.
Zygfryd i Cezary Gajewscy
Chlubią się Urzędowem Królewskim.
Święta Otylia patronka Urzędowa
Źródlaną wodą ludzi uzdrawia
Niech Otylia Święta
O was pamięta
I błogosławi ciężkiej waszej pracy,
Bez której nie ma kołaczy.
U pszczelarza
Pszczela Wola pachnie miodem,
Gdy go jesz, on zdrowia doda.
Z żab tu nie jest korzyść wielka
Pszczółki nasze najważniejsze.
Szkoła dobra jest nad życie
Pszczółki nasze pracowite
Przepędziły do Bystrzycy
Wszystkie żaby w okolicy.
Nie brakuje entuzjastów i takiej poezji. Wiersze lubelskiego przewodnika bywają zapisywane przez szczególnie

pilnych uczniaków i wrażliwe turystki. Ale i sam pan Konstanty, jego wiedza, kunszt przewodnicki, nie tylko zachwycają, ale inspirują do pisania wierszy! Czesława Dąbrowska-Bojda, poetka nagradzana na wielu konkursach
literackich, obdarzyła pana Konstantego utworem:
Słowa sercem malowane
Panu Konstantemu Frączkowi Przewodnikowi turystycznemu z Lublina
Jak z otwartej księgi
Płyną słowa
Pana Konstantego
Malowane barwnymi wspomnieniami
Historycznego miasteczka
Przywołujące poetów, pisarzy
I zasłużonych dla miasta
Błoga cisza oddycha magicznie
Szare chmury zmieniają się w błękit
Legendarne wieści o nałęczowskim herbie
Zatrzymują się na koronach drzew
Wycieczkowicze zastygają w milczeniu
A przechodnie ze zdziwieniem i powagą
Podziwiają brzmiący akompaniament głosu
Przewodnika z Lublina
Którego można słuchać
Bez końca
Zbigniew Wodzimierski
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Czesław
Michałowski

Trzy uliczne rozmowy
o dwóch kijkach
Rozmowa pierwsza
Sporo lat temu do chodzenia z kijkami sposobem
nordic walking – upowszechnionym w całym świecie ponoć przez Norwegów – namówiła mnie była uczennica
mojej żony Teresa Dzierwa. Było to w czasie mego pobytu
w kołobrzeskim sanatorium. Leczyłem się wówczas z bolesnej rwy kulszowej i muszę przyznać, że powrót do zdrowia
zawdzięczam w dużej mierze radom tej fizykoterapeutki.
Za wzór miałem wówczas tabuny niemieckich turystów
głównie z byłej NRD, którzy bez względu na wiek spacerowali brzegiem morza z kijkami w garści. W wolnym
tłumaczeniu termin ten oznacza nordyckie przechadzki. Marsz z kijkami ma niebagatelny wpływ na ludzkie
zdrowie, bowiem zapobiega wielu cywilizacyjnym chorobom, a mianowicie: skrzywieniom kręgosłupa, problemom z należytym krążeniem krwi, otyłości i wielu innym
przypadkom niewłaściwego funkcjonowania organizmu.
A poza tym ułatwia bezpieczne poruszanie się pieszym,
poprawia sylwetkę i kondycję.
Po powrocie do Lublina moje uliczne wyprawy z użyciem kijków wzbudzały nieskrywaną sensację. Dzieci pokazywały mnie palcami, przechodnie przerywali rozmowy i spoglądali na mnie z dezaprobatą, a mniejsze pieski
prowadzone na smyczy, bądź te biegające luzem, obszczekiwały mnie zawzięcie. Jednym słowem w Lublinie byłem
obcym i chorym ciałem w zdrowym organizmie miasta.
Dzisiaj jest nieco inaczej, chociaż uczestników takich
ulicznych wędrówek spotykam bardzo rzadko, natomiast
w pobliskim Nałęczowie dosyć sporo.
Jest upalny dzień lipca pierwszego roku XXI wieku. Siedzę na ławeczce przy jednym z mieszkalnych bloków ulicy
Radzyńskiej i reguluję długość kijków. Przed chwilą wyszedłem z pobliskiego sklepu z zakupionymi artykułami
spożywczymi. Dość ciężki plecak położyłem obok i po
odpowiednim ustawieniu długości szykuję się do ruszenia w kierunku przystanku autobusowego. Nagle słyszę:
– Jak się chodzi z tymi patykami? Podnoszę głowę i widzę starszego mężczyznę w skafandrze i kaszkiecie. Ni to
mieszczuch, ni rolnik, coś pośredniego.
– Wyśmienicie się chodzi – odpowiadam. Zapraszam
ręką, by usiadł obok, ale odmawia. Wskazuje palcem na
kijki i pyta, czy może je obejrzeć. Podaję mu jeden. Ogląda

go dokładnie i przymierza do swojej sylwetki. Stwierdza,
że dla niego za krótkie.
– Może pan sobie je uregulować. I pokazuję, jak się to
robi.
– Pierwszy raz widzę żywego człowieka z tymi patykami. Raz tylko widziałem w telewizji. U nas na wsi takich co chodzą z kijami nazywają narciarzami i uważają ich za pomylonych. Przepraszam, ze tak mówię, ale tak
ich nazywają.
Czuję się głupio i postanawiam nie przyznawać się do
sportowego ich wykorzystania i nie bronić idei nordic-wal
king, bo weźmie mnie za durnia. Mówię więc: – Ja, panie,
nie narciarz jestem, ja raniony – mówię zbolałym głosem.
– O! – dziwi się. – A gdzie? – docieka zainteresowany.
– Pod Verdun (mówię niewyraźnie: werdę).
– O! Szyja to niebezpieczne miejsce!
– Jaka szyja? – dociekam zdezorientowany.
– Mówił pan przecież, przepraszam, ale mówił pan wyraźnie, że pod mordę. Czyli w szyję, bo gdzie?
– Nie w szyję, tylko w lewą nogę za kolanem! – podpowiadam najpoważniej jak mogę. – A werdę to miejscowość! – wyjaśniam.
– A gdzie ona? Taka nazwa dziwna… – zauważa.
– Za Zemborzycami! – wyjaśniam najspokojniej jak
potrafię.
– Nie znam – przyznaje po namyśle. – Dziwna nazwa –
powtarza zdumiony. – Pan tutejszy? – pyta jeszcze.
– Tutejszy.
– Ja tu panie – on na to – z polecenia mojej żony jestem tutaj. Szukam dużego sklepu, co nazywa się Faryzeusz. Wielu już pytałem i nikt nic nie wie. Pewnie to żydowski sklep, bo nazwa taka…
Rozkładam ręce i mówię, że też nie wiem. I nagle coś
mi się przypomniało. – A może Orfeusz?! – mówię.
– Może i tak! – przyznaje, choć bez przekonania.
Przekonuję, że z pewnością Orfeusz i wyjaśniam, jak
do tego Orfeusza trafić. Wieśniak dziękuje i odchodzi jakby uspokojony.
Post scriptum
Nie tak dawno szukając sklepu firmy Jysk przy ulicy Łęczyńskiej dowiedziałem się od któregoś z kolei
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Autor: prof. Czesław Michałowski prezentuje swój sprzęt sportowy

przechodnia, że należy pytać o sklep „Józek” i wówczas
każdy wskaże drogę.
Rozmowa druga
Koniec grudnia. Stoję na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Krańcowej i Drogi Męczenników Majdanka. Czekam na zielone światło. Opieram ręce na kijkach
i obserwuję pędzące samochody. Wiele z nich przekracza
prędkość 100 kilometrów na godzinę! Niektóre nie zatrzymują się na żółtym świetle, bywają i takie, że lekceważą
czerwone! Biada piechurowi, który myśląc, że jest szybszy od samochodu usiłuje przebiec na drugą stronę jezdni.
W uniknięciu śmierci lub kalectwa nie pomogą mu nawet
kijki. I żadna to pociecha, że najprawdopodobniej zostanie uderzony częścią karoserii pomiędzy dwoma reflektorami. Kierowca bowiem potrafi w ostatnim momencie
tak sprytnie skręcić kierownicą, że uchroni je od rozbicia.
Natomiast pocieszającym jest fakt, że liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców ulega stałej i widocznej redukcji. Przyczyną jest świadomość zasady wpojonej przez szkolących, że „jedziesz nie pij, bo
rozlewasz”. Jest to zasada potwierdzona wieloma naukowymi i kosztownymi badaniami. I tak, w trakcie wieloletnich doświadczeń uczeni wzięli pod uwagę m.in. takie czynniki jak stężenie płynu C2H5OH, jego gatunek
(w 80% przypadków stosowano koniaki francuskie różnych marek, w pozostałych wódki, wina, piwa krajowej
produkcji), pojemność i kształt naczynia z którego pito
płyn doświadczalny, a także jego ilość, stan techniczny pojazdów, osobowość kierowców, wiek i płeć. Ze względu
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na konieczność rozpatrywania populacji sklasyfikowanych jednocześnie według wielu cech opracowanie wyników oparto na analizie tablic wielodzielnych metodą
Lancastera.
Z badań wynikają następujące wnioski:
1. Wylewaniu się analizowanego płynu zapobiega jego
wypicie natychmiast po wejściu kierowcy do samochodu
i przed zapięciem pasów bezpieczeństwa.
2 W przypadku jazdy, kierowca winien analizowany
płyn wypić jednym haustem niezależnie od jego ilości.
Obecnie uczeni czynią starania o grant na ustalenie
wpływu niektórych czynników na proces wylewania się
innego płynu, a mianowicie alkoholu metylowego o wzorze CH30H. Badania te są o tyle trudniejsze od poprzednich, bowiem liczba uczestników wstępnych doświadczeń
uległa wielokrotnej redukcji z powodów zdrowotnych.
Niemniej są one konieczne.
Moje rozmyślania przerywa nagle energiczny głos: panie,
rzuć pan te kije, bo nabawisz się kłopotów z kręgosłupem!
Spoglądam w bok i widzę jegomościa w kapeluszu, wzrostu nikczemnego jak mawiał Sienkiewicz, twarzy o nieco
lombrososkim rysunku, wieku około 60 plus. Odpowiadam spokojnie, że właśnie wręcz przeciwnie. Kijki pomagają usprawnić kręgosłup. Jegomość nie ustępuje i głosem
lekko podniesionym nadal poucza mnie o szkodliwości takiego chodzenia. Powołuje się przy tym na jakiegoś swojego sąsiada, któremu kręgosłup pod wpływem kijków uległ
nieodwracalnemu skręceniu w lewo. Człowiek ów został
przez komisję uznany za inwalidę pierwszej grupy. Chcę
coś powiedzieć, ale jegomość nie dopuszcza mnie do głosu.
Wypisz, wymaluj – polityk wysokiej rangi, uczestnik dialogu telewizyjnego z przeciwnikiem innej opcji… Czerwone
światło nadal się pali, a tokujący namawia mnie bym chodził wyłącznie z laską i to dobrze okutą, bo okolica nie jest
zbyt bezpieczna. – A kije to pan wyrzuć na śmietnik, bo
to zagraniczny produkt i zarobki firm na ich sprzedaży są
ogromne, a podatków nie płacą! Ot, co – peroruje.
Nagle błysnęło zielenią i jego moc kołysząc się przemiennie na boki i podpierając laska ruszył w kierunku
zatrzymującej się siódemki. Odetchnąłem, bo czekałem
na czternastkę.
Rozmowa trzecia
Okolice dworca PKS, początek czerwca. Trójka
młodych rozbawionych mężczyzn oferuje przechodzącym kupno papierosów. Widząc mnie proponują pół litra
wódki po niskiej cenie. Grzecznie odmawiam.
– Narciarz i nie pije? – dziwi się jeden z nich. I pyta dociekliwie: – A gdzie narty?
– Żona z tyłu niesie, bo ciężkie! – odpowiadam.
Opowieść bardzo się widocznie spodobała, bo bije brawo i dodaje: I tak trzymać!
■
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Rok Stulecia Niepodległości na Podlasiu
Rozmowa z dr. Szczepanem Kalinowskim, nauczycielem akademickim,
regionalistą, działaczem oświeceniowym i TPN w Międzyrzecu Podlaskim,
historykiem, mecenasem kultury
Rok 2018, stulecie odzyskania Niepodległości, to był
czas szczególny w Pańskim życiu i Pańskiej działalności.
Józef Ignacy Kraszewski, pisarz szczególnie mi bliski,
wypowiedział kiedyś szczególne słowa: „Są ludzie stworzeni do czynu. Jest to nałóg, jest to niepokój ducha, jest to
już taka natura”. Ta fraza to moja dewiza życiowe, te słowa
mnie inspirują i dodają sił do pracy, do edukowania społeczeństwa. Bo sił potrzeba ogromnych! Żeby zrealizować
program popularyzacji „Niepodległej”, który sobie założyłem i opracowałem, musiałem przejechać (na własny
koszt) kilka tysięcy kilometrów! Tylko w kilku przypadkach dostałem za pracę „pro publico bono”, podziękowanie na piśmie. A to był to mój jeden rok z 50 lat działalności TPN w Międzyrzecu Podlaskim.
Zaczęło się w styczniu…
Tak, dokładnie 22 stycznia. Byłem przewodniczącym
Jury konkursu historycznego „Drogi do niepodległości
Polski”, dla młodzieży szkolnej z powiatu bialskiego. Patronem konkursu i fundatorem nagród był poseł A. Abramowicz. Uroczyste zakończenie odbyło się 27 I 2018 r.
w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej, gdzie wygłosiłem wykład „Dano mi nazwisko Naczelnika”. Laureaci podczas wycieczki do Warszawy, mieli możliwość 11
IV zwiedzenia Sejmu i Pałacu Prezydenckiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
W lutym był Pan na Białorusi…
Tak. W Muzeum w Skokach (od 16.II do 7. VII) koło
Brześcia (Białoruś) otworzyłem wystawę „Gen. T. Kościuszki i jego sekretarz J. U. Niemcewicz”. To była duża
ekspozycja z mojej kolekcji (ponad 400 eksponatów).
Techniczną pomoc w organizacji wystawy zapewnił Konsulat Generalny RP w Brześciu. Zbiory odzyskałem dopiero w 2019 r., po interwencji w MSZ.
Co to za eksponaty?
Publikacje polskie i zagraniczne, plakaty, grafiki z XIX
w., np. drzeworyt Bogusława Kraszewskiego „Sosnowica” z 1884 r.i „Pomnik wystawiony przez Kościuszkę
w Dołholisce” z roku 1882, medale; banknoty, pocztówki
sprzed 100lat, filatelistyka np. znaczek z portretami Kościuszki i Mickiewicza wydany na Litwie Środkowej (!),

Szczepan Kalinowski w czasie jednej z prezentacji swych zbiorów

afisze, zdjęcia z USA (z siedziby Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie, fotografowała żona Alicja), Białorusi-Mereczowszczyzna, Szwajcarii (muzeum w Solurze),
Polski np. Kraków Kopiec Tadeusza Kościuszki, z imprez
pamięci Naczelnika w Warszawie, Terespolu, Racławicach,
Sosnowicy, czasopisma z 1917 r.(100-lecie śmierci), książki np. wydane w Lipsku w 1868 r. Pamiętniki czasów moich J. U. Niemcewicza itd…
W marcu przypadają imienny Józefa. Przed wojną
cała Polska obchodziła imienny Naczelnika.
W Łosicach w MDK zorganizowałem 19 marca imprezę „Imieniny Piłsudskiego”. Wygłosiłem wykład ilustrowany licznymi zdjęciami i dokumentami, w którym omówiłem jak w II Rzeczpospolitej fetowano imieniny Józefa
Piłsudskiego.
Proszę przypomnieć, jak wyglądały te przedwojenne
uroczystości.
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Pierwszy raz imieniny Józefa Piłsudskiego publicznie obchodzono w 1914 roku, uroczystość zorganizował
Związek Strzelecki we Lwowie. Impreza odbyła się w restauracji „Nawtuły”, a jeden z uczestników wspominał, że
na prośbę solenizanta Sosnkowski umilał czas grą na fortepianie. Imieniny były uroczystością obchodzoną w całym kraju i od 1927 r. stały się nieoficjalnym świętem państwowym. Komitet Obchodu Imienin Naczelnika Państwa
przygotował kilkadziesiąt imprez kulturalnych i apelował
do obywateli miast o udekorowanie domów, balkonów
i okien. Dochodziły jeszcze imprezy organizowane przez
młodzież szkolną, liczne stowarzyszenia i instytucje. Imieniny Naczelnika Państwa 19 III 1922 r. uroczyście obchodziła Biała Podlaska. Rano odbyła się msza polowa, potem
defilada wojska, wieczorem zaś akademia. „Silne przemówienie” o Józefie Piłsudskim, jako o bojowniku o wolność
i niepodległość Polski, wypowiedział prof. Maśluch.
W kwietniu (20 IV) odbyła się uroczysta sesja Rady
Miasta w Białej Podlaskiej z okazji 88. rocznicy nadania
przez Radę Miejską Naczelnemu Wodzowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Otrzymał Pan z rąk prezydenta Białej Podlaskiej D. Stefaniuka, statuetkę patrona
miasta Św. Michała Archanioła.
Zostałem uhonorowany za kultywowanie patriotycznych wartości, w tym szczególnie eksponowanie zasług
dla niepodległości J. Piłsudskiego. Przewodniczący Rady
Miasta D. Litwiniuk wygłosił laudację o mojej działalności społecznej, a ja przedstawiłem wykład „Pamięć na
Podlasiu o J. Piłsudskim, w okresie międzywojennym
i we współczesnych czasach”. Wykład ukazał się drukiem
w czasopiśmie „Podlasiak”, nr 8 z 2018 r. Tytuł artykułu
„Pamięć o Piłsudskim nie ginie”, „Podlasiak”, nr 8 z 2018 r.
Proszę przypomnieć, jak wyglądała uroczystość nadania tytułu honorowego Obywatela Miasta Piłsudskiemu.
Podczas posiedzenia członków Magistratu m. Biała
Podlaska, w dniu 12 kwietnia 1920 r. w składzie: burmistrz
Zenobiusz Borkowski oraz ławnicy Antoni Kroszczyński, Krzysztof Lubaszewski i Israel Bialer postanowiono
(punkt 11): Naczelnika Kraju p. Józefa Piłsudskiego wybrać honorowym Obywatelem i Radnym m. Białej Podlaskiej w pamięć jego zasług dla Kraju. Stosowną uchwałę
podjęła Rada Miasta 20 IV 1920 r. Podczas posiedzenia
w punkcie 6. porządku dziennego, przewodniczący Rady
zgłosił wniosek wyboru Naczelnika Kraju Józefa Piłsudskiego, prosząc Radę, by nadała Mu honorowy tytuł Obywatela i Radnego miasta Białej w nagrodę jego zasług dla
dobra Państwa poniesionych. Przez głosowanie jawne Rada
15. głosami wypowiada się za wnioskiem. Radnych pięciu
powstrzymuje się od głosowania.
O uchwale zapomniano (!!!) Zarząd Magistratu do
tej sprawy wrócił na posiedzeniu 7 I 1925 w punkcie 6.
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Wykład w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie

– informując, że uchwała z 14 VII 1923 r. (protokół 21,
p. 13) została zatwierdzona przez Wydział Powiatowy
Sejmiku, ale: wskutek niewykonania tego dotychczas, postanowiono to wykonać w czasie najbliższym z udziałem
członków Magistratu i obywateli m. Białej, którzy by chcieli
jechać w delegacji na swój koszt. Jednocześnie postanowiono
wysłać zaproszenia Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na
posiedzenia Rady miejskiej jako jej honorowemu członkowi.
Ostatecznie 31 stycznia 1925r. został wręczony w Sulejówku Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przez burmistrza Zenobiusza Borkowskiego, w towarzystwie zastępcy Hieronima Skrzyńskiego, radnego miejskiego sędziego
Ryszarda Kocha z udziałem senatora Stanisława Osińskiego, dyplom honorowego obywatela m. Białej Podlaskiej
i honorowego dożywotniego członka Rady Miejskiej, nadany przez Radę Miejską.
Maj przed głównym budynkiem szkoły Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej posadzono
„Dęby Niepodległości”.
Tak, przeprowadzono też Konkurs Pieśni Patriotycznej
„Ojczyzno ma! Tyle razy we krwi skąpana…”, pod patronatem posła Marcina Duszka, zaś ja wygłosiłem wykład
o Józefie Piłsudskim, honorowym obywatelu Miasta i Powiatu Biała Podlaska.
Zgromadził Pan ogromny materiał o Piłsudskim na
Podlasiu.
I chętnie go eksponuję. w Archiwum Państwowym
w Siedlcach z udziałem licznie przybyłych gości i przedstawicieli mediów, odbył się wernisaż wystawy planszowe
z moich zbiorów „J. Piłsudski i jego Legiony”. Oryginalne
pamiątki związane z Marszałkiem i jego epoką z kolekcji
autora ekspozycji, były prezentowane w gablotach.
Piłsudski, Kościuszko, Niemcewicz…. Kto jeszcze?
Maria Konopnicka, w dniu 30 maja w Ciciborze uczestniczyłem w sadzeniu „Dębu Niepodległości” i wygłosiłem
w szkole prelekcję o unitach podlaskich w twórczości M.
Konopnickiej.

W czerwcu, dokładnie 2 czerwca, z okazji Obchodów
Dnia Strażaków gm. Terespol, po mszy św. w sanktuarium
bł. Unitów Podlaskich w Pratulinie, wygłosiłem prelekcję „Legiony Komendanta Piłsudskiego na unickim Podlasiu”. Przedstawiciele władz i OSP złożyli kwiaty przed
kopcem poległych w 1920 r. oraz na grobach żołnierzy
w Bohukałach.
Znajduje Pan czas wolny?
Jeśli znajduję, to na pracę! W lipcu i sierpniu pracowałem nad książką Chwała Bohaterom. Miejsca Pamięci Narodowej żołnierzy niepodległości 1914–1920 r. w powiecie
bialskim. I chwała Bogu, rzecz ukończyłem.
Wrzesień to Europejskich Dni Dziedzictwa…
Tak, z okazji tej europejskiej uroczystości w Muzeum
w Romanowie wystąpiłem odbyła się uroczystość „Miłość
Dobra Ogólnego Była Mi Najwyższym Celem”. W programie była moja prelekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt. „Zapomniana Bitwa nad Bugiem
w sierpniu 1920 r.”
Także we wrześniu 15 IX podczas Zjazdu Absolwentów Liceum im. E. Plater i J. I. Kraszewskiego, na
gmachu szkoły odsłonięto z Pańskiej inicjatywy tablicę pamięci pedagogów i uczniów Liceum Kraszewskiego, potocznie „Kraszaka”, którzy byli ofiarami zbrodni
katyńskiej.
Tak, jestem dumny z tej akcji. Spośród bialskich absolwentów dwóch działało w POW (K. Gągoliński i J. U.
Rosiński), a ośmiu uczestniczyło w wojnie 1919-20 (W.
Araszkiewicz, A. Brzostek, L. Czerniaków, W. Kowalewski,
W. Raypert, M. Wasiluk, Cz. Wroczyński, M. Zaremba).
W swoim przemówieniu podkreśliłem różnice w zachowaniu się naszych Prezydentów na grobach katyńskich. A.
Kwaśniewski chodził po cmentarzu pijany, a L. Kaczyński,
chcąc im oddać cześć, zginał!!!.
Ile było podobnych inicjatyw? Wykładów, odczytów,
wystaw, akcji sadzenia dębów pamięci, upamiętnia ludzi,
miejsc bitew, patriotycznych akcji?
– Myślę, że kilkadziesiąt, dokładnie 44. W 2018 r. przygotowałem 10 różnych wystaw z własnych zbiorów, o tematyce niepodległościowej, od Naczelnika T. Kościuszki
do Naczelnika J. Piłsudskiego. Ekspozycje były prezentowane w 30 miejscach, od Legnicy, Warszawy, przez Siedlce, Międzyrzec Podl., Białą Podl. do Włodawy, w szkołach,
domach kultury, bibliotekach, galeriach sztuki, archiwum
państwowym i muzeum J.U. Niemcewicza w Skokach na
Białorusi. Tylko 11 listopada, jednocześnie w różnych
miejscowościach, prezentowałem 6 wystaw „niepodległościowych” !
Wiele sprawiło mi satysfakcję, wiele radość z dobrze
wykonanej roboty. W Husince, we wrześniu, uczestniczyłem w sadzeniu „Dębów Pamięci”, ofiar katyńskich
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i „Dębu Niepodległości” oraz wygłosiłem prelekcję pt.
„Zapomniana bitwa nad Bugiem w 1920 r.”.
Jakie honory, wyróżnienia, nagrody Pana spotkały?
W czerwcu, w Kąkolewnicy podczas uroczystość religijno-patriotyczna w „Uroczysku Baran”, wygłosiłem prelekcję i otrzymałem godność Honorowego Obywatela Gminy Kąkolewnica”. We wrześniu podczas uroczystej sesji
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, otrzymałem pamiątkowy medal z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego i pomnika POW. Także we wrześniu w Jabłoniu uczestniczyłem w odsłonięciu pomnika niepodległości, wygłosiłem
okolicznościowe przemówienie i apelowałem o odbudowę kopca J. Piłsudskiego. W październiku w Międzyrzecu Podlaskim odbył się XIV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pod hasłem „Drogi do niepodległości
w małych ojczyznach”. W czasie sesji wygłosiłem wykład
„Ziemia przechowuje prochy – ludzie pamięć. Pomniki
niepodległości na Południowym Podlasiu”. Podczas Zjazdu była prezentowana moja wystawa „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości”. W kolejnym dniu obrad przedstawiłem zasługi „Rocznika Międzyrzeckiego”
dla podlaskiego regionalizmu. Już w listopadzie w Mokranach Nowych (gm. Zalesie) – odbyło się odsłonięcie
pomnika upamiętniającego 100-lecie niepodległości. Jako
honorowy król Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych
im. Orła Białego w Terespolu byłem inspiratorem upamiętnienia i wygłosiłem okolicznościową prelekcję.
Proszę wspomnieć o jeszcze innych formach Pańskiego działania związanych z drogą do niepodległości:
W maju, w bialskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej,
z okazji Święta Flagi zorganizowano w oparciu o moje eksponaty wystawę „Symbole Polski”. W Międzyrzecu Podlaskim, 17 września w rocznicę napadu Sowietów na Polskę,
byłem inicjatorem akcji „Katyń-pamiętajmy o ofiarach
z Podlasia”, Podczas miejskich uroczystości na Alei Katyńskiej, tradycyjnie wygłosiłem okolicznościowe przemówienie. W Maciejowicach, na XXXV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie, przygotowałem referat
„ Legenda Kościuszki w życiu politycznym Józefa Piłsudskiego”. Tegoż miesiąca w Huszlewie na zbiorowej mogile
żołnierzy AK, poległych w 1946 r. pod Kiełbaskami oraz
zamordowanych po wojnie przez UB, postawiono nowy
pomnik. Wygłosiłem na tej podniosłej uroczystości okolicznościowe przemówienie.
Był Pan aktywny w mediach…
W Radio dla Ciebie – wystąpiłem w audycji o kopcach
Legionów i Piłsudskiego; w Katolickim Radiu Podlasia –
audycja m.in. o 34 pp., Radio Lublin mówiłem o miejscach pamięci narodowej na Podlasiu, w lokalnej telewizji „Radio Biper”, wziąłem udział w audycji o „Krwawych

Z małżonką Alicją

Dniach Międzyrzeca”. W lokalnych tygodnikach opublikowałem 50 artykułów o tematyce niepodległościowej.
Jakieś przyjemne momenty w czasie tych spotkań?
Dużą satysfakcję sprawiła mi Pani Violetta Chmielewska, dyr. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej, wręczając mi za promocję patriotyzmu „Szablę Piłsudskiego”.
Wezmę ja kontusz, wezmę ja kontusz, szablę
przypaszę…
Rozumiem do czego pan zmierza. Do mojego stroju,
w którym pojawiam się na wielu imprezach i uroczystościach. Kontusz i szabla Piłsudskiego symbolicznie łączą
dwóch Naczelników, których kult na Podlasiu podtrzymuję i krzewię. Mit Kościuszki zrodził się w dniach klęski
I Rzeczpospolitej i stał się natchnieniem dla kolejnych pokoleń. Mit Komendanta zrodzony w latach I wojny kończy się z odzyskaniem wolności, ale odzyskanie wolności to chwile ciągle żywej legendy Kościuszki. To refleksje
ważne nie tyko dla mnie znalazłem także w pięknym eseju prof. Krzysztofa Stępnika drukowanym na łamach dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Karol Miernik
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Lublin nie gorszy od Bełżyc – Lubelskie legendy
i powiastki

Król Cyganów z Lublina
Bełżyce dały Polsce króla.
Lublin nie chciał być gorszy. Czekał jednak na ten moment wiele lat.
Ale nim lubelski szlachcic założył na głowę królewską koronę, w podlubelskich Bełżycach długie lata
śmiano się z Lublina! A śmiech bełżyczan to zniewaga, jaką trudno sobie wyobrazić. Wszak przez wieki całe Bełżyce były pośmiewiskiem całej Polski, a kto
wie, może i świata. Dziś – jak kraj długi i szeroki –
Polacy śmieją się z Wąchocka. Czemuż to miasto nad
Krężniczanką stało się przedmiotem kpin? Bełżyczanie
– zwani na Lubelszczyźnie wieki całe cudakami – swą
odmiennością charakteru, nieporadnością, nieprzystosowaniem ściągali na siebie gniew i agresję ze strony
sąsiadów. Zapewne powstała w siedemnastym stuleciu
obelga „bełżycka fujara” była najłagodniejszą z tych,
którymi ich obrzucano.
Pora przypomnieć, to w Bełżycach, na sejmie w roku
1466, ogłoszono królem Kazimierza Jagiellończyka.
Dwieście pięćdziesiąt lat później szlachcic z Lublina został królem.
Nadszedł wreszcie moment, że Lublin mógł odetchnąć.
Koronacja w Lublinie odbyła się w roku 1729. W Polsce
panował August II, w jego imieniu władzę nad Cyganami
objął Jakub Trzciński, szlachcic ziemi lubelskiej herbu Ślepowron. Z królewskiego nadania – miłościwie panującego
Augusta II Sasa – począł sprawować „urząd królestwa Cygańskiego”. Koronę ze szczerego złota na głowę jego wysokości Jakuba I nałożył ks. Jan Walicki, proboszcz kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła A wszystko miało miejsce na
Tatarach podczas polowej mszy koronacyjnej.
Instytucja króla cygańskiego – jak podaje każda polska
encyklopedia – znana była w Polsce od XVII wieku aż do
czasu rozbiorów. Królowie cygańscy panowali w okresie
międzywojennym, jak również we wczesnych latach powojennych. W czasach I Rzeczypospolitej Cyganie szukali sobie zwierzchnika nie w swojej społeczności lecz wśród
poważanej szlachty. Wincenty Pol – poeta, etnograf i ludoznawca – pisał: „Litewscy i pińscy Cyganie obierali sobie króla, który ich rządził i sądził. Królem takim wszakże mógł być tylko szlachcic dobrze osiadły, który nad nimi

samowładnie panował, a bronił ich tam, gdzie wyjęci spod
prawa Cyganie – potrzebowali opieki prawa”.
Król był oficjalnym reprezentantem Cyganów przed
sprawującym władzę monarchą. I to nie tylko – jak pisał
Pol: na Litwie i Polesiu – ale na terenie całej Rzeczypospolitej. Jego rządy sprowadzały się z jednej strony do ochrony interesów społeczności cygańskiej, z drugiej zaś (jeśli
nie przede wszystkim) na utrzymywaniu porządku i zbieraniu podatków.
Nie ma portretu Trzcińskiego, nie zachowały się – jak
można mniemać – kronikarskie relacje z koronacji, żaden z poetów nie sławił cnót nowego króla. Niewątpliwie
ten czy tamten historyk miał w swych rękach dokumenty z zamaszystym podpisem Jakuba I znamionującym siłę
dłoni i charakteru. Inne podpisane przez niego akta i nominacje wcześniej czy później doczekają się z pewnością
naukowych komentarzy. O tym królewskim archiwum napomyka Jerzy Ficowski w swym kilkakrotnie wznawianym
dziele „Cyganie polscy”, w którym (m.in.) parę akapitów
poświęca instytucji króla cygańskiego. Z błyskiem w oku
wspominała króla Jakuba legendarna poetka cygańska Papusza (właściwe nazwisko Bronisława Wajs, z domu Zielińska 1908–1989, Papusza to nie pseudonim artystyczny,
to pieszczotliwy zwrot określający Laleczkę, Lalunię. Mała
Bronka była ponoć bardzo piękna jak lalka). Skąd sympatia poetki do tego akurat króla? Lublin miała za swe rodzinne miasto, bajkowy obraz miasta nosiła w pamięci do
końca życia, choć jak się wydaje, nad Bystrzycą spędziła
niewiele swych dni. Chętnie opowiadała, że urodziła się
w Lublinie, najpiękniejszym mieście świata – jak zapewniała, w rzeczy samej na świat przyszła prawdopodobnie
w Sitańcu w roku 1908. Tabor Papuszy nie zagrzał miejsca na Lubelszczyźnie, przemierzał polskie kresy: Wołyń,
Podole, okolice Wilna. Wojnę przetrwała poetka wraz ze
swymi braćmi w lasach zachodniej Ukrainy. Po wojnie –
jak wszyscy Kresowianie – znalazła się w pobliżu zachodniej granicy, trafiła do Zgorzelca. Mieszkała w Gorzowie,
od roku 1981 do swej śmierci w roku 1989 była mieszkanką Inowrocławia. Jej wiersze – dzięki zainteresowaniu
i pomocy poety Jerzego Ficowskiego – zaczęły pojawiać
się w prasie ogólnopolskiej, w „Twórczości”, „Problemach”,
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ich autorka wzbudziła zainteresowanie, o jej trudnym życiu i pasjach powstawały filmy, ale popularność zdobyta w społeczności inna niż cygańska nie ułatwiała życia
w taborze. Wyszydzana, odtrącona, ba, napiętnowana
jako zdradzająca tajemnice cygańskie, popadała w choroby, także psychiczne.
Utrzymywała się z wróżbiarstwa. Czy przerzucając sfatygowane karty odsłaniała ludziom przyszłość? Niewątpliwie potrafiła z ludźmi rozmawiać. Spostrzegawcza, obdarzona intuicją i niebywałą wrażliwością, odgadywała,
co ich może zainteresować, czego chcą słuchać. Bez trudu
wyławiała w tłumie ludzi z Lublina. – Unosi się nad wami
aura jasności. Nad złymi i dobrymi – utrzymywała. Tych
pierwszych omijała, drugim gotowa była wróżyć za połowę stawki, często bez pieniędzy.
Od niej, w trakcie spotkania w Gorzowie, dowiedziałem się o królu Jakubie.
– Był dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym. – Mówiła o nim, jak o kimś bliskim, kogo znała dobrze, jak wujka czy sąsiada.
Zdarzyło się, że udzielił pomocy Cygance, która z dwójką dzieci brnęła przez zamieć w sobie tylko znanym kierunku. W swym dworze zapewnił im nocleg i jadła nie
żałował. Odpoczęli, nabrali sił i nim ruszyli w dalszą drogę, Cyganka miała powiedzieć swemu dobroczyńcy: – Jeśli zaproponują ci koronę, nie odmówisz.
– Jeśli zaproponują koronę, nie odmówię! – zapewnił
ze śmiechem.
– Królowie nie muszą żyć długo, z pewnością nie dłużej niż zwykli ludzie – przestrzegała.
– Wiem, że i moja śmierć może już mi się przyglądać
zza płota. Czego jak czego, ale długiego żywota nie czekam! – wyjawił Cygance.
– Czekaj więc na koronę! – zapewniła.
Opowiedział żonie cygańską przepowiednię. – Czy mówiła, że i ja będę królową?
– O tobie nic nie wspominała – wyznał szczerze.
– No to i tobie na nic takie wróżby! – burknęła ze złością. Począł się zastanawiać, złość go na siebie porwała, że
nie zapytał o losy własnej żony.
Wiosna przyszła sucha, z zasiewami zwlekano, w kościołach modlono się o deszcz, w dodatku żona poczuła
się niezdrowa i ku zaskoczeniu wszystkich jeszcze tamtej
wiosny zmarła. Jesienią zaczął się nieśmiało rozglądać za
kandydatką na żonę…
Któregoś dnia przed dworem Trzcińskiego zjawił się
stary, dostatnio ubrany Cygan i powiedział: król August
czeka w Warszawie. Czy można wierzyć Cyganowi? Nawet jeśli jest dostatnio ubrany? Ale już na drugi dzień stawił się przed Jakubem Trzcińskim goniec króla i wręczył
list królewski i adresat nie miał wątpliwości, że spełniła się
cygańska wróżba.	
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Cygański tabor, ryc. XIX w.

Objąć władzę to wielka sztuka. Utrzymać władzę – jeszcze większa sztuka. Jakub Trzciński szybko i niespodziewanie począł sprawować „urząd królestwa Cygańskiego”
i jeszcze szybciej go porzucił. Abdykował w drugim roku
władania nad cygańskim ludem. Skąd ten pośpiech? Nie
chciał być królem malowanym, a władać – jak to się powiada – silną ręką nie potrafił. W mig się zorientował, że
nie tylko on ściąga należne podatki. Czynił to z obowiązku, inni zaś zbójowali. Kto zacz – inni? Herbowa szlachta,
ale i bandy urwipołci, zbiegów i różnej maści zbirów, jakich w wielu okolicach kraju nie brakowało. Jakub Trzciński, człek prawy, rycerz dzielny, mąż bogobojny nie miał
– jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj – zdolności administracyjnych. Nie potrafił – nawet mając w ręku dokumenty
króla Augusta II Sasa – przeciwstawić się konkurencji.
Wybrał abdykację.
Jeszcze w roku 1731 królem Cyganów mianowany został Franciszek Bogusławski.
Korona została się w rękach Jakuba Trzcińskiego. Losy
jego korony to już temat na inną opowieść.
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Diabeł i władza
Odwieczne dążenie do władzy
objawem jest ludzkiej choroby.
Są ludzie gotowi paktować z diabłem,
jeśli pomaga to władzę zdobyć.
2019

Jan Jesion

Fraszki przedwyborcze

Rzecz o lokajstwie
Może to było tak dlatego,
że kiedy zabrano nam państwo,
to w duszach części rodaków
zalęgło się wobec obcych lokajstwo.
Świat zawsze tak się kręci,
że wśród swoich są i obcy agenci.
2019
Przestroga
Rodacy, na własne życzenie
nieszczęśliwi będziecie i biedni,
jeśli nienawiść między wami
stanie się chlebem powszednim.
2019
Z rozmowy dwóch panów
Śmieje się Biedroń od ucha do ucha,
lecz chciałbym wiedzieć dlaczego?
– Drogi panie, on tak się naśmiewa
z naiwności elektoratu swojego.
2019
Powyborcze rozczarowania
Przed wyborami
za dużo mamy
pustych obietnic, zwykłego bełkotu;
jak już się zagłosuje,
to się okazuje,
że głosowało zbyt dużo
pożytecznych idiotów.
2018
Do władzy wszelkimi środkami
Hejt i kłamstwo wśród żądnych władzy,
to strzał tak celny jak do płotu kula,
wielu ludziom się zdaje, że tym sposobem
mogą w wyborach więcej głosów uciułać.
2019
Na demonstracji totalnej opozycji
W emocjami podnieconym tłumie
staraj się pozostać przy swym rozumie.

Nowe przysłowia
i powiedzenia lubelskie

Rolnik bierze
tęczę

Na początku była samotność. Rolnik był sam w dolinie, wziął więc żonę, żona dziecko, dziecko nianię. Nic
nie wymyślam, jedynie przypominam. Takiej piosenki
nauczono mnie w przedszkolu. Nie byłem pierwszy. Piosenka o rolniku, próbie zaradzaniu jego kłopotom, znana jest polskiej dziatwie od wielu lat, także dzisiaj bywa
śpiewana w przedszkolach jak i na estradzie, doczekała się
– w czasach parlamentarnej ekspansji Andrzeja Leppera
– zgrabnej parafrazy. W ostatnich dniach usłyszałem, że
kilkuletnia córeczka sąsiadów podśpiewuje: „za mundurem panny sznurem, za rolnikiem panny z krzykiem!”. Dla
kabareciarzy polska wieś to wdzięczny temat do żartów,
a i partia polskiej wsi – za jaką pragnie uchodzić Polskie
Stronnictwo Ludowe – też bywa obiektem żartów. Niektórzy ze wspomnianej partii posiadają – co godne pochwały – umiejętność śmiania się z samych siebie. – Kto będzie
rządził po najbliższych wyborach? – zapytano ówczesnego
prezesa PSL Waldemara Pawlaka. Odpowiedź była jasna
i precyzyjna. – Nasz koalicjant! PSL posiadało (a i chyba
posiada nadal) duże zdolności koalicyjne.
Wieś ma swoje problemy, którym jednak PSL nie potrafiło zaradzić. Kiedyś brakowało nawozów, dziś kobiet.
W telewizji – w ostatnich latach – do jednych z najpopularniejszych programów należy „Rolnik szuka żony”. Rolnicy mają do obsiania hektary ziemi, nie mają partnerek.
Trafiają się – zachęcane w atrakcyjnych programach telewizyjnych – kobiety z miasta gotowe dzielić swe życie
z pracowitym rolnikiem. Dochodzi ponoć do trwałych
związków.
PSL to partia przywiązana to narodowych tradycji,
wszystkich zaskoczył czołowy polityk tej partii, który
oświadczył, że nie ma nic przeciwko „małżeństwom tej
samej płci”. Rolnik bierze tęczę – gruchnęło. Trafił Kosiniak na Kamysz!
Zbigniew Włodzimierski
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Archikatedra widziana z łąk nad Bystrzycą

Pałacyk dawnego fabrykanta gwoździ
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