Jan Kasprowicz

Pieśń
ochotnika
1920 roku
Nie na darmo dziś mnie woła
Ten mój polski kraj:
„Co masz w sobie najlepszego
To mi, bracie, daj”
Dam ci krew swą, dam ci życie,
Gdy mi mówisz „idź”,
Bo ja wolę ruszać w pole,
Niż w chałupie gnić!
Potrzeba ci ochotnika,
Masz go chmarę, masz,
U twych świętych granic staje
Niezmożona straż!
Kiep i tchórz jest, kto w tej chwili
Nie chce wroga bić,
Ja zaś wolę ruszać w pole,
Niż w chałupie gnić! […]
Idę w upał, idę w słotę
Czerń rozbijać w puch
Harmonijka druha moja
Karabin mój druh!
O! ja umiem tych przyjaciół
I kochać i czcić –
Ja, co wolę ruszać w pole
Niż w chałupie gnić.
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Drodzy Czytelnicy,
Stąd ruszyła lawina! – mawiał o wydarzeniach z lipca 1980 roku Norbert Wojciechowski, uczestnik tamtych
wydarzeń, założyciel prężnego wydawnictwa Norbertinum. Strajki na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku popsuły nastroje towarzyszom w Lublinie i Warszawie, nie
mogły się odbyć oficjalne obchody ogłoszenia Manifestu
PKWN 22 lipca. Również towarzysze sowieccy nie kryli
swej irytacji i niepokoju, wszak 19 lipca w Moskwie rozpoczęła się olimpiada. Tymczasem w Lublinie robotnicy domagali się podwyżek i poprawy warunków pracy,
nowych wyborów do władz związków zawodowych, niezależnych rad pracowniczych i wolnej prasy. Po wygaśnięciu protestów na Lubelszczyźnie wybuchły strajki na
Wybrzeżu, gdzie korzystano z lubelskich doświadczeń.
26 lipca w Lublinie odbyły się obchody 40. rocznicy
strajków, nazwanych Lubelskim Lipcem 1980. W archikatedrze lubelskiej odprawiona została Msza św., w której
uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki.
– Każda epoka ma gdzieś swój początek, swoje miejsce, swój czas. Epoka Solidarności ma swój początek,
swój czas, w dwóch wielkich wydarzeniach: wizycie Jana
Pawła II, naszego wielkiego papieża w czerwcu’79 roku
w Polsce oraz (w wydarzeniach) na Lubelszczyźnie, w 150
strajkujących zakładach, gdzie blisko 54 tysiące robotników sięgnęło po ten trudny środek walki, walki o wolność, walki właśnie o Solidarność – mówił szef rządu po
nabożeństwie.
– Składam hołd bohaterom Lubelskiego Lipca i dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o nich – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 40-lecia Lubelskiego Lipca 1980. List odczytała
doradczyni prezydenta RP Zofia Romaszewska.
Publikujemy list prezydenta, prezentujemy cykl artykułów o Lubelskim Lipcu. Przypominamy także o rocznicy Cudu nad Wisłą, o polskim zwycięstwie nad Armią
Czerwoną w sierpniu 1920 roku. Wojna polsko-bolszewicka zmieniła bieg dwudziestowiecznych dziejów. Polska zwyciężyła niesioną na bagnetach czerwonoarmistów
„robotniczą” rewolucję. Zwyciężyliśmy, bo „kto szablę mógł utrzymać” karnie stawał w szeregu. Swój wkład
w zwycięstwo mieli także twórcy, artyści, pisarze, poeci.
Piętnastego lipca 1920 r. Komisja Mobilizacyjna
Związków Artystycznych i Literackich apelowała: „Żołnierzom naszym musimy dodać ducha. Na front!”. Stanęli m.in. Józef Czechowicz, Józef Czapski, Stanisław i Józef Mackiewiczowie, Julian Przyboś, Stanisław Rembek,
Władysław Broniewski. W pionie propagandy swój udział
zaznaczyli Bolesław Leśmian z Karolem Hubertem Rostworowskim. W poprzednich numerach poświęconych
wojnie 1920 roku przypominaliśmy dzieło Żeromskiego
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Na probostwie w Wyszkowie oraz książkę Adama Grzymały-Siedleckiego Cud Wisły. W numerze bieżącym prezentujemy opowiadania zapomnianego tomu Juliusza
Kadena-Bandrowskiego Wiosna 1920. O autorze również niewielu już pamięta, a w latach międzywojennych
uchodził za jednego najpopularniejszych polskich prozaików. Mówiono o nim: spadkobierca Stefana Żeromskiego. Kaden w sierpniu 1914 roku wstąpił w szeregi
I Brygady Legionów Polskich i szybko awansował na stanowisko adiutanta Józefa Piłsudskiego, którego zwolennikiem pozostał do końca życia. W służbie wojskowej nie
zaniedbywał działalności dziennikarskiej i literackiej, był
sumiennym kronikarzem I Brygady.
Opowiadania Kadena są jak ułańska piosenka: skoczne, beztroskie, brawurowe. Wojsko kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Obrazy szarż przerywa czasem nostalgiczna scenka. Ot, tuż za linią frontu naczelnik (Józef
Piłsudski) – na którego autor natknął się przypadkowo –
odpoczywa na trawie niczym na pikniku. „Opodal, z dużym nosem Wieniawy na przedzie, tkwiła pstra sałatka
zdyszanych zawodowo adiutantów belwederskich. Z boku
na pniu, gryząc litewską kiełbasę, siedział generał Henrys w czerwonej czapce, zdobionej złotym laurem francuskim”. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, to osobisty
adiutant Piłsudskiego. Poeta, lekarz, dziennikarz, autor
wielu powiedzonek cytowanych szeroko w ówczesnej Polsce, jedna z najbarwniejszych postaci II Rzeczypospolitej, znany z fascynacji kobietami, końmi, nie stroniący
od kieliszka i hucznych zabaw. Paul Prosper Henrys zaś
to szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce od kwietnia
1919 roku do października 1920. Przybył do Polski z paryskim rozkazem objęcia szefostwa sztabu armii polskiej.
Po paru dniach pobytu w Warszawie uznał swą misję za
niemożliwą do spełnienia. Pomyślnie jednak zdołał ułożyć stosunki z Józefem Piłsudskim.
Inaczej opisuje wojnę Jan Ziółek, prosty żołnierz. Ten
wraz z towarzyszami broni cierpi głód, znużenie, utratę
sił. Marzy, aby się przespać i zmienić złachany mundur
na nowy. Kiedy wreszcie kompania otrzymuje nowe uniformy i żołnierz może zrzucić podarte portki, Rosjanie
zaczynają ostrzał i nie żałują amunicji. Zwycięską wojnę
przychodzi zakończyć w łachmanach.
A w numerze także: opis bitwy pod Komarowem na
Lubelszczyźnie, miejsce największej bitwy kawaleryjskiej
XX wieku, pieśni i piosenki żołnierskie roku 1920, pamiętniki wojny polsko-bolszewickiej spisane przez Jadźkę Orłowską, studentkę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, felietony, listy, reportaże i recenzje naszych
stałych, niezrównanych Autorów.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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ks. Edward
Walewander

Lubelski Lipiec 1980 r.*
I.1Najlepszym i jedynym prawdziwym źródłem wiedzy
o Bogu i o człowieku, o jego relacji do Stwórcy, jest Pismo
św. Niezwykle trafny, aktualny i ważny jest dla nas wybrany na dzisiejszą niedzielę fragment Ewangelii św. Łukasza. Ewangelista pisze o tym, że Józef i Maryja, zachowując wiernie starą tradycję religijną, co roku udawali się do
Jerozolimy na Święto Paschy, największe święto żydowskie. Gdy ich Syn podrósł, miał już 12 lat, Rodzice zabrali
Go pierwszy raz ze sobą. W drodze powrotnej, po całym
dniu marszu, zorientowali się, że Jezusa nie ma w pobliżu. Początkowo myśleli, że może idzie razem z krewnymi albo dołączył do kogoś ze znajomych. Ale okazało się,
że nikt Go nie widział.
Zaniepokojeni, pośpiesznie zawrócili do miasta. Dopiero po trzech dniach poszukiwań znaleźli Jezusa
w świątyni, „gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania” (Łk 2, 46). Występował w roli krytycznego słuchacza i dyskutanta. Swoją
mądrością, zadawanymi pytaniami i logiką argumentów
zdumiewał uczonych w Piśmie. Trudno im było znaleźć
odpowiedź na niektóre pytania. Dojrzali mężowie, mędrcy, kapłani nie umieli jednoznacznie rozstrzygnąć dylematów, jakie stawiał im kilkunastoletni Chłopiec.

Dlaczego co roku – od 32 lat! – świętujecie rocznicę
strajków lubelskich?

III. Strajk wybuchł 8 lipca 1980 r. na Wydziale Obróbki Mechanicznej Państwowych Zakładów Lotniczych
w Świdniku. Wkrótce fala strajków objęła najważniejsze
zakłady produkcyjne Lublina: Polmozbyt, Fabrykę Maszyn Rolniczych „Agromet”, Lubelskie Zakłady Naprawy
Samochodów, Fabrykę Samochodów Ciężarowych. Protest kolejarzy węzła Polskich Kolei Państwowych w Lublinie przybrał charakter strajku powszechnego. W ciągu kilku dni przyłączyły się do niego Zakłady Azotowe
w Puławach, Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, Kopalnia Węgla Kamiennego w Bogdance, a także liczne
małe przedsiębiorstwa i spółdzielnie na terenie województwa. Strajki uzyskały od razu poparcie dużej części społeczeństwa. Ze względu na ich zasięg pojawiła się
nazwa „Lubelski Lipiec”, która z czasem przyjęła się na
dobre.
Bezpośrednią przyczyną strajku było ogromne niezadowolenie społeczne wywołane wprowadzeniem bez
żadnego uprzedzenia komercyjnych cen żywności. Robotnicy już wcześniej narzekali na złe warunki pracy
i niskie pensje, niewystarczające na utrzymanie rodziny.
II. Jak niegdyś Jezus pytał uczonych – ówczesne autoryte- Oburzenie i gniew rodziły się z poczucia krzywdy i wyty – o sprawy najważniejsze, decydujące o relacjach czło- zysku, z nierówności społecznej spowodowanej przywiwieka z Bogiem, o życiu doczesnym, a w konsekwencji lejami, jakie władza ludowa nieoficjalnie nadała wybrai wiecznym, tak samo pyta nas o to dzisiaj. Pyta każde- nym grupom, wspierającym linię jednej partii – Polskiej
go dnia:
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Najważniejszą jedCo jest dla ciebie najważniejsze?
nak przyczyną strajków było to, że ludzie przestali się
Dlaczego jest to takie ważne?
bać. Propaganda nie odniosła sukcesu. Wśród postulaDla jakiej sprawy warto się narażać, cierpieć – nawet tów strajkujących znalazło się między innymi żądanie lizginąć?
kwidacji przywilejów dla rządzących. Strajk był dotkliwy
O czym trzeba pamiętać, nie wolno nigdy zapomnieć? dla władz, zmuszał je do podejmowania szybkich decyzji
A jak Wy odpowiecie na pytanie, które ja teraz Wam i rozwiązywania na bieżąco problemów, jakie pojawiały
zadam:
się wskutek protestów na kolei, strajku komunikacji miejskiej w Lublinie. Do 20 lipca strona rządowa podpisała
porozumienia z poszczególnymi strajkującymi zakłada* Kazanie wygłoszone 15 lipca 2012 r. na mszy św. w kościele pw. Matki Bo- mi pracy i obiecała podwyżki płac.

żej Królowej Polski w Lublinie z okazji 32. rocznicy Lubelskiego Lipca. Druk:
„Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2012, nr 4, s. 82–84.
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Pamięć o Lubelskim Lipcu’80, fot. fujcik

IV. Dyskusja na temat znaczenia Lubelskiego Lipca nadal nie wygasa, ale jedno jest pewne, że w jakiejś mierze był on sygnałem do strajków, które wybuchły w połowie sierpnia na Wybrzeżu, a potem ogarnęły cały kraj.
Lublin jako pierwszy ukazał siłę protestu, niezwykłą odwagę i determinację strajkujących. Ponoć w przypływie
desperacji kolejarze przyspawali lokomotywy do torów
kolejowych na terenie dyrekcji PKP Lublin, uniemożliwiając w ten sposób ruch pociągów**.2 (Nawet gdyby nie
było to do końca prawdą, wiadomość uznano za fakt, co
oddaje poziom napięcia i nastroje społeczne).
Świętujemy zatem kolejną rocznicę wydarzeń lubelskich z lipca 1980 r. Coraz lepiej znamy ich przebieg. Podziwiamy niezłomną postawę ludzi, którzy brali w nich
udział. Wielu tych, którzy wtedy strajkowali, uczestniczy
dziś w naszym spotkaniu. Młodsi mogą się od nich uczyć
właściwej postawy moralnej. Bo w istocie nie chodziło
tylko o chleb, ale i o najwyższe wartości: wolność, równość, sprawiedliwość, godność, o życie w prawdzie i o solidarność. To wszystko jest w Ewangelii!

że nie należy wszystkiego przyjmować bezkrytycznie,
czyli ulegać propagandzie, jak byśmy to dziś powiedzieli.
Ponieważ znał dobrze Pismo św., niejeden raz odwoływał
się do doświadczeń swojego narodu. Uczył przez przykłady, przypominając ważne wydarzenia z dziejów Izraela. Trzeba uczyć historii. Trzeba ją poznawać, bo bez niej
nie da się zachować tożsamości narodowej!
Niedługo po wyjściu z niewoli egipskiej Izraelici przybyli do granic Kanaanu. Mojżesz kazał swoim wysłannikom, by rozpoznali ten kraj. Kiedy powrócili po spełnionej misji, zaczęli rozsiewać pośród Narodu Wybranego
zwątpienie i brak wiary we własne siły. Mówili, że widzieli tam żyjących olbrzymów. Żydzi przestraszyli się i stchórzyli. Nie podjęli walki, zawrócili na pustynię. Chodzili
po niej w kółko przez 40 lat!

VI. Podobne wydarzenia, podobne sytuacje mają miejsce także w dziejach innych narodów, a także w życiu poszczególnych ludzi. Może teraz takich zachowań jest więcej, bo świat jest coraz bardziej skonfliktowany. Niejeden
współcześnie żyjący człowiek kręci się w kółko, mota się,
V. Jezus w świątyni przysłuchiwał się dyskusji kapłanów. bo kiedyś stchórzył i nie stoczył bitwy o prawdę. PrzeZ tego, co mieli do powiedzenia, widocznie nie był w peł- straszył się tak bardzo, że nie przeciwstawił się temu, któni zadowolony, skoro zadawał dodatkowe pytania. Może ry chciał nad nim zapanować, podporządkować go sobie.
mówił swoim rodakom, że nie można się bać; że trzeba Teraz niemalże dyktuje mu krok po kroku, co ma czynić.
się łączyć, bo w jedności siła. Pewnie przypominał także, Ktoś inny nie przeciwstawił się złu i niesprawiedliwości.
Sympatyzował z oszustami, złodziejami, kombinatorami.

** M. Dąbrowski, Lubelski lipiec 1980, Lublin 2000.
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Wszedł z nimi w interesy. Nie zdobył się na to, by się od
nich uniezależnić. Teraz już za późno. Od tamtej chwili nienawidzi sam siebie, a w sumieniu ciągle, a nieraz
i głośno od ludzi, którzy znają jego uwikłania czy choćby podejrzewają go o to, słyszy niejeden raz: tchórz, dwulicowiec, chorągiewka na wieży. Płomień jego życia jakby
przygasł. Oby zdobył się na powiedzenie prawdy o sobie.
Jeśli nie stać go zrobić to publicznie, niech zdąży w porę
wyznać swój grzech przed Bogiem.
Tymczasem byli i tacy, którzy dali przykład wielkiej
odwagi. Zaprotestowali, mimo że straszono ich zwolnieniem z pracy, karami dyscyplinarnymi, różnymi konsekwencjami. W ten sposób zapoczątkowali nowy okres
w dziejach Polski – erę „Solidarności”.
VII. Kiedy Rodzice odnaleźli wreszcie Jezusa, Matka powiedziała Mu z wyrzutem: „Synu, czemuś Nam to uczynił?” (tamże, 2, 48). On odpowiedział Im wyraźnie: „Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca” (tamże, 2, 49). Mamy więc realizować – i ja
i Ty – to, co nakazuje nam Bóg. Nie możemy iść na skróty
ani obok drogi. Mamy żyć naszą wiarą na co dzień.
Prosta, a jakże głęboka odpowiedź Jezusa jest godna
polecenia tym, którzy kształtują dzisiejsze obyczaje i całe
nasze życie społeczne. Ważna jest dla rodziców dorastających dzieci. Każdy, młody i starszy, powinien być wierny temu, co jest wolą Bożą.
Jezus wyjaśniał w świątyni swoim współczesnym, ale
chciał, byśmy i my, żyjący teraz, rozumieli to wszystko,
co dzieje się wokół nas. Gdy źle działo się w Jego najbliższym środowisku, w świątyni, powypędzał z niej
sprzedających. Gdy był bezradny wobec ludzkiej słabości, zwłaszcza braku odwagi, zapłakał nad swoim miastem rodzinnym. Używał słów jasnych i wyraźnych. Nieraz mówił dosadnie. Także nam kazał angażować się we
wszystko, co nas otacza, również w politykę, rozumianą
jako działanie dla dobra państwa i obywateli. Nawoływał
do obrony prawdy. Wszystkich zobowiązywał do współpracy w tym celu. „Wy dajcie im jeść!” (Mt 14, 16) – to
jedno z wielu Jego konkretnych nakazów.

Fot. fujcik
Czas świętowania

do jednego celu. Tylko wielkie umiłowanie, wielkie poświęcenie, wielka praca i wielki duch są w stanie wykuć
razem wielką przyszłość. Dalsze dzieło odbudowy Polski
trzeba zacząć od siebie.
Jest to ważne zwłaszcza teraz, kiedy nachalna propaganda skutecznie manipuluje ludźmi, narzuca im, co
mają myśleć, jak oceniać, za czym się opowiedzieć. Przez
tworzenie podziału nawet dobrych ludzi potrafi się skłonić do czynienia zła. Wystarczy wskazać „wroga”. Drugim krokiem jest stworzenie poczucia zagrożenia ze strony „wroga”, któremu przypisuje się winę, że to przez niego
Polacy są nieeuropejscy i nienowocześni. Dominującą
nutą w muzyce medialnej orkiestry władzy jest oskarżanie opozycji o „dzielenie ludzi”. Krokiem trzecim – sprowokowanie agresji. Wtedy do akcji wprowadza się tzw.
autorytety. W tym kroku, czwartym z kolei, ich rola jest
kluczowa. To oni mają przekonać, że wszystkie nieszczęścia na dobrych sprowadza „wróg”. Piątym stopniem manipulacji jest stworzenie poczucia bezkarności poprzez
obciążenie „wroga” całkowitą winą za konflikt. Kto zadał sobie trud prześledzenia krok po kroku tzw. operacji
„Krzyż” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, ten
nie może mieć wątpliwości, że w tym przypadku mieliVIII. Czytamy i słuchamy, sami obserwujemy w miej- śmy do czynienia z cynicznie zaplanowaną, masową mascu pracy, w mieście, w kraju, na świecie, ale czy staramy nipulacją, której sposób działania właśnie poznaliśmy.
się zrozumieć i wspierać to, co dobre, a zwalczać to, co
złe, co szkodzi, co może skrzywdzić? Najbardziej trzeba IX. Zło zawsze posługuje się strachem, by nas zniewolić,
się strzec zobojętnienia. Każdy powinien stać na swoim ograniczyć; byśmy nie dokonali dzieł, do których powoposterunku, gotów do końca wypełnić swoje obowiąz- łał nas Bóg. Zło chce, byśmy ciągle czuli się gorsi, śmieszki, swoje zadania. Dzisiaj małym być nie wolno! Nigdy ni, zakompleksieni. Nierzadko ma to miejsce w środobardziej niż w ważnym, przełomowym momencie trze- wisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym, ale przede
ba być wielkim, by nie stać się nikczemnym. Do dobra wszystkim takie metody obserwujemy w dyskusji społeczwiedzie wiele dróg, a one wtedy są dobre, gdy prowadzą nej. Ileż to razy ktoś rzekomo nam życzliwy prorokował:

n u m e r

„Polacy, jeśli wybierzecie tego polityka, to cała Europa,
a może nawet cały świat, będzie się z was śmiać. Nie głosujcie według swoich poglądów, według swego rozeznania,
ale tak, jak nakazuje wam poprawność polityczna, zgodnie z perspektywą globalnej szczęśliwości”.
Czy wiecie, jak nazywa się partia rządząca obecnie
w Szwecji? A jak premier Luksemburga? Która partia wygrała wybory w Brazylii? Jestem prawie pewny, że taką
wiedzę mają jedynie specjaliści, ewentualnie osoby interesujące się polityką światową z jakichś szczególnych powodów. Jestem też pewny, że przeciętny Szwed, Luksemburczyk, Brazylijczyk ma taką samą, czyli praktycznie żadną
orientację w naszej, polskiej rzeczywistości politycznej.
Dlaczego więc mamy obawiać się kompromitacji w ich
oczach i dokonywać takich wyborów, jakie oni pochwalą?
Wiedzmy o tym, że emocje zawsze wygrywają z rozsądkiem. Dla nieudolnego rządu nie ma zatem lepszego sposobu utrzymania poparcia w sondażach i przyzwolenia na
kontynuowanie dotychczasowego sposobu rządzenia, jak
stałe wzbudzanie w społeczeństwie emocji tak silnych, by
nie miało ono czasu ani siły na opamiętanie i rozwagę, na
odpowiedzialne dokonywanie ocen i wyborów.
X. Kiedy Jozue, następca Mojżesza, ponownie stanął na
granicy z Kanaanem, Bóg nakazał mu podbić Ziemię
Obiecaną i wprowadzić do niej Naród Wybrany. Stwórca powiedział do niego: „Bądź przede wszystkim mężny
i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które
nakazał ci Mojżesz, mój wierny sługa. Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek
pójdziesz” (por. Lb 13, 32–33).
Warto te słowa zapamiętać. Może nawet je zapisać
i nosić przy sobie, by zawsze były orężem w naszym codziennym zmaganiu się ze strachem i lękiem. Należy
o tym mówić, zwłaszcza teraz, kiedy obchodzimy kolejną rocznicę Lubelskiego Lipca i zdajemy sobie coraz bardziej sprawę z tego, że siły duchowe niektórych z nas słabną. Wielu jest już zrezygnowanych, nawet załamanych.
Nie wierzy w zwycięstwo dobra, a więc i próby podejmowania starań o nie według nich nie mają sensu.
XI. „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co
należy do mego Ojca” (Łk 2, 49). Te słowa wypowiedział
dwunastoletni Jezus wobec uczonych w Piśmie do swej
Matki i swego ziemskiego opiekuna św. Józefa. Bóg nigdy nikogo nie zawiódł. Trzeba być z Nim, tak jak On jest
z nami zawsze i zawsze ostatecznie pozostaje zwycięzcą.
Marnie idą w niepamięć ci, którzy wypowiadają Mu walkę. Kto pamięta dziś nazwiska ludzi, którzy występowali
przeciwko strajkującym w lipcu 1980 r.?

3 (101)

l i p i e c

-

s i e r p i e ń

2 0 2 0

•

9

Przypomnijmy w tym miejscu doświadczenie Apostołów Piotra i Jana z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich,
opatrzone podtytułem Modlitwa Kościoła wśród prześladowań. Często sięgam do tego tekstu. Gdy go rozważam, znajduję w nim rozumienie tego, czego dziś musimy w Polsce doświadczać.
Obaj apostołowie zostali uwolnieni z jerozolimskiego
więzienia i przybyli do swoich. Gdy opowiedzieli o swoich więziennych przeżyciach, wszyscy podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:
Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida:
Dlaczego burzą się narody
i ludy knują rzeczy próżne?
Powstali królowie ziemi
i książęta zeszli się razem
przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.
Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw
świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś,
Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,
aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz
spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą
rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez
imię świętego Sługi Twego, Jezusa (Dz 4, 23–30).
Zwróćmy uwagę na słowa, że to ręka i myśl Boża dopuszcza wszystko, co nas często dotyka. A zatem doświadczenie krzyża ma głęboki sens.
Bardzo ważne są słowa, które zamykają cytowany fragment Dziejów Apostolskich: „Po tej modlitwie zadrżało
miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (tamże, 4, 31).
XII. Nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa i od
głoszenia Jego słowa. O bardzo doświadczonej cierpieniem pierwszej gminie jerozolimskiej wiemy, że serca jej
członków ożywiał „jeden duch i jedno serce [...]. Żaden
nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli
wspólne” (tamże, 4, 32).
Słowa te zawierają program dla nas. Niech nadal pozostają naszym narzędziem walki w zmaganiu się ze strachem i lękiem, które chce się nam teraz wszczepić. Ludzie
„Solidarności” realizowali ten program. Byli jedno.
Niech doświadczenia apostołów pobudzą nas do miłości do Ojczyzny i Kościoła. Twórzmy wspólnoty religijne
i narodowe, tak jak czynili to pierwsi chrześcijanie. Taka
droga nigdy nikogo zawieść nie może. Amen!
ks. Edward Walewander
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List Prezydenta RP z okazji
40. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980
Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości z okazji
40. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980
w Lublinie

Szanowni Uczestnicy wydarzeń Lubelskiego Lipca
1980!
Szanowni Państwo!
Czterdzieści lat temu mieszkańcy Lublina, Świdnika,
Chełma, Puław i wielu innych miast Lubelszczyzny podjęli strajk przeciwko totalitarnej opresji, przeciwko partyjnej nomenklaturze i jej przywilejom, walcząc o godne
życie w prawdzie i wolności, o równe szanse w dostępie do najpotrzebniejszych dóbr. Odwaga i determinacja
strajkujących, w połączeniu z pokojowym nastawieniem
i sprecyzowanymi postulatami, sprawiły, że komunistyczna władza musiała podjąć negocjacje, przystać na żądania
protestujących i zawrzeć z nimi precedensowe – w opinii
wielu historyków – pisemne porozumienia. Solidarność,
która połączyła strajkujących i która wkrótce miała stać
się symbolem walki o wolność, przyniosła poprawę warunków życia i poczucie współdecydowania o polskich
sprawach.
Nade wszystko jednak Lubelski Lipiec był przełomem dającym nadzieję, że presja może przynieść efekty, że odwaga jest drogą do zwycięstwa, że w jedności jest siła zdolna pokonać totalitarny reżim. Strajki lubelskie otworzyły
drogę do wydarzeń sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu, który ostatecznie doprowadził do upadku
komunizmu.
Dziś przesłanie i dziedzictwo Lubelskiego Lipca pozostaje jasne i wciąż aktualne. Strajki lubelskie były wołaniem o sprawiedliwą Polskę, o Polskę silną i nowoczesną, o prawdziwy i zrównoważony rozwój, który sprawia,
że wszystkim żyje się lepiej. W tym sensie dziedzictwo

Lubelskiego Lipca każe nam nie tylko wspominać odwagę tych, którzy wówczas wystąpili przeciw niesprawiedliwości, ale także myśleć o tym, jak obecnie kształtujemy
ład społeczny w naszym kraju.
Dzisiaj, jako wolni obywatele, żyjemy we własnym na powrót wolnym, suwerennym państwie. Wciąż jednak musimy dbać o to, żeby płynące z tej wolności pożytki były
udziałem wszystkich. Przez wiele lat znaczna część Polek i Polaków miała poczucie, że nie bierze udziału we
wspólnym sukcesie, jaki niewątpliwie odnieśliśmy jako
naród. Cieszę się, że w ostatnim czasie udało się wiele
w tym względzie zmienić i wiele naprawić. Sprawiedliwe i uczciwe państwo, równe traktowanie wszystkich bez
wyjątku, wsparcie dla rodzin to elementy składające się
na wizję zrównoważonego rozwoju. Ostatnie wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenckie pokazały, że
Polacy za taką właśnie wizją się opowiadają. Jestem głęboko przekonany, że suwerenne decyzje, które podejmujemy dziś jako społeczeństwo, mają swoje źródło w tamtej odwadze uczestników Lubelskiego Lipca.
Pamiętajmy o tym wielkim obywatelskim zrywie, który
był początkiem drogi ku naszej wolności. Niech obudzona wówczas aktywność będzie dla nas lekcją solidarności
i zatroskania o wspólne dobro. Pozdrawiam serdecznie
wszystkich biorących udział w dzisiejszej uroczystości.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej składam wraz z Państwem hołd bohaterom Lubelskiego Lipca i dziękuję
wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o nich. Mieszkańcom Lubelszczyzny życzę wszelkiej pomyślności, dumy
z bycia Polakami i satysfakcji z owoców własnej pracy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

List odczytała Pani Zofia Romaszewska,
Doradca Prezydenta RP
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Parowóz Pt47-157 – lokomotywa parowa, którą w czasie strajku w lipcu 1980 r. zatrzymali kolejarze w Lublinie, jest od 2017 roku symbolicznym
pomnikiem Lubelskiego Lipca 1980, czyli fali strajków, które latem 1980 r. przetoczyły się przez Lubelszczyznę, fot. fujcik
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Zygmunt
Zieliński

Lubelski Lipiec
1980–2020
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wystosował list
z okazji 40-lecia Lubelskiego Lipca, adresując go do
Uczestników wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980, na ręce
Uczestników Organizatorów uroczystości z okazji 40.
rocznicy Lubelskiego Lipca 1980. Rozróżnienie między
uczestnikami wydarzeń a tymi, którzy dziś pragną uczcić
pamiątkę ich czynu jest ważne i w pewnym sensie zasadnicze. Tak, jak wielkiej ostrożności wymaga obecnie stawianie obok siebie idei „Solidarności” A.D. 1980 i tych, którzy
dzisiaj się na „Solidarność” powołują. W dobrej czy w złej
wierze. Wszystko zależy od tego, czym „Solidarność” była
dla tych, którzy w 1980 r. nadstawiali karku, a czym jest
dla wszystkich, którzy z jej dorobku chcieliby i chcą odcinać kupony. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi. To ci, co
dziś sięgają po władzę. Wielu z nich najlepiej o „Solidarności” by zapomniało. Pytanie brzmi zatem: dlaczego?
Odwołajmy się do fragmentu listu Pana Prezydenta:
„Dziś przesłanie i dziedzictwo Lubelskiego Lipca
pozostaje jasne i wciąż aktualne. Strajki lubelskie
były wołaniem o sprawiedliwą Polskę, o Polskę
silną i nowoczesną, o prawdziwy i zrównoważony
rozwój, który sprawia, że wszystkim żyje się lepiej.
W tym sensie dziedzictwo Lubelskiego Lipca każe
nam nie tylko wspominać odwagę tych, którzy
wówczas wystąpili przeciw niesprawiedliwości, ale
także myśleć o tym, jak obecnie kształtujemy ład
społeczny w naszym kraju”.
Tej walki o transformację polityczną, społeczną i – nie
spychajmy tego w jakiś zaułek – światopoglądową może
w lipcu 1980 r. w Lublinie i w następnych miesiącach
w Gdańsku i jak Polska długa i szeroka nie stawiano na
pierwszym miejscu, albo, bądźmy szczerzy, poważnie nie
brano pod uwagę. Wysuwanie haseł zmiany ustroju groziło nieobliczalnymi konsekwencjami, nie rokowało zaś
żadnego sukcesu. Istotny dla rozwijającego się w owym
czasie coraz bardziej masowego protestu – nie skierowanego przeciwko ustrojowi, ale przeciw jego wadliwemu funkcjonowaniu – był fakt, że w pierwszym szeregu owego protestu kroczyła „klasa robotnicza”. Była to

contradictio in adiecto, gdyż ustrój chciał na owej klasie bazować i była to, prawdę mówiąc, jego jedyna racja bytu.
W Lublinie w 1980 r. partia nie była bezbronna. Miasto liczyło wtedy ponad 300 tysięcy mieszkańców. Miało
silny przemysł i wiele zakładów pracy, gdzie partia miała swe organizacje podstawowe, nie licząc agentury aparatu bezpieczeństwa. Osób partyjnych było wprawdzie
w owym czasie w Lublinie około 20 tysięcy, ale organizacji podstawowych aż 568, oraz 118 organizacji oddziałowych. Dyscyplina partyjna w tym czasie funkcjonowała
bez zakłóceń. One się pojawią dopiero w dalszych miesiącach aż do ogłoszenia stanu wojennego.
Wystąpienia w Lublinie ogarnęły szereg zakładów pracy, czyli jak to eufemistycznie przedstawiała propaganda
partyjna, były to „przestoje w pracy na PKP”. Niewątpliwie jednak w pierwszym momencie w ciągu kilku tygodni wydarzenia lubelskie funkcjonowały w obiegu wiadomości jako lokalne nieporozumienia, nad którymi partia
w pełni panuje.
Trzeba też gwoli prawdy powiedzieć, że szerokie koła
społeczeństwa lubelskiego zajmowały stanowisko obserwatora. To, co nastąpiło po sierpniu gdańskim, a ściślej
mówiąc od momentu powstania „Solidarności”, co protesty rozszerzyło na cały kraj, miało już inny niż w lipcu charakter. Było wprawdzie nadal walką motywowaną względami ekonomicznymi, ale za nimi kryła się już
myśl, jeśli nie zmiany ustroju, to w każdym razie rozmiękczenia socjalizmu, gdyż gierkowska jego odmiana
mająca mu nadać „ludzką twarz” nie była przekonująca.
Okres „Solidarności” sprzed stanu wojennego był
w Lublinie, jak i w całej Polsce, naznaczony wielkim entuzjazmem, co nie zawsze dawało podstawy do osiągnięcia korzyści realnych. Społeczeństwo stosunkowo łatwo
było przekonać, że władza socjalistyczna nie ponosi odpowiedzialności za totalne niemal braki w zaopatrzeniu,
gdyż strajki wybuchające co pewien czas udaremniały rzekomo i niekiedy faktycznie produkcję. Wprawdzie
sporo członków partii stanęło w szeregach „Solidarności”, ale wielu też było takich, który tkwili tam jedną nogą,
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Fot. fujcik
Przed Gdańskiem był Lublin. O tym należy pamiętać!

podczas gdy druga szukała oparcia w stale jeszcze dającym oznaki życia ustroju. Wydaje się, że w takich zachowaniach upatrywać należy zwiększony w tym czasie werbunek agentury.
W sumie entuzjazm widoczny dość powszechnie zakrywał to, co działo się po drugiej stronie barykady, gdzie
mobilizowano się nie tylko do obrony istniejącego porządku, ale także uwzględniano wszelkie warianty postaw
w razie jego upadku. Pamiętać należy, że owe 20 tysięcy
partyjnych należy pomnożyć co najmniej przez 4, wliczając w to najbliższe rodziny, krewnych i osoby w inny sposób związane z tym środowiskiem. W Lublinie trzeba by
liczyć się z jedną trzecią mieszkańców w ten sposób związanych z PRL-em.
****
Naszkicowany wyżej kontekst wydarzeń Lipca Lubelskiego jest zapewne fragmentaryczny i oparty w dużej mierze na doświadczeniach autora w tym względzie. To, co
wtedy działo się w Lublinie, wpisuje się w proces nazwany niezbyt ściśle transformacją. Takowej nie było w pełnym wymiarze, zatem nie było w ogóle, gdyż rewolucji

przerwanej w pewnym punkcie po prostu nie było. Natomiast po 4 czerwca (data umowna) 1989 r. dokonywało się przefarbowanie sztandarów, w czym „Solidarność”
odgrywała rolę barwnika łatwego do starcia. „Solidarność” robotnicza, gotowa do walki o coś więcej niż lepsza pensja i dostatek w sklepach, powoli w latach osiemdziesiątych ulegała rozmaitym przemianom. Ci, którzy
stanowili jej trzon spychani byli poza margines, ponieważ przypominali ideały, o których ludzie interesu chcieli
jak najszybciej zapomnieć. Nie chcemy tu operować nazwiskami. Film z Magdalenki, Nocna zamiana są to dokumenty, których niczym nie można zastąpić. Słowem,
„Solidarność” w tym czasie stała się dla jednych kamieniem obrazy, dla innych wyrzutem sumienia, a dla wielu towarem przetargowym i listkiem figowym zakrywającym dla niektórych jeszcze wstydliwe poniewieranie tym
jakże szlachetnym słowem.
Tego, co wyżej napisano nie można wykluczyć, jeśli
chce się analizować oblicze większości Polaków po tzw.
transformacji. Komuniści, dawni, w dalszym ciągu tacy,
we władzach III RP to była norma. Nie wzięli się znikąd, ale właśnie wskutek wymazywania ideałów „Solidarności” z programów politycznych i społecznych, a nawet
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naigrawanie się z nich, jak choćby poprzez przywiązanie
szerokiego ogółu do dawnej nomenklatury. Zapominano powoli o tym, czego dokonali robotnicy w Gdańsku
i w wielu miejscach Polski. Nagle pojawiali się samozwańczy przywódcy robotniczego czynu, dotąd niezauważani. Dawna nomenklatura czuła się dobrze, wybierana przez naród. To są te czarne godziny, jakie przeżywała
i przeżywa „Solidarność”. Obojętnie, czy wymierali krewni i kumple, czy przed szereg ludzi wysuwali się zakuci
w nieuleczalnej głupocie admiratorzy nowego porządku.
Klęskę poniósł Naród. Także ci, którzy windowali na wyżyny tych, których prawdziwa „Solidarność” z nich starała się zmieść. Niestety na margines trafiali ci najlepsi.
*****
W tytule znalazły się dwie daty: 1980 i 2020. Tak się złożyło, że w obu przypadkach Lipiec był wyznacznikiem zaszłości, które zaważyły, może nie na losach narodu, choć
pierwsza data może być i tak rozumiana, ale z pewnością
na akceptacji lub odrzuceniu fundamentalnych wartości.
Walka o nie zaczęła się już w początku lat 90. Unia Wolności torowała sobie drogę do pewnych kół społeczeństwa pod szyldem inteligenckim o nie zawsze klarownych
kształtach. W ten sposób wszystko, co miało znamię tradycji narodowej, a tę kształtowała nasza historia w naturalny sposób kojarząca te wartości z katolickością, marginalizowano, wprowadzając w obieg publiczny takie
pojęcia, jak nowoczesność, kultura laicka, internacjonalizm, z czasem kumulowano w innym, nie mniej enigmatycznym pojęciu, jakim jest europejskość. Nic dziwnego,
że przeciętny człowiek uznał ową inteligenckość i europejskość jako przepustkę do świata elit, w istocie niemających żadnych znamion elitarności. To z kolei rodziło
opcje polityczne automatycznie przyswajane przez szeroki ogół, otwierające wrota sejmu, rządu, wielu ważnych
instytucji społecznych dla co zręczniejszych bonzów nomenklatury peerelowskiej wzbogaconej na przestępczej
prywatyzacji, której wymiar jest tak rozległy, że dziś można tylko marzyć o cofnięciu jej skutków. Na przestrzeni
lat dwudziestych XXI wieku z wielkim trudem udało się
zmobilizować zdrowszą część społeczeństwa, której cały
naród, także ta jego część, która preferuje dobro pseudoelit – według Anny Pawełczyńskiej „lumpenelity” – aniżeli dobro Polski i Narodu. Świadectwem tego są kolejne wybory. Nie można czuć zadowolenia, że wygrywają
na razie siły twórcze narodu, które ponosząc trud dźwigania kraju z marazmu, muszą toczyć jałowy bój z opozycją proponującą miast twórczego programu kretyńskie „bo nie”. Taka postawa jest wypadkową choroby,
jaka po 1989 r. rozpanoszyła się i męczy Naród. Toteż nie

postępowanie totalnej opozycji budzi zdziwienie, ale to,
że mimo spektakularnych zmian, jakie w ostatnich latach
przeobraziły nasz kraj, wreszcie w dużej mierze wyzwolony od złodziei mienia publicznego, w jeszcze większej
żyjący nadzieją na odnowienie rodziny, likwidację nędzy,
że mimo to wszystko oddaje głosy na ludzi niemających
za sobą żadnego świadectwa własnej kompetencji, przeciwnie – sprawdzonych pod kątem całkowitego jej braku. Nie można zrozumieć, że ludzie deklarujący wiarę
w Boga wybierają nie tylko ateistów, ale w dodatku osoby nienawistnie zwalczające każdy przejaw wiary. Trudno
przyjąć, żeby np. w Lublinie szczycącym się chwałą awangardy „Solidarności” aż ponad połowa ludności wyznawała zasady takie, jak wybrany przez nią kandydat na prezydenta. Pytanie, co się zatem dzieje, dokąd zmierzamy,
kim jesteśmy? Jest ono jak najbardziej na miejscu. Jaką
przeszliśmy drogę przez te 40 lat, jakie minęły od Lipca
1980? Potrzebny jest rachunek sumienia, ale jeszcze bardziej rozliczenie się z własną rozumnością, gdyż najboleśniejszy zarzut, jaki człowieka może spotkać, to motywacja w istotnych dlań sprawach oparta na głupocie.
Czy tak jest? Oto komentarz z Internetu do rezultatów
ostatnich wyborów:
„Młodzi wyrwali się z kołtuńskiego zacofanego XIX
wiecznego zaścianka, trochę świata i kultury poznali
– i w d.... mają łojca, i jego hektary z burokami
razem, dwa kuniki, pług z jednym lemieszem i brony.
I przewielebnego w czarnej sukience, któremu każdy
grosz z pocałowaniem w rękę oddawał. Nie wiem
czy zauważyłeś, ale trochę wody w Wiśle upłynęło,
świat się nieco zmienił. Młodzi sami decydują
o swojej przyszłości, o kształcie miejsca, w którym
chcą żyć”.
Czy rzeczywiście diagnoza ta – pomijając chamski język
i pogardę dla najbliższych świadczące zawsze o czyjejś niemocy, nieważne w którym stuleciu – oddaje sposób myślenia młodego człowieka? Prezydent Duda zyskał na Lubelszczyźnie ponad 66% głosów, ale i to nie jest pociechą, bo
została ta jedna trzecia, co ona myśli, czego chce? Powrotu
chaosu, kolonizowania Polski, eldorada dla złodziei?
Na koniec krótka historia z lat 50. Opowiadał ksiądz,
więzień polityczny w więzieniu śledczym. W celi było ich
kilkunastu. Ludzie z tzw. wyższych sfer. Wielu bardzo źle
odnosiło się do tzw. korytarzowych, ludzi Bogu ducha
winnych. Kiedyś jeden z nich wyjątkowo sponiewierany powiedział tak, że można było usłyszeć: „Głupia inteligencja”, co się nią przejmować? Dziś można by powiedzieć to samo o ludziach dokonujących nie tyle błędnego,
co bezsensownego wyboru. Tylko, co to załatwia, oprócz
stwierdzenia faktu?
Zygmunt Zieliński
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Marcin
Dąbrowski

i początki Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
Lipcowe strajki 1980 r. w zakładach pracy na Lubelszczyźnie utorowały drogę do sierpniowych wydarzeń na
Wybrzeżu, a następnie dały początek Regionowi Środkowo-Wschodniemu Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”.
Latem 1980 r. doszło w Polsce do największej fali strajków pracowniczych w historii. Rozpoczęte 1 lipca 1980 r.
i trwające nieprzerwanie do pierwszej dekady września
1980 r. strajki objęły łącznie około 1,5 tysiąca zakładów
pracy i 1 milion strajkujących ludzi. Wywołane początkowo podwyżką cen artykułów mięsnych w zakładowych
stołówkach, rozlewały się stopniowo po całym kraju. Ta
masowa akcja polskich robotników stała się w kolejnych tygodniach wyrazem ogólnej frustracji społeczeństwa z powodu narastającego od kilku lat kryzysu ekonomicznego końca lat siedemdziesiątych. Efektem tego było
w drugiej połowie września 1980 r. powstanie niezależnego ruchu związkowego „Solidarności”.
Nie stałoby się to wszystko, gdyby Polska Ludowa nie
stanowiła wyjątkowego tworu w całym obozie państw komunistycznych. Był to jedyny kraj, gdzie – mimo ograniczeń – Kościół katolicki zachował przez kilkadziesiąt lat
tak potężną i niezależną pozycję. W kraju tym zdecydowana większość zwykłych obywateli mogła bez problemu
praktykować swoją wiarę, zaś ich dzieci – bez większych
przeszkód uczęszczać na lekcje religii. Coś takiego nie
było nawet do pomyślenia w jakimkolwiek innym państwie, gdzie rządzili komuniści. Swoistym zwieńczeniem
tej sytuacji był w 1978 r. wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską i jego przyjazd do kraju rok później, już jako papieża Jana Pawła II, witanego
przez wielotysięczne tłumy rodaków. Działo się to w czasie, gdy – jak powszechnie uważano – imperium sowieckie było u szczytu swej potęgi. Tych wyróżników Polski
w obozie komunistycznym było więcej. Nigdzie indziej
próba kolektywizacji rolnictwa nie poniosła tak spektakularnej klęski: niemal 90 procent ziemi uprawnej znajdowało się zawsze w prywatnych rękach chłopów. Wydaje
się też, że w żadnym innym kraju rządząca partia komunistyczna – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – nie

była tak słaba wewnętrznie (zdecydowana większość szeregowych członków PZPR wierzyła w Boga, chodziła do
kościoła, a ich przynależność do partii miała charakter
czysto komercyjny).
Wracając do strajków, na Lubelszczyźnie rozpoczęły
się one 8 lipca 1980 r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”, po stwierdzonej w czasie przerwy śniadaniowej podwyżce cen w zakładowej stołówce. Stanął zakład zatrudniający w tamtym okresie około
9 tys. osób na wszystkich zmianach. Strajkujący w Świdniku wiedzieli o wcześniejszych protestach w dwóch zakładach pracy swojej branży: WSK Mielec i Zakładach
Mechanicznych „Ursus”. Należy tu zauważyć, że strajki
w 1980 r. miały inny charakter, niż protesty robotników
w 1956, 1970 czy 1976 r. Generalnie, nikomu nie przychodziło do głowy wyjście poza bramy zakładu pracy, aby
nie powtórzyły się dramaty sprzed lat.
Po przerwaniu pracy w WSK Świdnik, szybko zaczęto zbierać postulaty, których okazało się być na tyle dużo
(początkowo nawet po kilkaset na niektórych wydziałach), że stało się jasne, iż protestu nie da się ugasić natychmiast. Tym bardziej, że część postulatów wykraczała
poza kompetencje dyrekcji. Należy przy tej okazji zwrócić uwagę na szybką gotowość ówczesnych władz różnego szczebla do podejmowania rozmów ze strajkującymi.
Standardową procedurą było, że dyrekcja natychmiast
zawiadamiała wyższe instancje o „przerwach w pracy”
w swoim przedsiębiorstwie. Informacje przekazywane
były w pierwszym rzędzie poprzez Komitet Wojewódzki
do Komitetu Centralnego PZPR. Osobno szły wiadomości (choć zwykle te same w treści) poprzez Służbę Bezpieczeństwa do gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych.
W MSW sporządzano kolejne raporty dla najwyższych
gremiów partyjnych i rządowych w Warszawie. Równolegle niezbędne informacje otrzymywała administracja
wojewódzka, dyrekcje zjednoczeń przedsiębiorstw i ministerstwa danej branży. Nikt nie mógł w tamtych czasach
twierdzić, że władza nie wiedziała, co się dzieje w kraju.
Inna sprawa, co z tą wiedzą robiono (a raczej, dlaczego
robiono tak niewiele).
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Mural przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie autorstwa Kamila Kuzko i Macieja Warchałowskiego (2010 i restauracja 2016) – Inicjatorem była
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej. Fot. domena publiczna

Podejmując dość szybkie rozmowy ze strajkującymi,
w zależności od potrzeb, do protestującej załogi wysyłano
przedstawicieli różnych władz. Im ważniejsze przedsiębiorstwo, tym ważniejsi przybywali przedstawiciele. Stąd
w WSK Świdnik pojawili się kolejno: sekretarz ekonomiczny KW PZPR Eugeniusz Garbiec, wojewoda lubelski Mieczysław Stępień, dyrektor naczelny Zjednoczenia
Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, a wreszcie minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć (który
– a jakże – przyleciał śmigłowcem, choć zdaje się wylądował na Majdanku, a nie bezpośrednio w Świdniku).
Skuteczną formą nacisku strajkujących załóg nie tylko na własne dyrekcje, ale także na przybyłych z zewnątrz dygnitarzy, okazywały się spontaniczne wiece, na
jakich gromadzili się ludzie ze strajkujących wydziałów.
W Świdniku takim miejscem spotkań stał się plac przed
wejściem do budynku dyrekcji. Szybko okazywało się, że
komunistyczni dygnitarze nie mają żadnych umiejętności rozmowy z żywym, reagującym tłumem. Dotychczas
dane im było tylko wygłaszać przygotowane przemówienia do spędzonych na siłę, biernych uczestników oficjalnych zgromadzeń.
O wiele łatwiej było rozmawiać z mniejszą grupą. Dlatego – tam, gdzie zaistniała taka konieczność – pojawiał
się wyraźny nacisk dyrekcji na wyłanianie przedstawicielstw do negocjacji. Bo dotychczasowe atrapy związków zawodowych, z ich emanacją w postaci rad zakładowych w poszczególnych przedsiębiorstwach, nie mogły
reprezentować zbuntowanej załogi, a w warunkach strajkowych wręcz stawały po stronie dyrekcji. Stąd w WSK
Świdnik wyłoniono przedstawicielstwo o nazwie Komitet

Postojowy (bo strajk traktowano jako swoisty „postój”),
z którym podjęto negocjacje na temat ostatecznie wyselekcjonowanych 110 postulatów.
11 lipca 1980 r., w czwartym dniu strajku, rozmowy zakończono podpisaniem pisemnego porozumienia – pierwszego tego typu zawartego latem 1980. Nie
wiadomo, z kim takie rozwiązanie mogło być konsultowane w Warszawie. Bo trudno uwierzyć, by zrodziło się
samorzutnie w Świdniku lub w Lublinie (choć „firmował” je swoją obecnością – ale nie podpisywał – wojewoda lubelski Mieczysław Stępień). Zastanawia, że wyraźnie – i niemile – zaskoczone zostało tym zdarzeniem
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które ostrzegło decydentów w stolicy przed potencjalnymi skutkami stworzonego precedensu. Zapewne dlatego, poza jeszcze jednym
znanym przypadkiem pisemnego porozumienia w Lublinie, nie pozwolono już w lipcu 1980 r. na więcej takich
„ekstrawagancji”.
Początek strajku w Świdniku już następnego dnia wywołał podobne działania załóg pracowniczych w Lublinie. Już 9 lipca 1980 r. rozpoczął się strajk w dużej Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet”, który następnego
dnia objął całą załogę. 10 lipca 1980 r. protest podjęły
Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów. W obu tych
zakładach strajki zakończyły się dopiero 14 lipca 1980 r.
Równolegle, od 11 lipca 1980 r. zaczął się strajk w Fabryce Samochodów Ciężarowych, gdzie nastroje strajkowe
uwidoczniły się już poprzedniego dnia. FSC było wówczas największym przedsiębiorstwem Lublina i Lubelszczyzny, zatrudniającym łącznie około 10 tys. osób. Również w tym przemysłowym molochu skuteczną formą
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nacisku na dyrekcję okazało się gromadzenie się załogi pod budynkiem dyrekcji. Negocjacjami zajęła się wyłoniona tu formalna reprezentacja strajkujących – Grupa Robocza. Osiągnięte porozumienie zakończyło strajk
14 lipca 1980 r., choć formalnie było to tylko warunkowe wznowienie pracy (ale do strajku już nie powrócono).
Połączone było to z podpisaniem pisemnego porozumienia, jedynego, jakie zawarto w lipcu 1980 r. w Lublinie.
Wbrew nadziejom władzy, nie zakończyło to strajków
w Lublinie. Przykład udanych protestów inspirował kolejne zakłady pracy. 16 lipca 1980 r. rozpoczął się najbardziej spektakularny protest w Lublinie – strajk Lokomotywowni Pozaklasowej PKP. Zablokował on wszelki
ruch pociągów na stacji PKP Lublin, paraliżując tym samym pracę całego lubelskiego węzła PKP. Tego protestu
nie dało się ukryć przed mieszkańcami (także tymi z odległych stron Polski). Skoro nie można było dojechać do
Lublina, ani wyjechać z niego pociągiem – tym podstawowym wówczas środkiem zbiorowej komunikacji. Nie
rozwiązały problemu próby uruchomienia komunikacji
zastępczej (m.in. do stacji Motycz, gdzie kończyły i rozpoczynały trasę niektóre kursy pasażerskie). Tymczasem
na wewnętrznym dziedzińcu lokomotywowni gromadzili się strajkujący pracownicy warsztatów i maszyniści.
W pobliskim budynku prowadzono negocjacje. Strajk zakończono czwartego dnia, 19 lipca 1980 r., wywalczeniem
m.in. obietnicy przeprowadzenia nowych, swobodnych
i demokratycznych wyborów do Rady Zakładowej.
Ważny dla przebiegu strajków w Lublinie był także, równoległy do lokomotywowni, protest kierowców
Spółdzielni Transportu Wiejskiego oraz Przedsiębiorstwa
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Transportowego Handlu Wewnętrznego, rozpoczęty 16
lipca 1980 r. W sklepach zabrakło niektórych artykułów
żywnościowych (np. nabiału i chleba). Choć stanowiło
to niewątpliwą uciążliwość dla obywateli, było też kolejnym sygnałem, że w Lublinie dzieje się coś niezwykłego.
Kulminacją niespodzianek dla mieszkańców Lublina okazał się z pewnością strajk kierowców Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Paraliż komunikacji miejskiej 18 lipca 1980 r. spowodował, że większość
pracowników nie dotarła tego dnia na czas do swoich
miejsc pracy, co zakłóciło funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw i instytucji. Tego dnia, 18 lipca 1980 r., w Lublinie i w województwie lubelskim strajkowało 48 zakładów pracy, a w nich ponad 21 tys. pracowników. Był to
szczytowy moment strajków Lubelskiego Lipca. Ale także przełomowy moment, jeśli chodzi o postawę władz.
Władze zdecydowały o przerwaniu, w wymiarze lokalnym, lubelskim, dotychczasowego milczenia o strajkach.
W Polsce milczały na ten temat prasa, radio i telewizja.
Mówiło natomiast o strajkach Radio Wolna Europa i nadające po polsku rozgłośnie zachodnie (informacje o lipcowych strajkach na Lubelszczyźnie zbierało kilkunastu
młodych opozycjonistów z Lublina). 18 lipca 1980 r. na
ulicach miasta pojawiły się duże plakaty z „Apelem do
mieszkańców Lublina”, w którym w łagodnym tonie wzywano do powrotu do normalnej pracy oraz zapewniano
gotowość zrealizowania uzasadnionych postulatów. Apel
opublikowano w prasie lokalnej (popołudniowy piątkowy „Kurier Lubelski” oraz specjalne sobotnie wydanie
„Sztandaru Ludu”) oraz wyemitowano na falach lubelskiej rozgłośni Polskiego Radia (odczytał go I sekretarz
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KW PZPR, a zarazem przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Narodowej Władysław Kruk). W czasie strajków
1980 r. tego typu apel ukazał się wyłącznie w Lublinie.
Jeszcze dalej idącym działaniem władz, tym razem
centralnych, było powołanie 18 lipca 1980 r. przez Biuro
Polityczne KC PZPR Komisji Rządowej do rozpatrzenia
postulatów zgłoszonych w zakładach pracy Lublina i województwa lubelskiego. O powstaniu komisji powiadomiono również wyłącznie na łamach lubelskich środków
przekazu (prasa i lokalna rozgłośnia radiowa). Powołanie
tego typu komisji było czymś zupełnie nowym w dotychczasowej tradycji rozwiązywania konfliktów społecznych
w PRL. Już następnego dnia przewodniczący tej komisji,
wicepremier Mieczysław Jagielski pojawił się w Lublinie.
Wydaje się, że wizyta miała charakter przede wszystkim
prestiżowy. Władza centralna chciała pokazać, że panuje nad tą niecodzienną sytuacją, która wytworzyła się
w tych dniach w Lublinie i na Lubelszczyźnie i że aprobuje ten ugodowy kierunek rozładowywania kryzysu strajkowego. Jagielskiemu ta nieoczekiwana funkcja pozwoliła utrwalić się na kartach historii – pod koniec sierpnia
1980 r., właśnie jako przewodniczący Komisji Rządowej,
będzie negocjował i podpisywał pamiętne porozumienie
w Stoczni Gdańskiej. Droga do owej stoczni wiodła właśnie przez Lublin (bo kto pamięta dziś nazwisko ówczesnego premiera?).
Należy pamiętać, że lipcowe strajki objęły także szereg miast i miejscowości ówczesnego województwa lubelskiego. Strajkowały Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Eda” w Poniatowej. Strajkowało
po kilka–kilkanaście zakładów w takich ośrodkach, jak
Kraśnik, Lubartów, Opole Lubelskie czy Puławy, a także
w szeregu mniejszych miejscowości (gdzie niejednokrotnie trzeba było się wykazać znacznie większą odwagą, niż
w dużych zakładach wielkich miast). Wszystkich zakładów strajkujących w lipcu 1980 r. nie sposób tutaj wymienić. Pamiętać jeszcze trzeba, że strajki rozprzestrzeniły
się na ówczesne sąsiednie województwa – bialskopodlaskie, chełmskie, zamojskie – obejmując całą historyczną
Lubelszczyznę.
Tymczasem impet lubelskich strajków zaczął się z wolna wyczerpywać. Protesty w zakładach pracy Lublina
zakończyły się 24 lipca 1980 r. Dzień później, 25 lipca
1980 r., wygasł ostatni strajk w regionie (Radzyń Podlaski). W ciągu niecałych trzech tygodni (łącznie 15 dni
roboczych) w Lublinie i na Lubelszczyźnie strajkowało
ponad 150 zakładów pracy. Strajki te, poprzez swoją masowość i pokojowy przebieg, utorowały drogę do wydarzeń sierpniowych na Wybrzeżu i Śląsku, przyczyniając
się do epokowego przełomu w relacjach władzy PRL ze
społeczeństwem. Parę tygodni po strajkach, do lubelskich

kolejarzy przyjeżdżali potajemnie działacze opozycyjni z Warszawy wypytywać, jak skutecznie zorganizować
strajk. Gdy trwały już strajki na Wybrzeżu, 18 sierpnia
1980 r., kolejarzom z lubelskiej lokomotywowni udało się,
nie bez oporu władz, przeprowadzić swobodne, demokratyczne wybory do nowej rady zakładowej, która stała
się w następnych dniach zalążkiem wolnego ruchu związkowego w lubelskiej PKP.
Zaraz po podpisaniu porozumień sierpniowych,
w pierwszych dniach września 1980 r., do Stoczni Gdańskiej udało się niezależnie od siebie kilka delegacji z zakładów pracy Lubelszczyzny. Chciano zasięgnąć informacji, jak tworzyć Niezależne Samorządne Związki
Zawodowe. Organizatorzy lipcowych strajków uaktywniali się pod koniec sierpnia, często przekształcając lipcowe reprezentacje w komitety strajkowe. W Gdańsku
delegacje dowiedziały się, że ośrodki regionalne w kraju mają tworzyć własne międzyzakładowe komitety założycielskie. W drodze powrotnej porozumiano się co do
dalszych działań.
10 września 1980 r. w Świdniku zorganizowano spotkanie założycielskie z udziałem reprezentacji dwudziestu kilku zakładów pracy. Miejsce było symboliczne, choć
wynikało raczej z największego zaawansowania w organizowaniu się struktur założycielskich NSZZ w WSK
Świdnik. W każdym razie, ośrodek, który zapoczątkował
strajki Lubelskiego Lipca, stał się też kolebką regionalnej „Solidarności”. Zawiązano wówczas Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z siedzibą
w Lublinie. Początkowo używano nazwy NSZZ w liczbie mnogiej i jeszcze bez „Solidarności”. Bo docelowa
nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” weszła do użycia dopiero pod koniec września 1980 r. Przewodniczącym komitetu został Czesław
Niezgoda, czołowa postać lipcowego strajku w lokomotywowni. Tak powstał Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, który w następnych tygodniach
i miesiącach skupił w swoich strukturach 1300 organizacji zakładowych i 330 tys. związkowców. Regionalna
„Solidarność” stała się emanacją ogólnopolskiego ruchu
związkowego, który przywrócił polskiemu społeczeństwu
podmiotowość w relacjach z autorytarną (a okresami nawet totalitarną) władzą PRL.
Marcin Dąbrowski

Literatura:
M. Dąbrowski, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2006 (wyd. 2);
M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014.
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Cezary
Listowski

WOJNA!
Poranek
Wczesnym rankiem w niedzielę trzynastego grudnia
1981 roku przy parapecie okiennym w kuchni przygotowywałem śniadanie dla czteroletniej córki i z zaciekawieniem przyglądałem się, jak z milicyjnej „suki” wysiada
kilku ubranych w czarne uniformy drabów i wchodzi do
klatki schodowej bloku stojącego po drugiej stronie ulicy. A po chwili wychodzi, rozgląda się bezradnie, wsiada z powrotem i odjeżdża. Po śniadaniu, jak w każdą niedzielę, odprowadziłem córeczkę do dziadków, żeby mogła
obejrzeć swój ulubiony „teleranek”. Niczego bardziej banalnego w tym miejscu nie da się napisać – ileż to razy już
to czytałem i słyszałem – że na ekranie pojawił się smutny pan w mundurze i w ciemnych okularach…
Dopiero w tym momencie doznałem olśnienia. Przecież oni przyjechali po mnie!!! Tak się przypadkowo, a jakże szczęśliwie dla mnie złożyło – to chyba Opatrzność nade
mną czuwała – że ze dwa tygodnie wcześniej z jakichś tam
powodów zmieniono numerację domów przy mojej ulicy.
No i nie mieszkałem już przy ulicy Mickiewicza 1/28, ale
2/28. A numer 1 otrzymał właśnie dom po drugiej stronie.
Był to typowy dla wczesnej zabudowy w Świdniku dwupiętrowy blok z trzema klatkami schodowymi i z trzema
mieszkaniami na każdej kondygnacji. Trzy razy trzy i jeszcze raz razy trzy – to dwadzieścia siedem! Więc w tamtym
bloku nie było mieszkania o numerze 28!
Czym prędzej wróciłem do domu, ubrałem się ciepło,
bo akurat tego dnia był solidny mróz i rozpocząłem wędrówkę po całym mieście, żeby zobaczyć, co też spotkało
innych. Przed wieczorem zajrzałem jeszcze raz do domu,
sąsiad uchylił lekko drzwi i wyszeptał: „już byli”. Jak najcenniejszy skarb zapakowałem do torby cały nakład wydrukowanego właśnie mojego tomiku o jakże proroczym
tytule „Zawieszeni na drodze” i zaniosłem go do rodziców. Szybko pożegnałem się z żoną i wieczorem byłem
już „na zakładzie”, to znaczy w WSK.
Zawieszeni na drodze
Przy okazji – napisałem: „cały nakład”, ale nie jest to
cała prawda. Tomik ten przygotował Staszek Królik. Skład

i druk „załatwił” jakoś, chyba nielegalnie „u Dudka”, czyli w drukarni UMCS. Kartonową okładkę na sitodruku
zrobili „przez grzeczność” chłopcy z redakcji „Informatora” w siedzibie Zarządu Regionu „Solidarności” na Królewskiej. Razem ze Staszkiem pospinaliśmy wszystko metalowymi zszywkami, potem przyciąłem gotowe tomiki
na wiekowej gilotynie w introligatorni KUL-owskiej biblioteki i zabrałem je do domu. Jako sumienny dokumentalista dwa tzw. „obowiązkowe” egzemplarze zdążyłem jeszcze wysłać do Biblioteki Narodowej (to dlatego
„zaniosłem cały nakład” to nie jest „cała prawda”). Bo
w ten oto sposób ten mój wydany bez cenzury, więc chyba już „podziemny” tomik, figuruje w oficjalnym „Urzędowym Wykazie Druków PRL”. Te dwa wysłane egzemplarze mogą uchodzić za „białe kruki”. A „prawie” cały
nakład przeleżał ponad trzydzieści lat w piwnicy moich
rodziców. Przyniosłem go stamtąd niedawno do mieszkania i leży teraz w mojej szafie.
Strajk
Ale to tylko dygresja. Znacznie ważniejsze jest to, że
wieczorem byłem już „na zakładzie”, gdzie trwał doskonale zorganizowany przez „Solidarność” okupacyjny
strajk. Bo ten grudniowy strajk w Świdniku to nie była
jakaś amatorska improwizacja, ale w sposób perfekcyjny
przygotowana i przeprowadzona akcja. Przeprowadzona
– trzeba to koniecznie podkreślić – w sposób w najwyższym stopniu odpowiedzialny. Z oczywistych względów
podczas tego strajku na terenie fabryki nie miał prawa
znaleźć się nikt przypadkowy, to znaczy obcy, nikomu nie
znany, przez nikogo nie poręczony itd.
Pierwszym przewodniczącym Komitetu Strajkowego
WSK był Stanisław Pietruszewski, jeden z wiceprzewodniczących Komisji Zakładowej, a równocześnie wiceprzewodniczący Komitetu Środowiskowego „Solidarności” w Świdniku. Komitet ten został utworzony z mojej
inicjatywy jesienią 1980 roku, a w jego skład wchodzili
przedstawiciele wszystkich komisji zakładowych z całego miasta, w tym służby zdrowia, szkół itd. Była to pionierska propozycja – nie jestem pewien, czy istniał jej

→

2 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

odpowiednik w skali całego kraju. Ten środowiskowy komitet doskonale sprawdził się podczas „kryzysu bydgoskiego”, czy przy organizacji regionalnego zjazdu delegatów, który odbył się właśnie w Świdniku. Ta pozioma
sieć powiązań przydała się także 13 grudnia, a i potem,
przez całe lata trwania stanu wojennego. Stanisław Pietruszewski dosyć szybko zrezygnował z kierowania strajkiem, a jego miejsce zajął inny wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego WSK, Andrzej Sokołowski.
Z Lublina przedostał się do WSK jeden z wiceprzewodniczących Zarządu Regionu – Norbert Wojciechowski – i to on, jako najwyższy „rangą”, został przewodniczącym Komitetu Strajkowego Regionu. Znaliśmy się
z czasów wspólnej działalności w Komitecie Założycielskim „Solidarności” KUL, a potem z siedziby regionu na
Królewskiej, gdzie od maja do listopada 1981 roku pełniłem obowiązki redaktora naczelnego biuletynu regionalnego. Nad ranem w poniedziałek 14 grudnia Andrzej
Sokołowski i Norbert Wojciechowski zlecili mi zadanie
(i odpowiedzialność „za całokształt”) redagowania biuletynu strajkowego, a funkcję rzecznika prasowego strajku po moim poręczeniu powierzyli Staszkowi Królikowi.
Od tego momentu Staszek był „łącznikiem” między komitetem strajkowym a redakcją, uczestniczył w jego posiedzeniach, przekazywał uchwały itd. Przydzieliłem mu
także nadzór nad drukiem i o ile się orientuję, jedynie on
(ewentualnie ktoś upoważniony przez niego) miał prawo
wstępu na teren zakładowej drukarni.
Biuletyn
W tym momencie w WSK przebywali między innymi
Wacek Biały oraz Dana i Janusz Winiarscy i to z nimi redagowałem pierwszy numer („redagowałem”, to oczywiście przesadnie powiedziane, bo i cóż tam było do redagowania – raptem jedna mała karteczka – uchwały, coś
tam napisałem, coś tam dorzucił Wacek, ot i całe „redagowanie”). Cała „redakcja” ulokowana została w świetlicy na parterze biurowca. Teksty przepisywała Bożenna (przez dwa „n”) Kudelska, która wcześniej – jesienią
1980 – pisała mi na białkowych matrycach dwa numery biuletynu wspomnianego wcześniej komitetu środowiskowego; potem zaczął się ukazywać biuletyn komitetu
zakładowego WSK, więc z wydawania biuletynu środowiskowego zrezygnowałem. Makietę pierwszego numeru wykleiłem sam. Nie jestem pewien, czy diapozytywy
naświetlił Sławek Smyk, czy robione były już w zakładowej drukarni.
Po wydrukowaniu pierwszego numeru Janusz Winiarski i Wacek Biały część nakładu postanowili przewieźć do Lublina z myślą o tamtejszych dużych strajkujących zakładach (FSC i LZNS), ale po drodze zostali

aresztowani. A późnym popołudniem, czy może wczesnym wieczorem, do WSK dotarła grupka osób z redakcji biuletynów z Królewskiej. Na moją odpowiedzialność
zostali oni wpuszczeni na teren fabryki; niektórych znałem, innych nie, za nich z kolei odpowiedzialność przede
mną wzięli ci, których znałem. Ulokowałem ich w świetlicy (tzn. „redakcji”). Dużo do roboty nie było, ale coś
tam dla każdego starałem się wymyślić. W świetlicy był
doskonały odbiornik radiowy, więc poleciłem prowadzenie na nim nasłuchu stacji zachodnich i sporządzanie serwisu informacyjnego „z kraju i ze świata”. Oprócz
uchwał zamieszczałem też różnego rodzaju instrukcje
i pisane na gorąco, krótkie komentarze „ku pokrzepieniu serc”.
No i dwukrotnie zamieściłem redakcyjną „stopkę”. Do
decyzji o jej dołączeniu do treści biuletynu mam dzisiaj
stosunek niejednoznaczny, a nawet – skrajnie niejednoznaczny. Jako rzecznik prasowy strajku postanowił ujawnić swoje nazwisko Staszek Królik. Dopuściłem do dyskusji o sensie publikowania nazwisk, jako argument „za”
przedstawiając potrzebę podtrzymania na duchu strajkujących ludzi (tysiące mężczyzn ustawiały się w kolejkach
do spowiedzi przy zaimprowizowanych w halach fabrycznych konfesjonałach, tysiące kobiet, tysiące matek i żon,
znosiły z całego miasta środki opatrunkowe i bandaże),
a jako argument „przeciw” przekonanie, że byłaby to niepotrzebna lekkomyślność, bo przecież po nieuchronnym
zdławieniu protestów ktoś nadal powinien móc tę robotę
kontynuować. Zdania były podzielone. W rezultacie podjąłem decyzję o drukowaniu stopki, wybór tego, czy chce
w niej figurować, czy nie, pozostawiając każdemu z osobna (niezależnie od tego, czy przykładał rękę do czegokolwiek, czy nie, bo przecież „był w redakcji”). Po latach
tamtą swoją decyzję z jednej strony uważam za swoiste
wypełnienie honorowego zobowiązania wobec strajkujących z pełną świadomością, że może ich spotkać taki sam
los jak tych w Poznaniu w 1956, czy na Wybrzeżu w 1970
roku, z drugiej natomiast za czystą głupotę. Nadal czuję
się do pewnego stopnia odpowiedzialny za te wyroki więzienia, które kilka osób otrzymało.
W biurowcu mieścił się też zakładowy radiowęzeł.
Odpowiedzialny za jego pracę był Fredek Bondos. Czytał tam dla załogi w halach, a także dla zgromadzonych
przed bramą wejściową do fabryki ludzi, komunikaty, apele (także do otaczających zakład żołnierzy) i komentarze o aktualnej sytuacji. Oczywiście nie czytał tego
wszystkiego za każdym razem „na żywo” – technicy dokonywali nagrań, ale to on decydował, co i w którym
momencie emitować. Dwa, czy może trzy razy także ja,
z jego upoważnienia, kiedy odpoczywał, nagrałem jakieś
swoje teksty, które zamieszczałem też w biuletynie.
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Czas walki: Świdnik 1981. Fot. domena publiczna

I była krótkofalowa radiostacja na przylegającym do
fabryki lotnisku. Zgłosiłem komitetowi strajkowemu
propozycję, żeby skorzystać z niej i za jej pośrednictwem
nadawać komunikaty o sytuacji w WSK i regionie, które
mogłyby być odbierane na Zachodzie, w celu alarmowania międzynarodowej opinii publicznej, ale po konsultacjach, jak mi się wydaje w wąskim gronie – Sokołowski,
Wojciechowski i „internowany” przez komitet strajkowy
dyrektor WSK, pułkownik LWP Jan Czogała – pomysł
ten w poczuciu odpowiedzialności został odrzucony.
Uruchomienie radiostacji mogłoby zostać przez władze
wojskowe uznane za powód do interwencji „militarnej”,

a przecież bezwzględnym założeniem organizatorów
protestu było niedopuszczenie do przekroczenia granicy biernego oporu.
Ale wracając do samego biuletynu: od rana 14 do wieczora 15 grudnia wydane zostały trzy numery. Numer
1 (antydatowany na 13 grudnia), numer 2 oraz tzw. dodatek do numeru drugiego i numer 3 oraz tzw. dodatek
do numeru trzeciego. Wieczorem 15 grudnia „zamknąłem” numer 4, wyrysowałem naprędce szkic jego makiety ideowej, już nie pamiętam komu zleciłem jej wyklejenie i swoje obowiązki przekazałem Benkowi Nowakowi.
A sam postanowiłem wreszcie trochę się przespać na
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dmuchanym materacu w pomieszczeniu na najwyższym
piętrze budynku. Obudziły mnie już po północy wyjąca syrena i wybuchy petard. Trwała pacyfikacja. Chyba w ostatniej chwili zdążyłem wyjść z biurowca na plac
przed halami, bo zaraz potem na schodkach do budynku
pojawili się oficerowie dowodzący akcją.
Pacyfikacja
…chyba w ostatniej chwili zdążyłem wyjść z biurowca
na plac przed halami, bo zaraz potem na schodkach do
budynku pojawili się oficerowie dowodzący akcją. Na osi
głównej wewnętrznej ulicy fabrycznej, pomiędzy halami
a biurowcem, nad wyraz spokojnie, bez jakichkolwiek objawów zdenerwowania, w tę i z powrotem chodziło parę
tysięcy ludzi. Rzucanymi w tłum petardami nikt się specjalnie nie przejmował. Czymże one zresztą były w porównaniu z pozorowanym najazdem czołgu na oblepioną ludźmi barykadę w bramie fabryki, czy na salwy armat
czołgów oddawane ślepymi nabojami poprzedniej nocy.
Naboje z gazem łzawiącym co bardziej krewcy młodzieńcy odrzucali w stronę zomowców. I trwało to tak dłuższy
czas, bo zdążyłem już solidnie zmarznąć. Z „redaktorów”
spotkałem w tym tłumie tylko Benka. Pytałem go o los
czwartego numeru, ale ponad to, że przekazał go do drukarni niczego więcej nie potrafił powiedzieć. Nie wiem,
czy w ogóle udało się rozpocząć jego druk, chociaż cały
nakład miał być gotowy na rano. Nic mi nie wiadomo,
żeby zachował się choćby jeden jego egzemplarz.
Żeby zorientować się w sytuacji, rozmawiałem z wieloma ludźmi. Nikt tak na dobrą sprawę nie bardzo wiedział, co ma dalej robić. Sytuacja była patowa. W pewnym
momencie ktoś zawołał mnie i poprowadził w stronę lotniska. Od szosy mełgiewskiej nadciągał długi wąż ubranych na czarno postaci. Pod biurowiec wróciłem akurat
w chwili, kiedy jeden ze stojących na schodkach cywili
zaczął strzelać z PM-64 nad głowami ludzi. Najpierw pojedynczymi strzałami w betonową ścianę stojącej naprzeciwko hali „jedynki”. A zaraz potem pociągnął całą serią
ponad halą. To był widoczny sygnał, że żarty się skończyły. Coraz liczniejsze hordy zomoli klinami wbijały się
w tłum, rozczłonkowywały go i tłukąc zajadle pałami, wypędzały ludzi w stronę głównej bramy.
Obserwowałem to wszystko, wycofując się stopniowo
coraz głębiej, aż pod halę „dwójkę”. Nagle w moją stronę rzuciło się kilkunastu zomowców, najwyraźniej polując właśnie na mnie. Jacyś ludzie wciągnęli mnie do
wnętrza hali i poprowadzili między surowymi kadłubami śmigłowców. A zomole za nami. I tak dotarliśmy aż do
przeciwnej ściany. Nas było z pięćdziesięciu, a ich może
dziesięciu. Niektórzy z robotników zaczęli chwytać za jakieś metalowe drągi. Ta niema konfrontacja trwała tylko

przez krótką chwilę, po czym tamci tyłem zaczęli się wycofywać w stronę wyjścia. My też wróciliśmy przed halę.
Właśnie otaczano ostatnią już grupę strajkujących. Ktoś
wcisnął mi na głowę jakąś uszatkę, inni skierowali mnie
do środka grupy. Przechodząc przez bramę fabryki, spuściłem nisko głowę i jakoś udało mi się uchronić przed
aresztowaniem.
Ciekawe, że z całej pacyfikacji tym, co najbardziej
utkwiło mi w pamięci nie były gazy, ani pałowanie, ani
nawet świst kul, ale głos fabrycznej syreny. Znałem go od
dzieciństwa, towarzyszył mojemu dorastaniu jako naturalny, niezmienny element otaczającej mnie rzeczywistości. Tak oczywisty, że się na niego w ogóle nie zwracało
uwagi. Codzienny, regularny rytuał o siódmej, dziesiątej, trzeciej po południu… Ta syrena została włączona,
gdy czołgi taranowały boczną bramę, jako sygnał, że rozpoczyna się atak. Miało to, niestety, także niezamierzony skutek, bo na ten znak w mieście na ulice wyległy kobiety, które chciały biec pod fabrykę, żeby bronić swoich
najbliższych i zostały brutalnie spałowane przez milicjantów zapędzających je z powrotem do domów. Nie wiem,
w jaki sposób zablokowano możliwość wyłączenia tej syreny, bo wyła jeszcze przez cały następny dzień. Aż do
wieczora. I to był jej koniec. Nie usłyszano już więcej syreny fabrycznej w Świdniku…
Napisałem, że to był jej koniec. Ale dla mnie to był tylko kolejny początek. Bo – jak powiedziałem w redakcji
strajkowego biuletynu – ktoś przecież powinien tę robotę kontynuować… I kontynuował. Ale do tego „kontynuowania” potrzeby był
…papier
Bo papier był w czasie stanu wojennego towarem nie
tyle nawet deficytowym, co „zakazanym”. A dla nas najbardziej pożądanym artykułem pierwszej potrzeby. Kierowniczką świdnickiej księgarni była zaprzyjaźniona
z moimi rodzicami pan Józefowiczowa, żona mojego nauczyciela historii z podstawówki. Nie bez znaczenia było
też, że małżeństwo to dotarło do Polski, bodajże z Kazachstanu, chyba gdzieś tak dopiero po 1956 roku. A że
ta malutka księgarnia pełniła też rolę jedynego w mieście
sklepu papierniczego, to gdzie, jak gdzie, ale tam papier
musiał się, nawet jeśli tylko w ograniczonych ilościach,
znaleźć. Pani Józefowiczowa po każdej dostawie śladowe
jego ilości „rzucała” do detalicznej sprzedaży po to, żeby
ekspedientki z czystym sumieniem mogły odpowiadać
klientom, że „się skończył”. A ja przez kilka dni wynosiłem go chyłkiem, w specjalnie do tego celu przeznaczonej torbie mieszczącej dokładnie cztery ryzy.
Któregoś pięknego wiosennego dnia 1983 roku, kiedy to z pełną torbą na ramieniu przechodziłem przez
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Czas pamięci. Fot. domena publiczna

plac „Bolka i Lolka”, dosłownie wpadłem w objęcia dawno nie widzianego sąsiada z dzieciństwa, Jana Kazimierczaka, którego pamiętałem jako wiecznie dłubiącego coś
przed wejściem do klatki schodowej przy swojej czerwonej wuesce. I przy okazji żywiołowo dopingującego nas,
dziesięcio-, dwunastoletnich pętaków, uganiających się
na placyku przed blokiem za piłką. Pan Jan nieoczekiwanie przytulił mnie do swojego wydatnego brzucha, entuzjastycznie uściskał i powiedział coś takiego, że to dzięki
mnie zaczął wychodzić z domu. Muszę przyznać, że trochę wtedy spanikowałem. Zupełnie nie wiedziałem, czego ode mnie chce. Bo tu on ze swoim tubalnym głosem,
a tu ja ze swoim co najmniej podejrzanym towarem. Na
głównym placu. W środku dnia. W samym środku miasta. Wszyscy dookoła patrzą… Więc coś tam wybąkałem
pod nosem i czym prędzej wziąłem nogi za pas. A potem już wystrzegałem się go i wolałem papier przenosić
bocznymi uliczkami. Sens słów pana Jana zrozumiałem
dopiero po latach…
Spacery
Sens słów pana Jana zrozumiałem dopiero dużo później, już w dwudziestym pierwszym wieku, kiedy to
w rozmowie z Andrzejem Sokołowskim o przygotowaniach do kręcenia przez Grzegorza Linkowskiego dokumentalnego filmu o „świdnickich spacerach” po raz

pierwszy usłyszałem, że inicjatorem tego słynnego na
cały świat protestu był …Jan Kazimierczak. Który wściekły na nachalną i tępą propagandę dziennika telewizyjnego w czasie stanu wojennego, po prostu zaczął w porze
jego nadawania wychodzić z domu na półgodzinny spacer. Potem namówił do tego swoich emerytowanych kolegów, z którymi od lat spotykał się codziennie na głównym placu miasta. A potem to już samo poszło…
Jesienią 1981 roku, kiedy trwał zmasowany atak propagandy partyjnej na „Solidarność” w jednym ze wstępniaków do regionalnego biuletynu napisałem: …jeśli chodzi
o propagandową akcję władz …brońmy się przez podjęcie decyzji o nie czytaniu gazet, nie oglądaniu telewizji,
nie słuchaniu dzienników… …warto wybrać się na długi
spacer… I to właśnie te moje słowa miał wtedy pan Jan
na myśli. Więc czy to ja byłem ukrytym autorem „świdnickich spacerów”?! A może był nim Ryszard Krynicki,
którego zamieszczony na pierwszej stronie tamtego numeru biuletynu wiersz „Nie czytajcie gazet” był dla mnie
z kolei inspiracją do napisania tamtych słów?
Tak, czy inaczej, można dzisiaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to właśnie my, młodzi poeci, pokonaliśmy komunizm.
(ciąg dalszy nastąpi)
Cezary Listowski
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Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920
Fragmenty Dzienników 1918-1952

11 listopada 1918
Dziadek przyjechał! Słychać wszędzie głosy radosne.
Komendant Piłsudski, nasz Dziadek jest już nareszcie
wolny, nareszcie znów razem z nami będzie pracować,
a właściwie przewodzić nam będzie. Jest to jedyny człowiek, w którego potęgę bezgranicznie wierzę i wierzę,
że on jest jedynym człowiekiem, który doprowadzi do
celu. Jest już w Warszawie, a za parę dni przyjedzie do
Lublina. Zobaczę go z bliska, a może nawet będę pracowała trochę z nim…
Obserwuje się szalony zapał do wojska. Wszystkie
wyższe uczelnie są rozpuszczone, młodzież masowo wstępuje do wojska. Wczoraj przyjechało do Lublina 600 studentów, wszyscy zapisali się do wojska!
Muszę parę słów poświęcić Lwowowi. Lwów został zajęty przez Rusinów natychmiast po wyjściu wojsk austriackich. Straszne podobno były walki na ulicach Lwowa. Nie tylko młodzież. Ale i dzieci, kobiety i starcy
walczyli z kijami i pięściami przeciwko karabinom maszynowym i armatom. Jak lwy walczyły lwowskie dzieci.
Błagają o pomoc. Pół Lwowa zdobyli i ledwo utrzymać go
mogą. Dziś szczęśliwie wyszło już trochę wojska do Lwowa. Może go uratują…
Daliśmy już dużo, damy jeszcze więcej, żałować niczego nie będziemy, tylko zgody, zgody nam trzeba, a wtedy praktycznie Polska będzie. Ale u nas tak trudno o tę
zgodę. Niby wszyscy nawołują do niej, ale nikt nie chce
ze swego ustąpić i stąd ta ciągła niezgoda i brak jedności.
Nam trzeba Rządu. Rządu silnego, bezpartyjnego, trzeba nam ludzi bardzo taktownych, rozumnych. Wszystko możemy stworzyć, bo siły są, tylko ten brak zgody…
15 listopada 1918
«Piłsudski razem z nami», «Naród z Piłsudskim», «Piłsudski z Narodem!» Ciągle słyszy się te i tym podobne
zdania. Wczoraj w biurze Pułkownik Burchardt dał mi
do przepisania własnoręczną odezwę Piłsudskiego do żołnierzy. Dał mi ją mówiąc: «od pół godziny czekam na panią, nikomu nie chciałem robić tej przyjemności i dać
do przepisania pierwszego rozkazu Komendanta. Niech

Jadźka Orłowska z dziennikiem (1919 r.). Fot. zbiory rodzinne Machów

pani patrzy – to jest własnoręczny podpis Komendanta»
i przy tych słowach łzy wielkie jak groch padły na podpis Dziadka. Była to bardzo miła i wzruszająca chwila.
Ja tak bardzo wierzę w Piłsudskiego…
PIERWSZY ROZKAZ DO WOJSKA POLSKIEGO
(12-go listopada 1918 roku)
Rozkaz poniżej podany jest pierwszym rozkazem
Piłsudskiego w charakterze Naczelnego Wodza.
Żołnierze i oficerowie różnorakich formacyj

n u m e r

wojskowych polskich powstałych w okresie wojny
światowej, miały zlać się w jedną armię polską.
Istniały między nimi niechęci. Sam obóz legionowy
rozdarty był ostrymi waśniami.
Potrzeba usunięcia tarć to geneza pierwszej części
rozkazu.
Namiętności chwili w społeczeństwie polskim
były bardzo ostre. Obawa, by nie przedostały
się one do szeregów wojskowych, podyktowała
Piłsudskiemu drugą część rozkazu.
Żołnierze!
Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy
serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej. Z Wami
razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej,
z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić
na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej Obywateli.
Żołnierze! W ciągu wojny światowej w różnych
miejscach i warunkach tworzyły się próby formacyj
wojskowych polskich. Przy kalectwie – zdawało się
– nieuleczalnym naszego Narodu próby nawet, gdy
były szczytne i bohaterskie, były z konieczności
karle i jednostronne. Pozostałością tych stosunków
niejednolitość szkodliwa wojsku. Liczę na to, że każdy
z Was potrafi siebie przezwyciężyć i zdobędzie
się na wysiłek dla usunięcia różnic, tarć, klik
i zaścianków w wojsku, dla szybkiego wytworzenia
poczucia koleżeństwa i ułatwienia pracy.
Żołnierze! Cały nasz Naród staje teraz przed
zagadnieniami, które rozwiązać będzie mógł
tylko przy nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu
swej siły i woli. W swoim zakresie zagadnienia te
stają i przed nami. Rozwiązać je będzie nam tym
trudniej, że twarda nasza służba nakłada. Zarówno
w najradośniejszych jak i najcięższych chwilach
żołnierz musi być opanowanym i zrównoważonym,
zdolnym do wykonania swego zadania w porządku
i dokładnie. Wykroczenia pod tym względem są tym
łatwiejsze, gdy wszystko dokoła w tej podniecającej
chwili nie ma tych dodatkowych ciężarów, jakie
zawsze niesie na sobie żołnierz.
Chciałbym, abym pod tym względem nie
potrzebował robić Wam wyrzutów i abym mógł,
zdając sobie sprawę ze swych czynności przed
narodem, powiedzieć sumiennie o sobie i o Was,
że byliśmy nie tylko pierwszymi, ale i dobrymi
żołnierzami zmartwychwstałej Polski.
Rozkaz ten przeczytać przed frontem
podwładnych mi oddziałów.
Warszawa, dn. 12-go listopada 1918 r.
Józef Piłsudski
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Jadźka Orłowska (Jadwiga Machowa). Dzienniki 1918–1952,
red. i oprac. Jacek i Wojciech Machowie, Wyd. POLIHYMNIA,
Lublin 2020

***
Ogólne nasze położenie jest okropne. Walki z Ukraińcami, brak zupełnie ludzi do wysłania na pomoc. Cieszę się, że pracuję w wojskowym biurze; przynajmniej
wiem, że choć trochę pracuję dla dobra Ojczyzny. Tylko ta niezgoda, ten brak jedności gnębi mnie i odstrasza
od wszystkiego.
20 listopada 1918
Lwów, Lwów… wszyscy dzisiaj tylko ten jeden wyraz
powtarzają. Boże, co za okropności dzieją się we Lwowie.
Jakich cudów dokonuje ta garstka młodzieży, dzieci prawie, utrzymująca Lwów do tej pory. Głodni, obdarci, bez
pomocy walczą i wierzą, że pomoc nadejdzie. A my wiecujemy, radzimy, stwarzamy urzędy, zamiast iść walczyć
z nimi o Lwów krwią swoją…
Dziś odbył się wiec kobiet polskich, wiec bezpartyjny, wiec na który przybyło parę tysięcy kobiet wszystkich
stanów. Postanowiłyśmy wysłać delegację do Dowództwa
WP z żądaniem wysłania natychmiastowej pomocy. Dziś
garstka ludzi (600 osób) poszła na pomoc Lwowa, ale cóż

→
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U góry (od lewej):Roman Lerkam, Wanda Orłowska i Jadwiga Orłowska (autorka wspomnień), Józef
Piechota z żoną Haliną (z d. Orłowską, siostrą Jadwigi), Katarzyna i Adam Lerkamowie.
W rzędzie środkowym (od lewej): Seweryna Lerkam, Jadwiga Orłowska (z d. Lerkam, matka autorki wspomnień, na jej kolanach Krysia Piechotówna),
Narcyza z Chrzanowskich Lerkamowa – nestorka rodu, Franciszka z Lerkamów Witwińska, Wanda z Lerkamów Normandowa i Henryka Lerkam.
U dołu (od lewej): Kazimierz Lerkam, Laura Lerkam, Maria Lerkam, Stanisława Normand.
(ze zbiorów rodziny Machów)

to znaczy. Ta garstka nie obroni Lwowa, tam trzeba więcej pomocy ludzkiej i żywnościowej. O Boże, dach płonie
nad naszą głową, a my wiecujemy kto i jak ma ratować
Ojczyznę, zamiast brać wiadra do rąk i po wodę lecieć…
***
Józef Piłsudski nie przystąpił do rządu Ignacego Daszyńskiego. Powołał wkrótce do życia rząd całkowicie sobie podległy kierowany przez Jędrzeja Moraczewskiego.
Nie był też Dziadek zachwycony uczestnictwem Śmigłego-Rydza w Rządzie Lubelskim, czemu podobno we właściwy sobie sposób miał dać wyraz.
29 listopada 1918
Jutro ostatni dzień pracy w moim ukochanym biurze,
przechodzę do pracy w Syndykacie. Nigdy żadnego biura
ani zajęcia tak szalenie nie lubiłam jak to, ale presja rodziny była ogromna. Uważają, że nie wypada aby taka „młoda panienka” pracowała w wojskowym biurze. Ale jak trzy
lata temu szłam do pracy również w wojskowym biurze

i w dodatku austriackim nie liczono się z tym, że jeszcze
„młodsza panienka” tam nie powinna pracować!
9 grudnia 1918
Mam nowy projekt, który na razie bardzo mnie zajmuje. Chcę zapisać się na nowy uniwerek w Lublinie. Ponieważ nie wszystkie jeszcze fakultety są otwarte, więc
z tych, które są, najbardziej mnie pociąga prawo i nauki
społeczne. Gdyby się udało to z moim biurem pogodzić,
to strasznie bym chciała.
4 stycznia 1919
Przyjechał do Kraju Paderewski. Witany entuzjastycznie, obecnie konferuje w Warszawie z Piłsudskim.
Rozeszły się pogłoski, że Piłsudski złożył swoją władzę
państwową do czasu zwołania Sejmu w jego ręce, zatrzymując sobie tylko władzę czysto wojskową. Tak mi
ogromnie przykro, że tyle ludzi straciło wiarę w Dziadka mego kochanego. Ja mu zostanę wierna do ostatniej chwili. Ja wierzę w jego prawy, nieskalany charakter i wierzę, że robi wszystko co może, ale nie ma chyba
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człowieka na ziemi, który by zadowolił wszystkich. Cześć
Mu za Jego niestrudzoną pracę, za Jego miłość do Kraju,
za Jego całą działalność.
Ze Lwowem znów jest źle. Ukraińcy podchodzą
pod samo miasto, a nie ma wojska na pomoc. Jeszcze nie
ogłoszono poboru przymusowego. Z dawnym biurem nie
mam kontaktów. Wiem, że Rydz-Śmigły wyjechał z Lublina. Jest na jego miejscu teraz generał Romer, brat znanego geografa. Śmigły pojechał do Warszawy na miejsce
Sosnkowskiego.
6 stycznia 1919
Wczoraj było bardzo uroczyste poświęcenie gospody
dla żołnierzy polskich. Będę pracowała w tej gospodzie.
Godzina 10 wieczór. Zamach stanu! Jak grom uderzyła w nas wieść o zamachu, jaki nastąpił wczoraj w nocy
na Rząd obecny. Ludzie! Zastanówcie się, co wy wyprawiacie! Dziś, gdy ten Rząd, choćby był najbardziej partyjny, należy bezwzględnie poprzeć, to wy urządzacie zamachy! Według ostatnich wieści wojsko nie wzięło udziału
w tym zamachu. Zbliżają się wybory. Walczą dwa obozy –
socjalistyczny i endecko-narodowy. Który zwycięży i jaki
Rząd będzie, tylko Bóg raczy wiedzieć. Nie będzie niestety listy narodowej – czysto narodowej, na którą naprawdę mogło by paść najwięcej głosów. Bo to, że krzyczy się
– jesteśmy narodowcami, to jeszcze mało. Czynami należy swą narodowość stwierdzić. Czynami dać przykład
innym. Ja jestem zupełnie bezpartyjna, widzę dobre i złe
strony zarówno lewicy jak i prawicy i nie mogę naprawdę
zrozumieć tej partyjnej, zaślepionej walki, gdzie znacznie
wyżej stawia się interes osobisty, partyjny nad narodowy.
Słusznie Paderewski powiedział:
«w Polsce nie powinno być żadnej partii, jest tylko
jedna wielka i potężna partia – a jest nią Polska».
9 stycznia 1919
Gospoda dla żołnierzy polskich. Pierwszy dzień jestem
na dyżurze w gospodzie. Szalenie miło, roboty dużo. Gospoda jest dla żołnierzy – oficerów nie ma – tym milej
jest pracować dla żołnierzy naszych. Gospoda ma bardzo
ładny lokal – 7 dużych pokoi w hotelu Europa. Sala jadalna przybrana wycinankami bardzo miłe czyni wrażenie na każdym z nas. Jestem bardzo zadowolona, że mogę
trochę wolnego czasu jej poświęcić.
17 stycznia 1919
Dziś ogłoszono nowy Rząd. Rząd Narodowy, na czele którego stanął Paderewski. Piłsudski został Naczelnikiem Państwa, objął tylko jeszcze zwiększoną władzę nad
wojskiem. Dziadek kochany, nie zawiódł moich nadziei
i wiary. Czynem obecnym wykazał naprawdę jak bardzo
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drogie mu są interesy Ojczyzny naszej. Oby ten Rząd był
nareszcie naprawdę narodowym.
25 stycznia 1919
Jutro wybory do pierwszego Sejmu Ustawodawczego.
Boję się, żeby nie było awantur, żeby nie pokłócili się socjaliści z narodowcami. Tak jakoś nie mam nadziei, żeby
zwyciężyli narodowcy. Nie wierzę, że sejm ten dojdzie
do skutku, że zaprowadzi jako taki porządek. Jutrzejszy
dzień rozstrzygnie wszystko. Daj więc Boże, żeby dobro
zwyciężyło nad złem.
26 stycznia 1919
Dziś były wybory do Sejmu! Pierwsze wybory. Dzień
minął cicho i spokojnie, wybory przeszły bardzo składnie. Szkoda tylko, że nie wszyscy głosowali, dużo ludzi
czy ze złej woli, czy przez niedbałość, fakt jednak jest,
że przez zwykłą polską opieszałość zginęło tyle głosów.
Tak szalenie przykro mi było, że nie głosowałam. Pierwszy chyba raz żałowałam, że nie mam 21 lat i że nie mogę
swoim głosem przyczynić się do zwołania Sejmu! Strasznie jestem ciekawa rezultatów wyborów i ile głosów z Lublina przejdzie.
29 stycznia 1919
Dzień dzisiejszy na długo mi w pamięci zostanie.
Pierwszy od dawna tak miły wieczór spędziłam. Odżyły
wspomnienia z czasów tak niedawnych, a jednak dalekich
– z czasów legionów. Dziś pierwszy raz Towarzystwo Przyjaciół Żołnierzy urządziło wieczornicę ku czci powstania
styczniowego. W dużej Sali Towarzystwa Muzycznego,
ładnie przybranej – narodowo – zebrało się masę żołnierzy naszych – aż szaro było na sali od ich mundurów. Program był bardzo ładnie i starannie wykonany, a przecudna
była chwila oddawania hołdu powstańcom z [18]63 roku.
Jeden z powstańców, siwy staruszek powiedział do żołnierzy: «a bijcie dobrze chłopcy wroga!» Uroczystość zakończono trzykrotnym, głośnym okrzykiem:
«Niech żyje Polska».
Szalenie miły był wieczór. Zapomniało się o partiach,
o polityce, o wszystkich waśniach i niezgodach naszych.
Widziało się tylko jedno, żołnierza polskiego. Pierwszego żołnierza w wolnej i niepodległej Polsce. Widziało się
żołnierza, do którego dziś zwracają się wszystkie serca
polskie. Cześć wam żołnierze, którzy nie słuchając waśni
braci – warchołów rzuciliście to wszystko i poszliście walczyć za biedną naszą Ojczyznę. Cześć Wam Bohaterowie
z [18]63 roku, których duchowymi potomkami są dzisiejsi żołnierze. Wierzę, że nie zginie Polska – póki granic jej
bronić będą tacy synowie i póki bić będą w niej tak gorące – polskie serca.
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Przed Gospodą dla Legionistów, Lublin ul. Namiestnikowska 32 (obecnie Narutowicza). Fot. Biblioteka cyfrowa WBP im. Łopacińskiego w Lublinie

10 lutego 1919
Dziś wielkie święto narodowe. Wszystkie biura i szkoły
nieczynne z racji otwarcia Sejmu Ustawodawczego. Żałuję, że nie mogę być w tym dniu w Warszawie, że nie mogę
bliżej być tego wszystkiego do czego dziś każde serce Polaka wzdycha, Nareszcie mamy sejm, oby tylko wywiązał się z tak trudnego zadania. Mam nadzieję, że teraz
uporządkuje się wszystko, choć większość w sejmie jest
narodowców.
14 lutego 1919
Wczoraj był mój dzień w gospodzie. Ogromnie miło
spędziliśmy go.
A w ogóle zawsze w gospodzie jest bardzo miło. Jest
to jedno z nielicznych zajęć i miejsc, które obecnie bardzo lubię. Roboty mamy bardzo dużo, ale jakże miłej. Ja
siedzę przy kasie, a Wanda – moja siostra przy bufecie.
Setki żołnierzy przewija się przez te godziny naszej pracy. Gdyby gospoda była dwa razy większa niż jest, gdyby dwa razy więcej było wszystkiego – to chyba nigdy nie
było by za dużo?
16 lutego 1919
Dziś mieliśmy ogólne zebranie Polskiego Związku Zawodowego Pracowników Biurowych. Głównie była rozpatrywana sprawa wyborów do Rad Miejskich. Związek
nasz stojąc na gruncie ściśle bezpartyjnym nie chciał wysłać swojego delegata ani do listy narodowo-endeckiej,

ani też do listy PPS. Stworzył nową, swoją listę, która bezwarunkowo powinna mieć największe szanse powodzenia. Jest naprawdę listą bezpartyjną, jedyną obecnie. Jest
ona jakby środkiem dla ludzi, którzy nie są krańcowo
biali, ani też krańcowo czerwoni. Na pierwszym miejscu
tej listy stoi Pan D., który jest przewodniczącym naszego Związku. Ogromnie cieszę się, że został wybrany na to
miejsce. Jest on znany całemu ogółowi jako człowiek bezwzględnie uczciwy, bezpartyjny, mający tylko dobro nasze jako pracowników na celu. Wierzę bezwzględnie, że
zostanie wybrany.
18 lutego 1919
„Ziemia Lubelska” napisała dziś artykuł o Panu D.
Wstyd naprawdę, żeby pismo mające się za jedno z poczytniejszych taką wstrętną bronią walczyło. Takie ohydne, bezczelne kłamstwa, naprawdę trudno mi było dziś
„równowagę utrzymać”. I to kogo sobie wybrali! Człowieka, który cienia partyjności w sobie nie ma. Człowieka, który dla dobra ogółu zdobył się na taki szalony wysiłek i dał swoje imię i nazwisko na ofiarę tylko dlatego,
żeby utrzymać za wszelką cenę bezpartyjność. Biedny Pan
D. – ile go to kosztowało i kosztować jeszcze będzie. Tym
większy mam dla niego szacunek i uznanie.
11 stycznia 1920
A więc nareszcie dziś przyjechał Naczelnik Józef Piłsudski. Rano, choć był cały szereg uroczystości, nigdzie
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Go nie widziałam, za to naprawdę szczęśliwą jestem,
że mogłam Go ujrzeć i to tak bajecznie w uniwerku. Raz
jeszcze tak bardzo byłam dumna, że dopięłam swego
i jestem studentką. O drugiej po południu przyszłam do
uniwerku. Sala była ślicznie ubrana zielenią, schody też.
Zamiast katedry stał czerwony, aksamitny fotel przygotowany dla Piłsudskiego. Krzesła przeznaczone dla profesorów i zaproszonych gości, a dla nas młodzieży Rektor
przeznaczył miejsca na podwyższeniu tuż obok Piłsudskiego. Na podwórku uniwersyteckim szpalerami ustawiono młodzież szkolną.
Nareszcie nadeszła oczekiwana chwila.
Zajeżdża wspaniałe, w cztery konie założone lando. Naczelnik witany owacyjnie przez młodzież wszedł
do uniwersytetu... Chwilę zabawił u Rektora, gdzie jadł
śniadanie, potem przy dźwiękach muzyki orkiestry wojskowej wszedł na salę.
Po trzykrotnym wzniesieniu przez zgromadzonych
okrzyku: «Niech żyje Józef Piłsudski!» zaczął Rektor przemawiać. Mówił dość długo, wspominał, że lat temu 6 gdyby ktoś powiedział, że będziemy mieć Polskę wolną i to
tak potężną jak dziś, to uważaliby go za człowieka chorego umysłowo i zamknęli w domu wariatów.
Tak daleko były marzenia od rzeczywistości, którą dziś
mamy i przeżywamy.
A w końcu w imieniu nas wszystkich i swoim Rektor zwrócił się do Dziadka z prośbą, że wszyscy wiemy
jaką miłością otacza Uniwersytet Wileński, prosimy więc
żeby choć cząstkę tej miłości i nam udzielił, ażeby i o nas
pamiętał.
Później, krótko – to i dobrze – w imieniu młodzieży
przemówił kolega Franczak.
Piłsudski w krótkich słowach im odpowiedział. Zwrócił się do nas i wspomniał jak jemu jako dziecku ciągle
wskazywano na mądre przysłowia i w ślad za nimi radzono iść:
«Nie dmuchaj w stronę, w którą wiatr nie wieje»,
«Z motyką na słońce nie porywaj się», «Głową muru nie
przebijesz». I wam drogie dzieci zapewne nieraz to mówiono. Ja jednak (tu zwrócił się do Rektora) wam, Wasza
Magnificencjo i wam młodzieży jako dewizę życia stawiam właśnie:
Głową mur przebijesz, właśnie dmuchaj w stronę skąd
wiatr nie wieje, właśnie z motyką na słońce porywaj się.
Wtedy czyn będzie śmiały, odważny i czyn naprawdę będzie czynem.
Chór jeszcze zaśpiewał, orkiestra zagrała i Piłsudski
wyszedł.
Ale wracając jeszcze do początku. Przed przemó
wieniem Dziadka wszyscy wstali, a on w tak prostych
słowach zwrócił się, żeby siedli, «bo ja proszę państwa
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zupełnie mówić nie mogę, gdy ktoś stoi». No i naturalnie
spełniwszy Jego życzenie wszyscy siedli. Wszystko to razem trwało godzinę.
Tego samego dnia Zarząd Miasta wydał obiad w Sali
Magistratu. Po toastach prezesa Rady Miejskiej p. Turczynowicza, wojewody Moskalewskiego i ks. biskupa Fulmana wypowiedział Piłsudski przemówienie, by podziękować miastu za jego stosunek do Legionów, za wyrzeczenie
się w dniach listopadowych 1918 roku partykularyzmu
i by, wskazując na wielkie, dziejowe zadania Polski, podnieść potrzebę jej istotnego zjednoczenia i wagę umiejętności zawierania rzetelnych kompromisów. Poniżej przytaczamy fragmenty tego przemówienia:
Szanowni Panowie,
Z Lublinem jestem związany uczuciami prywatnej –
powiem – natury. Jestem żołnierzem. Kocham
żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił
w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie
państwa rzuciły na kartę miliony, miliony ludzi,
miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej
techniki, któremu los dał to szczęście, żem nie miał
w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wniósł
ubogi, niewielki, maleńki domek żołnierza polskiego
i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski.
Dla żołnierza wojna to nie jest to, co dla panów
ubranych w tużurek; wojna dla żołnierza – to
kochanka. I tak, jak pierwsza miłość tkwi zawsze
w pamięci dojrzałego mężczyzny, tak samo dla
mnie, dla żołnierza wojna, którą przeżyłem razem
z Legionami, z Brygadą, którą dowodziłem jest
tym pierwszym pocałunkiem i to jest wszystko
wspomnienie i ciężkie i piękne, i te wszystkie
wspomnienia tak serce niewolą. A tak dużo jest
z nich z Lublinem związanych, tak dużo z Lublinem
i ziemią Lubelską w nierozerwalny węzeł się wiąże.
Niech mi więc będzie wolno i w stosunku do Lublina
tę serdeczność serca wyrazić, niech mi będzie wolno
w imieniu własnym i tych biednych chłopaków,
którymi dowodziłem, zatraconych, szukających
drogi, nieraz zwątpiałych i zbolałych, wyrazić
jeszcze raz, dziś gdy wielkimi już jesteśmy, wyrazić
w imieniu nas, maluczkich żołnierzy, głęboką
i serdeczną wdzięczność. Umieliście wtedy panowie,
gdy nas tutaj spotykaliście, umieliście panowie dać
osłodę naszego życia, umieliście z taktem, godnym
serca polskiego podkreślać to, co w nas żyło, że nie
byliśmy zatraceńcami, sługami, ale tymi co bronią
własnej Ojczyzny.[…]
Tę wdzięczność żołnierską, wtedy gdy byliśmy słabi
i wtedy gdyśmy przeżywali tę epopeję żołnierską
zachowałem w głębokiej i serdecznej pamięci dla
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Lublina, który nam dawał utęsknionej ojczyzny
kawałek serca, które się każdemu od ojczyzny należy.
I to jest mój prywatny, mój serdeczny stosunek do
Lublina i do ziemi Lubelskiej.[…]
Moi Panowie! Jednym z przekleństw naszego
życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa
państwowego jest to, żeśmy się podzielili
na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym,
polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie
rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków
różnych gatunków, Polaków z trudnością się
porozumiewających. I była dla mnie w początkach
tzw. wybuchu niepodległości pewna kwestia.
Lublin przez czas okupacji i wobec wypadków
historycznych miał się stawać jedną z nowych
stolic Polski. Do tych licznych stolic, na które
sobie ubogi kraj pozwalał, do tych licznych stolic,
którymi usiana jest Polska, przybywała jak gdyby
nowa stolica, nowa, nieznana dotychczas w historii.
Tą stolicą stawał się Lublin. Lublin był tą stolicą
najświeższą, a zarazem tą pierwszą stolicą, która się
swego majestatu stołecznego wyrzekła. Lublin dał
pierwszy przykład dla różnych nowych i starych
dzielnic, wytworzonych przez wrogów, wyrzeczenia
się swojego majestatu stołecznego, Lublin dał
pierwszy przykład wyrzeczenia się partykularyzmu.
Lublin pierwszy stanął do zjednoczenia wszystkich
dzielnic Polski! Była to zasługa Lublina!
23 maja 1920
Koniec już maja, a jaki cudny był w tym roku maj! Lekki, prawdziwie majowy deszczyk parę razy tylko zrosił
ziemię, a poza tym cudna pogoda – nie za zimno i nie
za gorąco. Warunki życia nadal bardzo ciężkie. Od lat
najmłodszych, odkąd tylko mogę zapamiętać, stale była
u nas troska o jutro. Dziś nic się nie zmieniło. Być może
gdyby to były normalne czasy, to może moja i siostry
praca dałaby tak upragniony spokój, ale w takich warunkach, gdzie cały miesięczny zarobek nie wystarcza nawet na kupno bucików – czy można myśleć o spokoju?
Ja jednak mimo wszystko nie tracę nadziei. Ciągle myślę,
że może jednak gdy skończę uniwersytet, może, może będzie jakoś inaczej.
Co za cudne czasy przeżywamy – wojsko nasze zdo
było Kijów. Śladami Chrobrego zdobył Piłsudski Kijów.
Ukochany Dziadek, a jednak i przeciw niemu było du
żo osób i jemu nie wierzyli, że jest najlepszym synem
Polski. Wyobrażam sobie, jak cudowna chwila musiała
być, gdy weszli do Kijowa. Dużo jeszcze Polaków zostało
w Kijowie, ci przede wszystkim musieli witać ich radośnie. A jednak chciałabym, żeby prędzej wycofać nasze

wojsko z tamtych stron i oddać zdobycie Ukrainy. Sława – rzecz piękna, jednak wolałabym, żeby siły nasze
nie były tak rozproszone, lecz ześrodkować je razem –
dla tej wielkiej pracy, jaka nas czeka – odbudowy kraju. Co zrobił dotychczas Sejm, aczkolwiek już przeszło
rok istnieje. Ile razy zmieniał się gabinet ministrów i jeden był lepszy od drugiego. Co kłótni, co waśni w tym
Sejmie. A wojsko, na czele którego stoi Dziadek nie kłóci się, nie debatuje, lecz robi co do niego należy. Czynem
pokazał Dziadek –czym jest i co może. Chyba po ostatnich zwycięstwach sława Piłsudskiego będzie niezapomniana w historii Polski. Śmiało Go możemy postawić
w rzędzie Kościuszki, Poniatowskiego. Czyn Piłsudskiego to czyn wiekopomny, czyn, jakiego dawno, a właściwie wcale historia świata nie pamięta. A czyż nie było tak
samo z powstaniem [18]31 i [18]63 roku? Dziś wszystkich powstańców, wszyscy – starzy czy młodzi, tych lub
innych przekonań – bez różnicy czcimy, cześć i hołd należny im oddając. A jak było za czasów tego powstania.
Jak przezywano te najszlachetniejsze jednostki, zwano je
szaleńcami, „gubicielami” Ojczyzny. A jednak oni pierwsi pokazali światu, że my żyjemy, że żyć chcemy i czujemy jak każdy inny naród.
Żałuję, że nie będę mogła widzieć jak rozwinie się potęga naszego Kraju za lat kilkaset. O to, że Kraj będzie
nasz wielki i potężny – w to mocno wierzę!
28 czerwca 1920
Smutne wieści dochodzące z frontu źle i ponuro wpływają na usposobienie moje. Bo też straszne rzeczy się
dzieją. Bolszewicy wszystkie swe siły ześrodkowali tylko
na jednym naszym froncie. Utrata Kijowa, a razem z nim
setki dzielnych naszych żołnierzy zginęło.
Wczoraj dowiedziałam się o zabiciu Longina Gładyszewskiego. W jednej chwili stanęły mi żywo w pamięci
lata klasy VII-ej. Longin wówczas był instruktorem naszego zastępu. Lubiłyśmy go bardzo, poświęcał nam czas
i umiał tak ideowo poprowadzić pracę. Było to jeszcze
za czasów moskiewskich, kiedy prace harcerskie były
bardzo utrudnione i trzeba było tak bardzo być ostrożnym przed czujnym okiem szpicla. Miłe i dobre były czasy spędzone z Longinem. Tyle otuchy, tyle zapału potrafił
ten chłopak obudzić w nas. Mieliśmy wspólne wycieczki,
wspólne spacer y. A wszystko robiło się dla idei, z myślą
o innym jutrze. A jednak wówczas nie wiedzieliśmy, że to
„jutro” tak blisko nas było, że tylko jedna chwila dzieliła
nas od tego wielkiego, wspaniałego czynu Piłsudskiego.
Potem przyszły Legiony. Longin jeden z pierwszych, razem z Jankiem Arnsteinem wziął karabin na plecy i poszedł na trud i znój. W Legionach był pod pseudonimem
Leon Górski.
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Jestem bardzo zmęczona, a przede mną jeszcze kilka
egzaminów. Niestety będę musiała trzy egzaminy odłożyć na po wakacjach – prawo rzymskie, logikę i psychologię. W środę zdaję statystykę. Szalenie się jej boję, gdyż
nie miałam odpowiednich podręczników do przygotowania się, a statystyka to jeden z trudniejszych egzaminów.
6 lipca 1920, po południu
Coraz bardziej ponure wieści z frontu mimo woli nasuwają pytanie, co dalej będzie. Czy znajdziemy w sobie tyle
siły, aby nie dopuścić do granic naszych bolszewików?
Ludzi mamy, ale, niestety, zupełnie prawie amunicji nie
ma. I w takich strasznych chwilach, gdy ogłoszono pobór
nowego rocznika zaczynają się masowo zwalniać z wojska i nie chcą iść. Dziwnym jest naprawdę, gdy z jednej
strony widzi się moc zapału, hartu i poświęcenia, z drugiej tu na «hinterlandzie» nic nie zdoła obudzić dziwnie uśpionych, jakby w letargu obywateli. Widzi się całe
szeregi młodzieży, którzy mogliby walczyć, a siedzą tu
i kryją się po restauracjach i kawiarniach. Nie wzruszają ich ani płomienne odezwy Rady Obrony Państwa, ani
wezwania Piłsudskiego. Głusi zdają się być na głos Ojczyzny, aby dali jej trochę pieniędzy. Wstyd i hańba nam. Co
by powiedziały przyszłe pokolenia gdybyśmy sprawę tak
ważną, tak świętą zaprzepaścili! Młodzieży – Młodzieży starsza zwłaszcza. Do broni, czas obudzić się – jeszcze chwila ostatecznego zwycięstwa nie jest zdecydowana. A ta chwila to musi być naszą. Musimy to sobie jasno
i wyraźnie uprzytomnić. Rzućmy więc wszystko. Każdy
niech zrobi co może. Przede wszystkim nie traćmy ducha. Zły duch – to zły doradca. Z nas nikt nawet wątpić
nie może, że wygrana musi być nasza. Trzeba ofiar. Ofiar
niewielkich od nas żądają. Jakie znikome są one w porównaniu z ogromem ofiar chłopców na froncie.
Z przyjemnością myślę, że zdobyłam się na kupno pożyczki. Wprawdzie dość ciężko mi było i będę spłacać ją
przez kilka miesięcy, ale to przecież mój obowiązek. We
mnie aż rwie się coś, żeby pójść i walczyć. Zazdroszczę
tym, co mogą iść i znów żałuję, że nie jestem chłopakiem.
O gdybyż udało mi się choć na miesiąc pójść na front. Zapiszę się na kurs sanitarny. Zdobędę tyle siły, aby przezwyciężyć przeszkody i pójść, aby choć trochę spłacić
dług Ojczyźnie.
7 lipca 1920
Cała myśl moja pochłonięta jest tylko wypadkami politycznymi. Tydzień ostatni tyle przyniósł wieści niepomyślnych, że strach przejmuje człowieka. Cofają się nasi
chłopcy nie mogąc wytrzymać naporu przeszło dwanaście razy większej armii bolszewickiej. Wielka, sześciomilionowa armia rosyjska jest skierowana tylko przeciw
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nam. Jedynie my całą Europę bronimy przed bolszewizmem. I żeby choć u nas było wewnątrz wszystko w porządku. Tymczasem, niestety, rząd obecny prawie bezsilny, nie ma nie tylko całkowitego poparcia ze strony
społeczeństwa, ale nawet większości. Jest zupełnie niepopularny. A z drugiej strony sprawy plebiscytu czekają na nas. Czyż my możemy myśleć teraz o tamtej sprawie, gdy tu na miejscu musimy wytężyć wszystkie siły, by
utrzymać choć granice do Bugu. Grabski w imieniu naszego Rządu pojechał do Spa na międzynarodową konferencję w sprawie plebiscytu. Oby Bóg dał, żeby choć
odłożyli do 11 lipca 1921 roku. Wówczas może byłoby
lepiej. Ja wiary nie straciłam zupełnie. Duch zaczyna się
budzić. Płomienne odezwy robią swoje. Zaczyna wrzeć.
Każdy czuje się Polakiem. Znać naszą gorącą krew. W tej
chwili wszyscy wzięli by za broń i poszli bronić. I zwyciężą. Gwiazda wolności będzie im przyświecać.
Młodzież akademicka prawdopodobnie pójdzie w szeregi armii. Uniwersytety będą zamknięte. My musimy sobie zdać jasno sprawę z tego, że aby pracować spokojnie
przy ciszy domowego ogniska, trzeba przede wszystkim
to ognisko mieć. Dziś nie ma już chwili do stracenia. Do
broni i do zwycięstwa. Śliczna jest odezwa Piłsudskiego w imieniu Rady Narodowej Państwa. Piłsudski rzuca krótki, ale dobitny rozkaz: «Macie iść i zwyciężyć».
Jest to rozkaz społeczeństwa. Społeczeństwo od Was
żąda tego. I nie zawiedzie się Dziadek. Żołnierz zachęcony Jego słowem i mając jasno wytknięty cel zdobędzie
siłę, aby przetrwać najgorsze nawet chwile i zwycięży, aby
mógł spojrzeć w oczy przyszłości i powiedzieć wszystkim,
że obowiązek swój spełniłem. Zdajemy egzamin trudny,
egzamin czy dorośliśmy do tego, aby być wolnymi. Jest to
egzamin przed światem całym. Od nas zależy więc, aby
świat uznał nas potem za samodzielne Państwo.
8 lipca 1920, 9-a wieczór
Sytuacja na froncie jakby się trochę polepszyła. Odebrano zajęte Równe, Dębno, Łuck i Ostróg.
9 lipca 1920
A więc do pracy. Ojczyzna nas wzywa do broni. Dziś
o godzinie 5 po południu z inicjatywy kolegów odbył się w Uniwersytecie wiec. Przecudny, pełen zapału wiec. W dużej, I-ej Auli tłumnie zebrała się młodzież
akademicka i część maturzystów tegorocznych. Po kilku gorących przemówieniach uchwalono jednogłośnie rezolucję nakazującą do bezwzględnego wstąpienia do wojska, lub oddania się, kto w szeregi nie może,
pod rozkazy Rady Obrony Państwowej celem pracy we
wnątrz. Po wiecu tłumnie ruszyliśmy z muzyką na czele
– wielkim, zwartym pochodem na miasto. Wrażenie było
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ogromne. Widok młodzieży idącej czwórkami z transparentami wyrażającymi cześć i zaufanie wojsku i Naczelnikowi zrobił swoje. Trzeba dodać, że pochód ten, samorzutnie zorganizowany był wielką niespodzianką dla całego
miasta. Przeszliśmy przez Krakowskie, skręcając ulicą 3-go
Maja pod gmach dowództwa. Tu przyłączyła się do nas
młodzież szkolna i skauci. Po przemówieniu gen. Babiańskiego wznieśliśmy potężne okrzyki na cześć Wodza, Armii i Polski. Okrzyki wszechpotężne rozległy się po całym mieście, tak aby doleciały do jak najszerszych mas.
Niech głos nasz leci i sieje zdrowe ziarno. Zawróciliśmy
potem znów Krakowskim i z balkonu nad Rutkowskim
przecudnie przemówił ks. Woyszyc i kilku innych kolegów. Po dwugodzinnej przeszło manifestacji ruszyliśmy
z powrotem pod uniwerek. Tu wyszedł do nas Ks. Rektor
wyrażając żal, że z powodu choroby nie mógł nam towarzyszyć. Rektor przemówił do nas. Przemawiał krótko, ale
serdecznie, tak serdecznie, jak tylko on potrafi. Po szeregu
znów okrzykach, w imieniu młodzieży przemówił kol. Pac,
jeden z najdzielniejszych kolegów naszych. Rektor był szalenie wzruszony jego słowami, my wszyscy również. Pożegnaliśmy się serdecznie, na jak długo – nie wiemy. Da Bóg
wrócimy znów wszyscy w te mury. Dziś iść wszyscy musimy i pójdziemy. Pójdziemy z ochoty, nie z musu.
10 lipca 1920
I znów po raz drugi ziścił się cud. Znów, jak w mo
mencie gdy był zawarty krzywdzący nas pokój brzeski,
zjednoczył się cały naród bez wyjątku pod hasłem obrony Ojczyzny. Dziś wszystko jedno kto i z jakiej partii, endek obok pepeesowca, radzi zgodnie nad sprawą naszej
ukochanej Ojczyzny. My, młodzież akademicka dzielnie
wzięliśmy się od zaraz do pracy. Nie tracimy ani jednego dnia. Mając na względzie, że zasobny skarb państwa
jest podstawą dobrobytu i szczęścia narodu zorganizowaliśmy w dniu dzisiejszym dzień „pożyczki Odrodzenia”.
W artystycznie urządzonym kiosku obok cukierni Rutkowskiego siedziało dwie grupy po trzy koleżanki, które sprzedawały pożyczkę. Prócz tego, po całym mieście
jeździły dwa samochody ciężarowe przybrane zielenią,
w których pełno młodzieży zachęcało słowem do brania
udziału. Ja naturalnie w dniu tym byłam czynnie zajęta.
Przez kilka godzin jeździłam na samochodzie, wróciłam
do domu aż zachrypnięta. Zrobiliśmy jednak swoje. Tłum
ludzi nas obstępował kupując za drobne wprawdzie sumy
pożyczkę, ale „ziarnko do ziarnka...”. Cudowny dzień dopomagał nam w tej pracy.
O godz. 6-ej przez miasto przechodziło wojsko idą
ce na front. Urządziliśmy mu owację jadąc za nim sa
mochodem i wznosząc okrzyki:
«Niech żyją!», «Józef Piłsudski – niech żyje!».

Dzień wczorajszy i dzisiejszy zrobił swoje. Miasto
obudzone, dziś każdy już wie i wierzy, że dobrze będzie,
bo dobrze być musi.
Dziś o 8-ej wieczorem poszłam na kurs sanitarny, który będzie trwał 3 tygodnie.
W biurze pracy moc – część osób poszło do wojska.
Ja teraz jestem szefem dwóch działów – korespondencji
i działu rolnego.
11 lipca 1920, niedziela
Dziś powtarzamy wczorajsze „bandaże”, które nam
na kursie pokazywał dr Tomaszewski. Kurs zorganizo
wany jest sprężyście, duża karność i bezwzględna obo
wiązkowość, po kursie egzamin. Na front niestety nie
pojadę, będę mieć nocne dyżury w szpitalu w Lublinie.
Prócz tej pracy podejmuję się prowadzić cały sekretariat
komitetu akademickiego.
Dziś, jak Polska długa i szeroka, jeden okrzyk tylko słychać, jeden wszechpotężny rozkaz: «Do broni i do zwycięstwa!» Hasło to nam rzucił nasz Komendant i Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski – to wystarczyło, aby hasło
to stało się najświętszym rozkazem. Warszawa dała 300
tysięcy ochotników. Armię ochotniczą prowadzić będzie
Gen. Haller.
Chłopi zaczynają się budzić. Starzy przyprowadzają synów, dają im nawet konie i broń lub kosy.
13 lipca 1920
Dziś ostatni raz zebraliśmy się wszyscy w uniwerku,
żeby pożegnać wyjeżdżających już w sobotę pierwszych
naszych kolegów.
Smętny był nastrój od początku, gdyż jak słusznie Rektor zaznaczył – wszak wszyscy ludźmi jesteśmy. Dziś zebrawszy się w tej sali przekonaliśmy się jak bardzo zżyliśmy się między sobą i z Senatem Akademickim, jak
bliscy sobie jesteśmy. Po krótkim pożegnaniu kol. Pankowskiej, zabrał głos kol. Pac. Jak zwykle przemówił gorąco i z uczuciem i w końcu zwrócił się do nas wszystkich
z prośbą, abyśmy nie pozwolili, żeby ktokolwiek został,
żeby ktokolwiek uchylił się z pod służby Ojczyzny. Jak
droga nam jest ta służba – daliśmy niejednokrotnie te
go dowody.
Później Rektor pożegnał ich życząc im, aby tak jak niegdyś powiedział Piłsudski do żołnierzy wychodzących ze
Szkoły Podchorążych, aby wszyscy wracając mieli buławy marszałkowskie w tornistrach, aby wrócili generałami. Niekoniecznie generałami ze szlifami nie, nie o takich
nam chodzi, lecz generałami duchowo, generałami zwycięzcami. Zwycięzcami takimi wrócić musicie, bo po to
idziecie. Odejściem swoim czynicie nam zarazem i radość
i ból. Ból, bo jesteśmy ludźmi. Lecz idźcie i zwyciężajcie.
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Ulotka propagandowa. Zbiory rodzinne Machów

Na zawsze zostanie mi w pamięci te kilka chwil spędzonych w dniu dzisiejszym w uniwerku. Ze strachem,
a jednocześnie z wiarą i nadzieją patrzę w przyszłość. Czy
wrócą ci chłopcy?
Wczoraj było ostatnie zebranie Zjednoczenia Młodzieży Narodowej. Dziś możemy być dumni z wyników,
jakie dała nasza praca w ostatnim roku. Organizacja nasza zajęła pierwsze miejsce z pośród wszystkich organizacji w uniwersytecie. Dzięki rezolucji zgłoszonej przez
naszą organizację nikt z nas nie powstydzi się przynależności do lubelskiego Uniwersytetu. Organizacja Młodzieży Narodowej żyła, żyła całą piersią oddychając. To
też słusznie kol. Pac, który ukochał organizację i tak bardzo się jej oddawał został nadal jej przewodniczącym,
choć wyjeżdża na front. Dzielny z niego chłopak. Idź,
walcz i rzucaj zdrowe ziarno wśród tych biednych, którzy sami w sobie nie mogą rozbudzić ducha. Idź i naucz
tych, którzy jeszcze nie umieją kochać Ojczyzny, tak jak
ty ją kochasz.
14 lipca 1920
Dzieją się rzeczy straszne, zda się nie do wiary. Każdy
budząc się, pyta czy sen ten okropny przeszedł, czy już
obudziliśmy się. Co dzień większe i straszniejsze straty.

Ze wszystkich stron walą się na nas gromy. Bolszewicy
postępują jak szaleni z takim impetem. Wczoraj wzięli Mińsk, dziś rozeszła się pogłoska o Wilnie. Co będzie
dalej – pytanie to mimo woli nasuwa się na myśl. I jedna tylko straszna odpowiedź nasuwa się. Boję się nawet
wyraźnie powtórzyć ją. A jednak dlaczego tak się dzieje. Z drugiej strony – plebiscyt przegrany. Jedenastego
lipca było głosowanie w Prusach Wschodnich na Mazurach. Polskich głosów prawie nie było wcale. Czyż w takich warunkach jak my dziś jesteśmy mowa mogła być
o sprawiedliwym głosowaniu? I znów zapytam, co będzie
dalej? Jakie straszne są te dnie niepokoju.
16 lipca 1920
Jutro o dziewiątej rano wyrusza pierwsza paczka naszych chłopców akademików, którzy jadą do Rembertowa. Szczęśliwi chłopcy, że będą razem, że mogą iść
i walczyć. Idą zapaleni, owiani serdecznym duchem społeczeństwa, z pełną wiarą i nadzieją w zwycięstwo. Idą
i wiedzą, dlaczego mają walczyć. A my kobiety co? Chciałam choć pracować w biurze wojskowym, prosiłam moje
biuro o zwolnienie na parę miesięcy, ale gdzie tam, ani
słyszeć o tym nie chcą. Wobec tego, że wzięto dużo urzędników do wojska – z poboru lub na ochotnika – ja muszę
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Ulotka propagandowa antybolszewicka (ok. 1920). Zbiory POLONA

siedzieć. Dziś po biurze byłam na uniwersytecie, pakowałam paczki dla naszych chłopców. Miło było, jak zwykle tam. Część koleżanek pracuje w biurach wojskowych. W biurach tych są szalenie zapracowane, nieraz
do 8 wieczorem.
Coraz głośniej zaczyna się mówić o pokoju z bolsze
wikami, właściwie o zawieszeniu broni. Koalicja wtrąca się do tego. Ale pokój na warunkach podanych przez
Koalicję jest niemożliwy dla nas do zawarcia i hańbiący.
Koalicja proponuje, aby Polskę zacieśnić do granic etnograficznych – tj. żeby Wilno oddać Litwinom, a o Lwów –
żeby był plebiscyt. Linią graniczną na wschodzie ma być
Bug i Zbrucz. Czyż jest to możliwe? Raczej do ostatka
bronić się. Co za przyszłość byłaby dla Polski, gdyby była
ona tak okrojona. Nigdy nie zgodzimy się na takie zawarcie pokoju. Wczorajsza manifestacja, w której udział
wzięli przedstawiciele wszystkich bez wyjątku partii dały
wyraz jednomyślności narodu w tej sprawie.
Zwyciężyć chcemy, możemy i musimy. Musimy po
kazać, że jesteśmy silni i że nie tak łatwo nas rozbić, jakby się naszym wrogom zdawało.
A ja – prócz prac organizacyjnych przy sekcji sanitarnej, pracuję w gospodzie. Dyżury mam dwa razy
w tygodniu.

17 lipca 1920
Dziś pierwszy oddział ochotników wyruszył z Lublina. Oddział „Dzieci Lubelskich”, złożony z naszych kolegów akademików i uczniów szkół średnich. Rano o 9 zebrali się chłopcy przed uniwersytetem. Później była msza
w naszym uniwersyteckim kościele. Przecudne, pełne zapału kazanie miał ks. Falkowski. «Idźcie, macie zwyciężyć, a łatwiej wam będzie niż przodkom, gdyż im tylko słaby promyczek nadziei przyświecał, a wam wielka
gwiazda. Idźcie i zwyciężajcie. W was płynie krew Żółkiewskich, Kościuszków, Poniatowskich». Po mszy Rektor
każdemu z idących ofiarował medalik, sam włożył na szyję i błogosławiąc każdego serdecznie ucałował. Chłopcy częściowo byli już w mundurach, w czapkach tylko
studenckich. Przybrani bukietami kwiatów, po kwiatach
stąpali – tak byli zarzuceni tymi kwiatami. Później zebrali
się na podwórku uniwersyteckim, tam przemówił do nich
Rektor, dyr. Kowalczewski i redaktor Śliwicki. Wszyscy
bardzo serdecznie żegnali ich.
Myśmy rozdały paczki przygotowane dla nich i przy
dźwiękach orkiestry ruszyli chłopcy na Krakowskie
przed gmach Województwa i kościół Garnizonowy. Tu
jeszcze kilka przemówień, rozdanie podarków przez Panie z TPŻ i znów marszem na stację. Odprowadziliśmy
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ich wszyscy: Rektor, Profesorowie i wszystkie prawie
koleżanki. I poszli chłopcy – najlepszy kwiat młodzieży – ofiarni na trud i znój. Poszli spełnić obowiązek mając przekonanie, że spełnienie obowiązku nie jest żadną
zasługą, podczas gdy niespełnienie tegoż jest hańbą. Żegnajcie chłopcy i wróćcie – jak Rektor wam powiedział
– generałami.
Druga partia wyruszy we wtorek.
18 lipca 1920, niedziela
Wieści z frontu nie najlepsze. Wilno padło pod naporem olbrzymich sił bolszewickich. Podobno walki na ulicach trwały bardzo długo. To nasze prastare Wilno, które cieszyło się zaledwie kilkanaście miesięcy wolnością…
Piłsudski, Dziadek ukochany rozkazał, aby pieniądze,
które zbierano na dar narodowy Jego imienia – przekazano natychmiast na cele armii. To się nazywa patriotyzm
i prawdziwa miłość do kraju.
19 lipca 1920, godzina 12 w nocy
Przed chwilą wróciłam z uniwersytetu, gdzie siedziałam
od 6 popołudniu. Robiłyśmy paczki, szykowałyśmy jedzenie i nawlekałyśmy medaliki dla drugiej partii naszych chłopaków kochanych. Do samego końca zostałyśmy – Wiciejewska, Watsonówna i ja. Czesiek Janiszewski,
ks. Szymański i p. Paciorkiewiczowa. Jeszcze na chwilę
wszedł Rektor do „Bratniaka”, obejrzał naszą pracę i powiedział, że «miło iść na front jak się wie, że takie „rączki
kochane” będą trochę myślały o tych co pójdą».
Ile ma w sobie uroku życie koleżeńskie. Uniwersytet, szkoła... Naprawdę są to chwile nigdy w życiu nie za
pomniane. Tak jak bardzo lubiłam szkołę, tak samo ko
cham i uniwerek.
Kiedyż my się znów zbierzemy razem w tych murach
i będziemy mogli zacząć się uczyć?
20 lipca 1920
Sytuacja na froncie wciąż bez zmian. A właściwie tylko na Wołyniu, gdyż na froncie wileńskim niestety gorzej
z dniem każdym. Już Lida zajęta.
23 lipca 1920
Mamy nowy Rząd. Rząd koalicyjny, na czele którego stanęli Witos i Daszyński. Nowy Rząd dodaje otuchy. Rząd, do którego weszły bezwzględnie najwybitniejsze jednostki wszystkich partii daje poważną gwarancję,
że będzie lepiej. Lepiej być musi!!!
Toteż z radością przyjęli wszyscy wiadomość o zatwierdzonym już przez Naczelnika Państwa nowym Rządzie.
Sprawa pokoju z bolszewikami znów jest aktualna. Rząd
Polski bezpośrednio wysłał notę w sprawie zawieszenia
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broni. Dziś nadeszły wieści, że Sowieci w zasadzie zgadzają się na zawarcie pokoju. Warunki są jednak jeszcze nieznane. Bronić się w każdym razie będziemy do ostatniego. Zwyciężyć musimy! Trzeba tylko trochę powstrzymać
ich napór. Nam trzeba kilka tygodni czasu, aby wyćwiczyć młodą armię ochotników i świeże roczniki poborowe. Słusznie zresztą się twierdzi, że ten zwycięży kto
ostatni kwadrans przetrzyma. Musimy my ten kwadrans
przetrzymać. Już od chwili, gdy zaczęto mówić o nowym
Rządzie, zaczęła się poprawiać sytuacja na froncie.
27 lipca 1920
Sprawa nasza znów pogorszyła się. Bolszewicy zajęli
Grodno, Sokółki i zbliżają się coraz bardziej ku polskim
rdzennie ziemiom.
Ja jestem teraz bardzo zajęta. W Syndykacie prócz normalnej, syndykackiej roboty mam sporo pracy społecznej, gdyż Pan Bekanowski jest przewodniczącym sekcji finansowej Komitetu Wojewódzkiego Obrony Narodowej,
a Pan Kłopotowski jest przewodniczącym sekcji wydziału gospodarczego. Tak, że wszystkie roboty jakie są w tych
komitetach, będą u nas się odbywały. Naturalnie, że jestem bardzo zadowolona, gdyż roboty chcę mieć jak najwięcej. Muszę czuć, że żyję i robię coś też dla Ojczyzny.
Dziś zdecydowałam się na przyjęcie dyżuru nocnego
w szpitalu – raz na tydzień. Szczęśliwa jestem, że udało
mi się dostać tam.
3 sierpnia 1920
Położenie nasze jest straszne, niemalże beznadziejne.
Dziś bolszewicy zajęli nie tylko drogie nam Wilno, ale
i rdzennie polskie ziemie jak suwalskie, łomżyńskie, Brody. Zaledwie kilkadziesiąt wiorst od Lwowa są już bolszewicy. A nasi wciąż cofają się. Codziennie opuszczają
jakieś miasto lub miasteczko. Ludność idzie na ochotnika do wojska, ale co z tego – żołnierz to nie wyćwiczony;
żołnierz, który nigdy broni w ręku nie miał i w polu walki nie był. Jedynie tylko ducha może dodać taki żołnierz.
Z naszych chłopców dużo już poszło do wojska. Położenie jest groźne, bolszewicy z jednej strony dążą do zajęcia za wszelką cenę Warszawy, a z drugiej strony Lublina.
Lublin przepełniony szpitalami. Wszystkie szpitale
z Kresów są obecnie w Lublinie. Wszystkie szkoły zajęte
na szpitale. I znów runął z takim trudem przez dwa lata
budowany pokój i ład.
Jutro mają się zacząć rokowania pokojowe. Rokowania
te jednak nie dojdą zapewne do skutku, gdyż my warunków narzuconych przez bolszewików na pewno nie przyjmiemy. Raczej walka na śmierć i życie!
Wszystko się przeciw nam zwraca. Sprawy Śląska Cieszyńskiego i Górnego prawie że przegraliśmy. A tyle
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nadziei tyle szczęścia przez półtora roku zaledwie. Dziś
faktem jest, że źle się dzieje u nas. Kłótnie wewnętrzne trwają prawie przez cały czas naszej wolności. Dziś
z trudnością przyjdzie naród opanować. A jednak jeszcze
jeden wysiłek, a dałby Bóg, że byłby to ostatni.
4 sierpnia 1920
Sytuacja prawie że bez zmiany. Znów mi staje w pamięci rok 1915 kiedy to Lublin był przepełniony szpitalami i rannymi, kiedy był taki ruch i niepokój. Dziś zupełnie to samo daje się zauważyć. Paniczny strach jakiś
ogarnia nas wszystkich. Wewnętrzne moje przekonanie
jest jednak takie, że wszystko dobrze się skończy. Gdyby nawet nieszczęście się stało i weszli bolszewicy, to niedługie byłoby ich królowanie. Dla nas byłaby to zupełna
ruina gospodarcza i zniszczenie; nieprędko moglibyśmy
się podźwignąć. Ale Bóg jest sprawiedliwy i nie pozwoli
na taką straszną, taką okrutną krzywdę naszą. Tyle krwi,
tyle młodzieży zapału, ofiar najświętszych. To nie może
pójść na darmo, to musi dać zwycięstwo.
Wojska na pozór zdaje się, że jest moc, całe chmary ciągną się przez miasto i nie tylko przez Lublin, ale
wszędzie jest ich pełno. Czym sobie naprawdę wytłumaczyć, taki straszny jednak odwrót. Moc poszło ochotników. Dziś naprawdę cywila prawie że nie widzi się.
Wszyscy znajomi chłopcy i ludzie na stanowiskach jak
dyrektorzy, prokurenci porzucali swe stanowiska i idą.
Idą bez żalu prawie, rzucając to co mieli: wygody, dobrobyt i idą spełnić swój najpierwszy obowiązek. Czy wrócą
oni wszyscy. Iluż z nich zginie lub nie będzie zdolnym
już wrócić do pracy, wykolejonym. A jednak niech idą,
iść muszą. Idźcie i zwyciężajcie.
Szkoda mi tego spokojnego życia, jakie mieliśmy przez
ostatnie półtora roku. Już zaczęliśmy jakoś wszystko do
porządku doprowadzać i rozwijać się. Życie kulturalne
i umysłowe już też zaczęło budzić się. Wszystko to jedna
chwila zła burzy i niszczy. Czy długo tak będzie, czy starczy nam sił i nerwów na przetrzymanie tych burz i zawiei?
O Boże daj wytrwać na stanowisku. Daj męstwo i otuchę naszym chłopcom, aby szli w imię hasła Bóg i Ojczyzna, by zdobyli to, co już straciliśmy i utrzymali to, co jest
zagrożone, abyśmy mogli śmiało spojrzeć w oczy przyszłości i powiedzieć, że sprawy tak świętej i tak ważnej
nie zaniedbaliśmy.
5 sierpnia 1920
Coraz więcej mówi się o możliwości przybycia wojsk
sowieckich do nas. Czy zdobędziemy jednak siłę, aby to
wszystko przetrwać i nie tracić ducha. Dziś najgorszą klęską dla nas to ta utrata ducha, utrata tego co jest najcenniejsze dla armii i społeczeństwa. A jednak niestety to

już prawie straciliśmy. Może to jest zmęczenie, nadmiar
wrażeń, nie chcę wchodzić w przyczyny. Smutno mi jest
tylko, gdyż odczuwam to samo i na sobie. Brak mi już
tej niezłomnej wiary, którą jeszcze kilka dni temu miałam, a cóż mówić o żołnierzu na froncie. Ile jest gadania, a jak mało czynu może wymownie powiedzieć fakt,
że do wojska w ciągu dnia dzisiejszego zgłosiło się dwunastu(!) ochotników. To śmiech naprawdę, żeby na tylu
ludzi zdrowych, młodych „łazików” rezultat był taki.
I co znaczą do znudzenia zapisane ściany napisami: „łaziki na front”. Pamiętaj, że front nie na Krakowskim, lecz
Zbruczu. Jak ty nie pójdziesz to bolszewicy przyjdą do
Ciebie i spotkać się musicie! To wszystko są gołe tylko
słowa. Cała praca Komitetu Wojewódzkiego Obrony Narodowej to też tylko wielka szopka. Urządzono jakieś ćwiczenie i co z nich zrobiono. Dziś było 160 ludzi, jutro nikt
się nie wybiera. Urządzono tylko z tego maskaradę!
I ze wszystkim u nas tak jest „i wszędzie i zawsze”. Albo
się dużo mówi i nic nie robi, albo kłóci zapamiętale i też
nic nie robi się. Sejm jeszcze zdaje się odprawia ferie wakacyjne. Cały ten sejm przez dwa lata ani jednej ustawy
konkretnej nie wydał ani na jeden czyn nie zdobył się.
A teraz wszystko mści się.
Z Chełma dochodzą niepokojące wieści. Urzędy
wszystkie popakowane, lada chwila spodziewają się przyjścia bolszewików. Sztab chełmski przyjechał już do Lublina, mieści się w uniwerku.
6 sierpnia 1920
Jakże inaczej obchodziliśmy rok temu dzień 6-ego
sierpnia. Byliśmy zwycięzcami. A dziś wspominamy
dzień czynu naszego nawiązując go do chwili obecnej.
W katedrze było bardzo uroczyste nabożeństwo za poległych bohaterów Legionów. Później kazanie miał ks. Ciepichałł, który wczoraj przyjechał do Lublina. Przepięknie
wzniósł modły do Matki Boskiej Królowej Częstochowskiej o moc i wytrwanie, o ducha narodu.
Dziś strasznie przykry dzień, wieści z frontu ponure.
Wewnątrz miasta niepokój. Główne Dowództwo frontu jest w Lublinie, sztab chełmski też. Ale mimo to jestem jakoś dziś lepiej jeszcze usposobiona niż wczoraj.
Dziś znów może pod wpływem ks. Ciepichałła, może
zresztą czegoś innego, nie wiem, ale znów jakoś bardziej
optymistycznie zapatruję się na nasze sprawy i wierzę,
że jednak dopóki Dziadek nasz ukochany, Wódz i Naczelnik Józef Piłsudski stoi na czele narodu, dopóty my
będziemy żyć. I wiary nam tej utracić nie wolno i wątpić ani na chwilę. Co on musi przeżywać w tej chwili.
Jak on musi dziś myśleć i pracować. Ale wierzę, że wytrwa i zwycięży.
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Ulotka propagandowa antybolszewicka (ok. 1920). Zbiory POLONA

7 sierpnia 1920
W mieście ruch szalony. Wszystkie biura wojskowe dostały rozkaz ewakuacji. Wszystkie biura pakują się i wyjeżdżają. Naprawdę zdaje się, że nie jest jeszcze tak źle,
tylko przyjechało Dowództwo frontu do Lublina i dlatego wszystkie inne biura muszą być ewakuowane. A jednak ta ewakuacja tyle dziś narobiła popłochu, tyle gwałtu,
że aż strach. Ja dotychczas nic a nic nie bałam się i postanowiłam bezwzględnie nie ruszyć się z domu. Mam jeszcze iskierkę nadziei, że może to wszystko wróci jeszcze.
Może jeszcze nie jest naprawdę tak źle. Muszę zapanować nad sobą, muszę być naprawdę dzielna. W tej chwili
siedział u nas i rozmawiał z nami oficer, pułkownik, który chwilowo mieszka u nas. Myślałam, że doda mi choć
trochę otuchy. Jednak widząc go dziś, a właściwie słysząc
go, jasnem stało się dla mnie dlaczego nasi się cofają. Co
za brak wiary w siebie. Cofa się to wszystko bez strzału,
bez jednego wysiłku, bez próby utrzymania.

Tak jak ten pułkownik utrzymuje, opuszczenie Lublina przez wojsko, a co za tym idzie zajęcie Lublina przez
bolszewików to kwestia kilku dni zaledwie. W prawdzie oficer ten wydał mi się trochę „strachajło” i niezbyt
sympatyczny, to może on jednak ma rację. Stanowczość
moja co do pozostania jest trochę zachwiana. Nie, stanowczo mimo wszystko ja nie wyjadę. My musimy zostać, musimy stać na posterunku, musimy walczyć do
końca. A gdyby przyszło niestety oddać Lublin, musimy
w nim zostać choćby dlatego, aby było komu przywitać
później naszych.
9 sierpnia 1920
O Boże, czy Lublin będzie wzięty? Nie, jednak my
zdobędziemy jeszcze siły, nie damy Lublina i Warszawy.
Ja znów mam iskierkę nadziei. Na naszym froncie nie
jest jeszcze tak beznadziejnie. Trochę zapału, a na pewno odepchniemy ich. Ale gorzej niestety jest z frontem

→

3 8

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

północnym. Tam posuwają się bolszewicy bez przerwy
i to w bardzo szybkim tempie. Szeptycki niestety jest chory. Smutne rozeszły się wieści, że jakoby Piłsudski został
usunięty ze stanowiska Wodza Naczelnego i dowództwo
objął sztab francuski. Ile to w tym jest prawdy nie wiemy.
Gazet w Lublinie zupełnie nie ma, gdyż poczta wyjechała.
Ewakuowane są już wszystkie urzędy. Jaki był przedwczoraj straszny popłoch w mieście to trudno sobie naprawdę wyobrazić. Z przykrością stwierdzić musimy,
że popłoch największy i zamieszanie zrobiło samo wojskoniestety. Ludności dużo też wyjechało. Całymi gromadami rzuciło się do ucieczki. Ja miałam momenty, że byłam mocno zdenerwowana. W biurze dziś naturalnie
swojej roboty nie miałam zupełnie, natomiast poszłam
na górę do magazynu do Pana Sielskiego i tam pomogłam
mu sprzedawać sól(!). Ruch był duży i czas bardzo szybko
przeleciał mi. Jak się ma pracę to zupełnie inaczej się czuję. Dziś jestem dużo, dużo lepiej usposobiona.
10 sierpnia 1920
Dziś pojechała, a właściwie tylko przeniosła się od nas
do wagonu ciocia Jadwisia z dziewczynkami. Nie można
mówić, że pojechała, gdyż absolutnie nie wiadomo, kiedy wagon ich ruszy ze stacji. Pierwszy raz byłam na stacji
teraz. Co się tam dzieje – trudno sobie wyobrazić. Cały
tor zawalony pociągami ewakuacyjnymi. Co ludzi ucieka. Ucieka to wszystko „jak kto głupi”. Sami nie wiedzą
gdzie jadą i po co jadą. Straszne wrażenie zrobiło na mnie
to wszystko, ile ci ludzie przecierpią, jak strasznie sponiewierają się i jak to się wszystko stało?
Dziś w biurze był jeszcze Pan Bońkowski. Pierwszy raz
w mundurze. Bardzo ładnie wyglądał, tak młodziutko.
Rozczuliłam się na chwilę żegnając się z nim. Żeby choć
oni wszyscy wrócili.
Dużo by człowiek dał za to, gdyby wiedział jak będzie
później, co los nam gotuje. Czy my wszyscy spotkamy się
na tych samych posadach. Czy w ogóle wrócą te dobre
spokojne czasy, kiedy naprawdę nie brakowało tego spokoju i tej rozkoszy takiego normalnego życia. Gdyby tak
człowiek wiedział naprzód. Może to jednak i lepiej, że się
nie wie. Może, gdyby nie ta odrobina nadziei, zabrakło by
człowiekowi sił do życia, a właściwie ochoty.
Moment ten, który przeżywamy jest najcięższym chyba w historii lat ostatnich. Mieć i przez własną nieudolność tyle utracić. Być może, że to jeszcze odbierzemy, ale
kiedy i w jakim stanie? Jak będą znęcać się nad nami –
ile my przecierpimy, to naprawdę odczuwa tylko ten kto
to przechodzi.
Ciężko zostajemy ukarani, a jednak byliśmy winni
sami. Zajęci byliśmy wewnętrznymi kłótniami, partiami,
a naprawdę o kraju mało się myślało.

12 sierpnia 1920
W mieście panika trochę zmniejszyła się. Wszystko
zdaje się jest jeszcze bez zmiany. Chełm prawdopodobnie jeszcze nie jest zajęty. Zaczynają się niby znów pertraktacje pokojowe, czy one jednak doprowadzą do jakiegoś rezultatu. Bolszewicy, prawda że są bardzo zmęczeni,
chcieliby może pokoju, ale dziś oni czują się zwycięzcami. Dlatego też dyktować mogą warunki, takie jakich nie
przyjęlibyśmy za nic. Strasznie przygnębiające wrażenie
robi to wszystko. Tak smutno na duszy. A później przychodzi zobojętnienie i zdaje się, że już nic człowieka nie
obchodzi. Zaczyna się przyzwyczajać do wszystkiego, nawet do takiego bardzo nie normalnego życia.
Jedyną pociechą na to wszystko jest praca. Obecnie jest
mi wszystko jedno prawie co robię, byle myśl mieć zajętą i widzieć, że jeszcze jestem potrzebna na coś. Jestem
szczęśliwą naprawdę, że w biurze mam robotę, gdyż tak
wałęsać się z kąta w kąt i nic nie robić, to jest najgorsza
rzecz. W innych warunkach praca taka jaką mam teraz,
a mianowicie pisanie kwitków i przyjmowanie pieniędzy
męczyła by mnie, a co najmniej nie dawałaby mi żadnego zadowolenia, a dziś przeciwnie. Jestem bardzo zadowolona bo widzę jak jestem tam potrzebna.
Staram się jak mogę najwięcej zrobić za kolegów, którzy poszli do wojska, aby choć tym sposobem wynagrodzić
to, że ja nie mogę orężem walczyć. Chcę więc choć pracą
ze zdwojoną energią służyć ojczyźnie. Prokura widzi cały
mój zapał i widzi jak bardzo jestem użyteczna teraz w biurze. I dlatego wczoraj p. Kłopotowski oznajmił mi, że mam
podwyższoną pensję. Rzecz naturalna, że mimo iż jesteśmy
w bardzo ciężkich warunkach, mimo że mam pełno długów,
nie zgodziłam się na to i nigdy się nie zgodzę. Momentu tego
ja nie mogę wykorzystać dla siebie. Jeśli pracuję trochę więcej, to szczęśliwa jestem, że mogę dać tę pracę i że mam ku
temu warunki. To nie jest moja zasługa. Dlatego też ambicja moja nie pozwoli mi nigdy przyjąć tej podwyżki, która
by mi sprawiła naprawdę tylko przykrość i odebrała całą radość z tego, że czuję, że naprawdę coś robię.
Ciocia Jadwisia już wyjechała z Lublina. Być może jednak wagon ich stoi gdzieś na jakiejś małej stacji i długo
jeszcze tam stać będzie.
Józek (mąż mojej siostry Haliny) jest już w wojsku.
Ostatecznie poszedł z poboru, chwilowo jest przydzielony do biura. Ogólnie inteligentów żołnierzy brak i są bardzo poszukiwani.
Rada Ministrów wydała odezwę do ludów Europy,
odezwę mówiąc nawiasem obrzydliwą, jęczącą, błagającą o pomoc, jakby szukającą ostatniej deski ratunku. Naprawdę aż przykro jak można dziś żebrać u ludów Europy
pomocy, zamiast o własnych siłach, gdyż jest to zupełnie
możliwe, walczyć.

n u m e r

13 sierpnia 1920
Nie, ja stanowczo dłużej tak nie wytrzymam, ja muszę
pracować również jak żołnierz na froncie. Dziś przyjechała z Warszawy Zosia Estreicherówna. Jest ona w oddziale
wywiadowczym złożonym z samych harcerek przy sztabie Śmigłego-Rydza. Zosia zaproponowała mi abym wstąpiła do oddziału kurierskiego, żebym jeździła jako kurier.
Ja szaloną mam ochotę i chyba tak zrobię. Wiem,
że będę miała wielkie przejście w domu z tego powodu,
ale trudno. To trzeba zrobić. Ja tak nie mogę przyglądać
się, ja też muszę pracować bez wytchnienia. Tak jak pracują żołnierze nasi. Sama nie wiem co mam robić, czy
pójść jako kurier, czy bardziej pożyteczną będę tu, gdy
zostanę w Lublinie. W dziwnej naprawdę jestem rozterce
– gdzie iść. Chcę pracować, to jedno tylko czuję wyraźnie, ale w którą stronę skierować swoje siły, w którą stronę zwrócić się, sama nie wiem. Przed godziną byłam już
zdecydowana. Dlaczego w tej chwili nie czuję się zdecydowaną? Dlaczego i mój zapał jest tylko słomianym zapałem jak niestety u nas wszystkich. Iść, czy nie iść. W tej
chwili czuję, że jednak nie pójdę. Ale co się zmieniło od
chwili decyzji, co stanęło na przeszkodzie ku urzeczywistnieniu mojego zamiaru? Nie wiem.
16 sierpnia 1920
Na froncie naszym jakoby lepiej. Właściwie lepiej tylko
na froncie południowo-wschodnim, gdyż koło Warszawy
niestety źle jest. Warszawa jest oblężona, ze wszystkich
stron podchodzą bolszewicy. Omijają Modlin i bokiem
przez Raszyn zmierzają do Warszawy. Potrafili oni wyprowadzić w pole całą Europę i swoje robią dalej, nie
zwracają uwagi na Koalicję.
Znów niby od dziś toczą się pertraktacje o pokój, ale to
tylko szopki. Absolutnie nie wierzę w żaden pokój z bolszewikami. I teraz doskonale wiem, że nic z tego nie będzie. A jednak wojsko tak nasze jak i ich jest zmęczone
bardzo. I tak chciałoby odpocząć, a ciągle bić się trzeba.
Właściwie naprawdę mógłby być już pokój. My nie chcemy ich ziemi, oni niby nie chcą naszej – o cóż więc chodzi? Dlaczego nie ma tego pokoju.
Tak mi żal tego życia, bądź co bądź spokojnego. Tak
chciałabym żeby chłopcy ci wszyscy wrócili do swoich zajęć, aby życie ekonomiczne tak nagle zupełnie przerwane
jakoś wróciło do normalniejszego stanu.
Z całego okresu wojny najlepszy był dla nas 1919 rok
i do lipca 1920 rok. Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne kraju zaczęło się jakoś układać. Zdawało się,
że wszystko wraca już do dobrych czasów. Tymczasem
znów zerwała się burza stokroć gorsza od wszystkich,
które już przeżywaliśmy. Stało się to wszystko tak prędko, tak nagle, że chwilami zdaje się, że to nie jest prawda.
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Że to tylko sen przykry, który uleci za chwilę. Jak odległymi zdają się te czasy kiedy było inaczej. Nadal mam
nadzieję, że to wszystko przejdzie. Byle koniec uwieńczył
dzieło, byle nie przegrać tej świętej sprawy i nie być odpowiedzialnym przed przyszłymi pokoleniami.
Da Bóg jeszcze trochę wysiłku, a zwyciężymy.
18 sierpnia 1920
Idziemy naprzód! Jak echo radośnie odbijają się te wyrazy. Idziemy naprzód! Zdobywamy miasta, miasteczka i wsie zajęte przez bolszewików. Niedługo się cieszyli
przebrzydli bolszewicy naszą pracą. Dziś nie mogę naprawdę bez wzruszenia patrzeć na całe zastępy młodzieży,
a nawet i starszych idących z poboru lub własnej chęci ku
obronie Ojczyzny. Całymi masami ciągną chłopacy przez
Lublin, a jakie miny dziarskie, ile radości i dumy! Zdawałoby się, że każdy z nich chciałby powiedzieć – patrz ja jestem żołnierzem polskim.
Czy wiesz co to jest być żołnierzem? Wczoraj był pogrzeb dwóch podporuczników ułanów, którzy zginęli,
a właściwie zostali napadnięci i zamordowani przez bolszewików. Byli to Michał Pohoski i Aleks Bieliński. Obaj
młodzi, pełni zapału i miłości dla Kraju. Zginęli tak tragiczną śmiercią. Wczorajszy ich pogrzeb był wielką, aczkolwiek cichą i poważną manifestacją. Tłumy olbrzymie
odprowadzały drogie wszystkim Polakom zwłoki. Każdy w duszy raz jeszcze przysięgał sobie zemstę. Krew
za krew. Ilu ich ginie, ilu jeszcze zginie. Giną młodzi, ginie sam kwiat inteligencji polskiej.
O Boże co patrzysz na to wszystko! Czy uznasz nasze
winy już za odkupione i czy pozwolisz nam prędko już zapomnieć o tej okropnej wojnie i pójść każdemu do pracy
– tak jak każdy będzie chciał i mógł z myślą o odbudowie
naszego biednego kraju.
W ostatnich dniach moc zginęło młodych chłopców
studentów z 7-ego Pułku Ułanów Lubelskich. Co chwila
obija się o ucho, boleśnie raniące każdego, coraz to nowe
nazwisko bohatera poległego. Tak, te ciężkie straty smutne nasuwają myśli. Nieraz brak już energii, brak siły do
przetrzymania tego wszystkiego. Zdaje się, że człowiek
nie wytrzyma już, że musi nastąpić jakaś reakcja. W chwilach takich przychodzi myśl, że trzeba zawrzeć pokój, pokój za wszelką cenę, byle uchronić te resztki inteligencji
od zagłady. A z drugiej strony jesteśmy przecież idealistami. Chcemy Polski od morza do morza.
22 sierpnia 1920, niedziela
Od wczoraj po południu szyłyśmy czapki dla żołnierzy. Dziś od ósmej rano. Uszyłyśmy przeszło sześćdziesiąt czapek. Czapki te do szycia dał mi p. Kłopotowski.
I prosił, żeby możliwie jak najprędzej uszyć mu. Szyłyśmy

→
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półtora dnia zaledwie. Z całą przyjemnością szyłam dziś
i zupełnie nie miałyśmy wrażenia, że to niedziela. Krokiem od maszyny nie ruszyłyśmy się, a jednak jaka to jest
przyjemność szyć i myśleć, że czapki te założy jakiś żołnierz kochany. Miło jest pracować dziś specjalnie dla naszych, którzy wciąż idą teraz naprzód.
Do Chełma wrócili już urzędników kolejowych, którzy byli ewakuowani.
23 sierpnia 1920, poniedziałek
Jak zupełnie inaczej wyglądają wszystkie twarze ludzi
na ulicy. Każdy mówi o ofensywie naszej i zwycięstwach.
Tak dziś pokazaliśmy, że zdolni jesteśmy do czynu, do
jednego wielkiego zbiorowego czynu. Życie normalne powoli wraca do dawnego trybu. Brak głównie poczty, której już od dwóch tygodni nie ma w Lublinie.
W biurze dziś już było trochę roboty, a gdyby poczta
wróciła to na pewno byłoby jej jeszcze więcej.
25 sierpnia 1920
Zginął znów jeden z moich dobrych znajomych. Biedak tak niedawno wstąpił do wojska, jeszcze dwa tygodnie temu widziałam go w Lublinie i tak jeszcze dziwiłam
się, że on wstąpił do wojska. Poszedł i w pierwszej bitwie
poległ. Żal mi go serdecznie, młody był, pełen zapału,
energii i inteligencji. Żal mi go serdecznie, nawet długo
nie walczył, nie zaznał co to bitwa. Kilku jeszcze znajomych zginęło z tego oddziału i w tej bitwie.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!
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.
26 sierpnia 1920
Jak strasznie smutno i dziwnie beznadziejnie. Zdaje
się, że już lepsza chwila nigdy dla nas nie nadejdzie. Zdaje się, że niestety my, obecne pokolenie, musi paść ofiarą i nie mieć jaśniejszych chwil. Tak ciężko żyć. Sześć lat
takiej strasznej wojny i trzeba dodać, że całe te sześć lat
wojna trwa prawie tylko na naszych terenach. Tak tęskno za jakimś normalnym spokojnym życiem, tak by się
chciało wiedzieć coś na pewno. Tak by się chciało zabrać
do pracy wewnątrz, pracować nad uporządkowaniem
kraju, a tu zamiast przybywać sił wciąż tylko ubywa. 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.
17 września 1920
Chyba już wszystkie awantury bolszewickie zakończone. Bolszewicy wypędzeni prawie zupełnie z naszego kraju. Normalne czasy prawie już wracają. Nawet zaczynają
zwalniać już trzydziestolatków. Ruch towarowy zaczyna
już wracać również. Chciałabym, żeby jeszcze chłopcy
z wojska wrócili, tak trudno jednak ochotników zwolnić.
Oni biedni pierwsi poszli, wysłali ich na front, a najtrudniej będzie ich zwolnić.
4 października 1920
Dziś wieczorem był u nas p. D. Dzielny chłopak i dzielnie się trzyma. Opowiadał swoje przygody w wojsku. Rzeczywiście dużo miał ciężkich chwil.
Co ja bym dała, żeby nareszcie był ten pokój, tak bardzo przez wszystkich oczekiwany. Ochotnicy, a w szczególności studenci strasznie źle są traktowani. To dziwne! Przecież powinno być odwrotnie, oni pierwsi poszli,
jako ochotnicy. Pierwsi rzucili wszystko, a tu traktują ich
jako najgorszych.
Rok temu ostatecznie zdecydowałam się chodzić
na uniwerek. Właśnie w tym mniej więcej czasie zapisywałam się i tak martwiłam się, czy przyjmą mnie,
czy nie. Rok pracy przeszedł jak jedna chwila. Żeby
ten był równie pomyślny jak poprzedni co do pracy.
Ale niestety zdaje się, że wykłady prędko nie zaczną
się. Nie mam jakoś nadziei, żeby ten rok mógłby być
jakoś zaliczony.
12 października 1920
W biurze roboty mam moc. Miałam nawet dziś pójść
po obiedzie, ale nie miałam czasu. Dostaniemy gratyfikację, dwumiesięczną pensję. Cieszę się, będę mogła trochę
popłacić długi i zrobić na zimę zapas węgla.
15 października 1920
Od kilku dni ma się niby ku końcowi wojny. Rozejm
i preliminacje pokojowe niby podpisane. Zaczynają już
zwalniać ochotników, mam więc nadzieję, że wkrótce
wrócą do biura i na uniwerek nasi koledzy.
31 października 1920
Chłopcy zaczynają już z wojska wracać. Dla mnie zacznie się teraz okres ogromnej pracy. Za trzy tygodnie
zaczyna się uniwerek. Do żadnego z tych trzech zaległych egzaminów nie przygotowałam się, nie wiem jak
to będzie. Zaczynam się trochę uczyć psychologii. Do
pierwszego grudnia muszę się przygotować, bo potem
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uczę się do logiki, której najbardziej się boję, bo jest
najtrudniejsza.
Ale szalenie się cieszę, że roku tego nie stracimy. Tak
mało już miałam nadziei, że w tym roku jeszcze zacznie
się uniwerek. Ciekawa jestem tylko, jak uda mi się pogodzić w tym roku biuro z uniwersytetem. Niby nie będę
miała łaciny, która bardzo dużo czasu mi zajmowała, ale
za to biuro miałam do 3-ej, a teraz do 4-ej.
25 listopada 1920
Wykłady w uniwerku już się zaczęły. Chwała Bogu
prawie wszystkie mam po południu – aż do 8 wieczo
rem. Pracy mam szalenie dużo, bo muszę się uczyć jesz
cze do tych trzech nieszczęsnych egzaminów. Może uda
mi się jeszcze przed Bożym Narodzeniem zdać prawo
rzymskie. Dużo przyjemniej jest być na drugim roku,
niż na pierwszym. A swoją drogą bardzo chciałabym już
skończyć uniwersytet, może potem doktoryzować się?
Ale kiedy to będzie!

13 grudnia 1920
Jeszcze dwa tygodnie i koniec 1920 roku. Niezwykły
był ten rok: praca, w uniwerku egzaminy, potem tyle wrażeń, zapału. Bitwy i walki, i na zakończenie sławny „Cud
nad Wisłą”.
23 grudnia 1920
Jutro Wigilia!
Nie lubię w ogóle tych Świąt, a tym bardziej teraz. Niby
się nic nie robi, ale to tylko „niby”. W rzeczywistości jest
inaczej. Tyle się tego wszystkiego narobiło. I po co to? Tak
mi jest przykro. Zupełnie inaczej bywało lat poprzednich!
Gdy pomyślę, że tylu jest biedaków, gdzieś w niewoli hen
daleko w Rosji czy na Syberii, dużo naszych chłopaków,
gdzieś w polu na Litwie lub dalekim Wołyniu, siedzą sami
z daleka od rodziny – jak tu można być pogodnym.
Jadźka Orłowska
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Piosenki żołnierskie 1920

Piechur o ułanach
Chłopy woły gnały,
ułanów pytały:
Gdzieżeście druciarze
sznurów nabrały?
Tra – ta – ta.
A wy głupie chamy,
czego od nas chcecie?
My nie są druciarze,
a ułany przecie!
Tra – ta – ta.
Jedzie sobie ułan
na kulawej szkapie:
Chusteczka w kieszeni,
a z nosa mu kapie!
Tra – ta – ta.
Ułan chłopak zgrabny,
wiadro ma na czubie,
Częściej niż Moskali
– hej dziewczyny skubie.
Tra– ta– ta.
Piechur śpi w okopach,
śmierć wciąż nad nim wieje,
A ułan z dziewczyną
pierzynę se grzeje.
Tra – ta – ta.

Idą bolszewiki
Idą, idą, bolszewiki,
Już z daleka słychać krzyki,
Że już – już, – może dziś, –
Przyjdzie Trocki, Lenin też,
– Przywiozą nam okowity,
Ale nasze słychać śpiewy:
– Nie weźmiecie nas na plewy,
Do cholery psiakość,
Każdy ma was, dranie, dość,
Każdy cierpień, bólu syty!...
– A więc kto ma dobrze w głowie,
Pozna się na złudnem słowie,
I odpowie im tak:
– Niech was jasny trafi szlag,
Idźcie sobie w swoją drogę.

Naprzód!
Gdy z lewej wróg i z prawej wróg,
nie starczy okrzyk: „źle jest!”
Trzeba nie szczędzić rąk i nóg,
nie pytać, jak kto będzie mógł
ogniowy przyjąć chrzest!
Gorąco? – Ha! w upalne dni
najprędzej łan dojrzewa!
W słońcu , jak szabla – rzeka lśni,
jak pancerz – kora drzewnych pni,
jak srebrny pocisk – mewa.
Na ramię broń, na piersi krzyż
i naprzód w imię Boże!
Wolę narodu mieczem pisz
a gdyby zwiódł miecz i spiż,
niech Ducha wróg nie zmoże!
Bo duch to hutmistrz, kowal, tkacz,
hartownik przy warsztacie.
Póki on żyje – w przyszłość patrz,
póki on żyje – w ogień skacz,
a nie zgorzejesz bracie!
Zgorzeje tylko zewłok, łach,
uszyty z żył i skóry!
Zgorzeje tylko głupi strach,
że w końcu trzeba – „och!” i „ach!” –
cielesne zdjąć mundury!
A trzeba! Trudno! Tak los!
Na froncie, czy w komorze,
tak samo zjeży ci się włos,
tak samo w gardle zamrze głos,
więc naprzód, w imię Boże!
Z sumienia twego uczyń biel,
amarant z krwi serdecznej
i pod Ojczyzny stopy ściel
biało-czerwony trud i cel,
a sztandar stworzysz wieczny!

n u m e r

Leguny w niebie
sierpień 1920 r.
Siedział święty Piotr przy bramie – oj rety!
Czytał se komunikaty z gazety.
Wtem ktoś szarpnął bramę złotą,
Pyta święty klucznik: Kto to?
Leguny my z frontu, leguny!
Czy nie znacie niebieskiego zwyczaju?
Jak leźć można bez przepustki do raju?
– Znamy, znamy – lecz tu pustki,
Więc nas wpuść choć bez przepustki.
Leguny my biedne, leguny!
– Wprzód do czyśćca iść musicie w ogonku.
Tam wybielą was jak płótno na słonku.
– Byliśmy już w czyśćcu, byli,
Całkiem nas tam wybielili.
Leguny my czyste, leguny!
– Więc mi zaraz marsz do piekła sekcjami!
Niepotrzebny tu ambaras mam z wami.
– Byliśmy już nawet w piekle,
Ale tam gorąco wściekle.
Leguny chcą raju, leguny!
Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę,
Że się tak do nieba pchają na grandę!
Wąsem ruchał, brodą ruchał,
Ale się nie udobruchał.
Leguny czekały, leguny!
Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr święty coś knowa,
Więc odzywa się do niego w te słowa:
– Bądźże z wiary, wpuść ich Pietrze,
Bo pomarzną mi na wietrze.
Leguny kochane, leguny!
Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba,
By nie wleźli bolszewicy do nieba.
Niechaj wiedzą syny czarcie,
Że przy bramie, tu na warcie.
Leguny są polskie, leguny!
I uczynił z nich Piotr święty załogę,
I wypłacił im relutum za drogę.
A gdy sen zmorzył Piotrusia
Z aniołkami husia-siusia.
Leguny tańczyły, leguny!

Autorzy pieśni nieznani
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Marsz harcerzy
ochotników
z roku 1920
Poszliśmy w bój, gdy Polska zwała,
Pobudkę grał nam Złoty Róg.
I pierzchła Moskwy wnet nawała,
Do zwycięstw nas prowadził Bóg!
Krew swą my, harcerze,
Daliśmy w ofierze,
Światu rzuciliśmy w twarz,
„Nad Wisłą my trzymamy straż!”.
Praojców śladem szliśmy w tropy,
Nie dali ziemi, skąd nasz ród!
Nie żadna „pomoc Europy”,
Lecz my sprawili Wisły cud!
Krew swą my, harcerze...
A w nas harcerskie serce bije,
Więc pójdziem naprzód, nigdy wstecz.
Zgodnie z okrzykiem: „niechaj żyje!”,
Bo Polska to jest wielka rzecz!
Krew swą my, harcerze…

A nasz Piłsudski
A nasz Piłsudski wiedzie chłopców rój,
Wszyscy pójdziemy z nim na krwawy bój.
Póki Boże słonko świeci,
Bronić będziem matek, dzieci.
Bagnet na broń!
Bolszewika goń!
Goń, goń, goń!
A tam, na Litwie, z naszych kościołów
Zrobił bolszewik stajnie dla wołów.
Pójdźmy wygnać te bydlęta,
Bo tam nasza wiara święta.
Bagnet…
Chociaż do kraju, pod stolicy próg,
Zakradł się dziki, bolszewicki wróg,
Pryśnie jego moc przeklęta,
Bo tu nasza wiara święta.
Bagnet…
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Juliusz Kaden-Bandrowski

Przypominamy opowiadania zapomnianego tomu
Juliusza Kadena-Bandrowskiego Wiosna 1920. O autorze również niewielu już dzisiaj pamięta, a w latach międzywojennych uchodził za jednego najpopularniejszych
polskich autorów. Mówiono o nim: spadkobierca Stefana Żeromskiego.
W sierpniu 1914 roku wstąpił w szeregi I Brygady
Legionów Polskich i szybko awansował na stanowisko
adiutanta Józefa Piłsudskiego, którego zwolennikiem pozostał do końca życia. W służbie wojskowej nie zaniedbywał działalności dziennikarskiej i literackiej, był sumiennym kronikarzem I Brygady.
Z okresu legionowego pochodzą liczne wspomnienia,
które w II Rzeczypospolitej przyniosły mu znaczącą sławę. W nowelach starał się przedstawić różne aspekty Legionów. W Piłsudczykach zaprezentował sylwetki ludzi
z I Brygady Piłsudskiego, w Bitwie pod Komarowem ujawnił się jako sprawny reporter wojenny, w Spotkaniu opisał
kontakty ludności cywilnej z żołnierzami, zaś w Mogiłach
− nekrologi zmarłych towarzyszy. Dzięki tym pozycjom
zyskał miano pierwszego literata Legionów, którego dzieła chętnie wznawiano w okresie II Rzeczypospolitej. Nie
jest przesadne stwierdzenie, że miał on duży wpływ na
stworzenie mitu Legionów.
Po zakończeniu I wojny światowej działał czynnie
w Polskiej Organizacji Wojskowej w Krakowie. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, brał udział
w walkach o Przemyśl, Lwów, Galicję Wschodnią. Pozostawił znakomite reporterskie świadectwa obrony Lwowa
i Kresów Wschodnich. W latach 1918/1919 został pierwszym redaktorem naczelnym „Żołnierza Polskiego”, stanowisko porzucił, aby wziąć udział w wyprawie na Wilno i Kijów, a także w wojnie polsko-bolszewickiej. Pełnił
wtedy obowiązki kierownika Biura Prasowego Naczelnego Dowództwa. W roku 1921 popłynął do Ameryki z misją szerzenia wśród środowisk polonijnych wiedzy o odrodzonej po zaborach Polsce.
Po powrocie do kraju jego literacka kariera nabrała
tempa i rozmachu. Od 1922 roku zaczęła ukazywać się
w odcinkach jego powieść polityczna Generał Barcz, jej
tytułowy bohater to porte-parole Józefa Piłsudskiego. Powieść wywołała burzę, bowiem wiele opisanych w niej
postaci i sytuacji miało swe odpowiedniki nie tylko
w niedawnej historii, ale i ówczesności. W 1925 roku zaczęła się ukazywać – także w odcinkach – kolejna ważna
powieść Kadena-Bandrowskiego, Czarne skrzydła, akcja

tego dzieła rozgrywała się na Śląsku wśród górników Zagłębia Dąbrowskiego. W roku 1932 powstał Mateusz Bigda, najsłynniejsza chyba powieść Kadena-Bandrowskiego, której tytułowy bohater według wielu współczesnych
miał być figurą Wincentego Witosa.
Od 1923 roku przez trzy lata pozostawał prezesem zarządu Głównego Związku Zawodowego Literatów Polskich. Po przewrocie majowym kierował między innymi
działami literackimi czołowych tytułów prasy sanacyjnej.
W 1933 roku powierzono mu funkcję sekretarza nowo
powstałej Polskiej Akademii Literatury. Jako dynamiczny, rzutki i dobry organizator współtworzył Towarzystwo
Krzewienia Kultury Teatralnej. Działał też w komisji kultury zagranicznej Pen-Clubu.
We wrześniu 1939 roku nie skorzystał z możliwości
opuszczenia stolicy. Udział w tajnym nauczaniu traktował
jako patriotyczny obowiązek, uczył historii literatury, dawał lekcje muzyki. Nie rezygnował z własnej twórczości.
Pracował nad książką Jedwabny węzeł. Odnalezione fragmenty powieści ogłosiła Irena Szypowska w miesięczniku „Twórczość”. Pisarz nie uniknął aresztowania i przesłuchania przez Gestapo. W roku 1940 zginął jego brat
Jerzy. Zginęli też synowie Kadena-Bandrowskiego, bliźniacy. Andrzej, podporucznik AK, poległ w czasie akcji bojowej w roku 1943. Juliusz Kaden-Bandrowski, raniony odłamkiem niemieckiego pocisku 6 sierpnia 1944
roku, zmarł dwa dni później. Drugi syn, Paweł – porucznik AK, przeżył ojca zaledwie o miesiąc, zginął w czasie
walk powstańczych w Warszawie we wrześniu 1944 roku.
Grób rodziny Bandrowskich znajduje się na warszawskim
cmentarzu ewangelickim.
W roku 1951 wszystkie książki Kadena-Bandrowskiego (z wyjątkiem Miasta mojej matki oraz W cieniu zapomnianej olszyny) zostały obłożone cenzorskimi zapisami i wycofane z bibliotek. W oficjalnym obiegu zaczęły
się pojawiać w latach 70. minionego wieku. Powieść Łuk
doczekała się dwóch filmowych adaptacji. Należy przypomnieć, że była to okrutna satyra wyszydzającą ludzką
małość. Osadzona w realiach krakowskiego środowiska
uniwersyteckiego książka demaskowała jego przedstawicieli jako oportunistów. Motywy zaczerpnięte z filmowej wersji Jerzego Domaradzkiego Łuk Erosa znalazły się
w słynnym serialu Z biegiem lat, z biegiem dni wyreżyserowanym przez Andrzeja Wajdę. W roku 1999 Andrzej
Wajda przeniósł na ekran telewizyjny powieść Mateusz
Bigda.						
■
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Wszyscy, którzy macie podrastających już synów,
weźcie mapę i usiądźcie sobie spokojnie, – gdzieś przy
świetle… Czy to za chudym stołem powszedniego dnia,
czy na połupanej ławie w ogrodzie wiejskich wywczasów,
czy za żylastym rzemieślniczym „blatem”, czy w oknie ciasnej sutereny… Pochyleni nad kartą, przysłuchajcie się
głosom tej wiosny…
Ktokolwiek, zmęczony już od tylu lat, wciąż dalej wykłada tę samą geografię. – Albo w ubogim, przykładnie wytartym kabacie udziela realii do Beniowskiego. …
Ktokolwiek, trzcina – dotykając globusa „daje” historii
i mówi dzieciom jak to się sprawiedliwość mierzy i waży
na świecie skąpą miarą żałowanych krup…
Kto chodzi do naszych starostw i urzędów, gdzie wisi
karta Polski na dawnym, lecz teraz odnowa wysiedzianym miejscu…
I wszyscy inni…
Każdy kto myśli, kto zabiega, kto wie choć trochę
prawdy, czuje choć krzynę serca – niech spojrzy na
wszystkie drogi, dróżki, koleje, trakty, szosy, na tę sieć
rzadką, lecz rozciągłą, przesianą na rysunku mapy okrągłym maczkiem lasu, cerowaną w wielu szerokich miejscach wątłym ściegiem bagien. Przyjrzyjcie sie wielkiej
sieci znaków Wołynia, Podola, Polesia… Przez te wszystkie bagna, drogi, lasy, wody, – idą dziś w hełmach stalowych naprzód młodzi Polacy. Gdzież tak spieszą?!… Nikt
nie mógł piękniej pomyśleć, jak tylko, aby młodzi, ledwie
kajdan zbywszy, ledwie oddechu w świeżą pierś zaczerpnąwszy, – szli sąsiadom zdejmować pęta.
Dzieje się to w porze wiosennej, w porze wiecznego
podboju i zdobycia prawdy… Nie mogła się lepiej i serdeczniej spotkać historia z młodością, a sprawiedliwość
z ochotą…
Tysiące, tysiące żołnierzy naszych, walących z zachodu na wschód, – to tysiące drgnień jednego szlachetnego słowa, najdźwięczniejszego we wszystkich polskich
duszach…
Słowa Wolności… Idą, jakby chodził ład, – radośnie
i po prostu…
Wielki porządek rozkazu, na podobieństwo porządku
przyrody, sprzęga masy i oświeca światłem potężnej celowości. Nikt nie ma pojęcia o tym trudzie, który podjęli ci
ludzie. Konie, wozy, maszyny ziemne i powietrzne, jadło,
amunicja, broń, sprzęty, chleb, piekarnie i ciężkie działa.
Śmiech i gniew, sytość i siła…

ODPRAWA
Dowiedziałem się o wszystkim na odprawie.
Wielki rozkaz operacyjny…
Te wszystkie najważniejsze rzeczy wojskowe, – na bibułkach cienkich, chrupkich jak woda szeleszczących.
Pod rozkazem podpisany Pierwszy Marszałek Polski, Józef Piłsudski. W paru słowach cel akcji. A niżej – „W tym
celu zarządzam”… I teraz armie, dywizje, brygady, pułki,
bataliony, baterie, szwadrony, kierunek – odgraniczone
strefy działania uplecione z całego szeregu miejscowości… To, co mają wojska wykonać, posiada ostrość cięć
straszliwych… W miarę rozwoju treści, – skróty, słowa
zamienne mnożą się, narastają do całkowitej ścisłości jakiegoś osobliwego języka algebraicznych skrótów nowoczesnej walki.
Któryś z oficerów rozwija mapę z wykreślonym biegiem zarządzonej operacji. Patrzymy na linię marszów, na
strefy, dni, znaczone x, x1, x2… Wygląda to na wielkiej
przestrzeni Polesia, Wołynia, Podola, jakby ktoś dziwnymi liniami, między luźne nerwy tego kraju, wrysował jakąś postać nierealną, ułudną…
Czytając ochrypłymi już głosami słowa wielkiego rozkazu, wnikając stopniowo w sens elips, krzywych, przerywanych sztrychów, odwijamy znaczenie rysunku, ogarniać poczynamy kształt tego splotu chęci i wytężeń… Aż
wreszcie poprzez zgięcia różnobarwnych nici i planów
ukazuje się naszym oczom słodkie oblicze domniemanego zwycięstwa… – Z szeleszczącego papieru wykwita
żywa postać Victorii…
– Jest już późno… We wszystkich kancelariach już cicho... Słychać tylko od placu Saskiego huk tramwaju, tonący w puszystej godzinie wieczoru…
Jutro wyjazd…
Oficerowie chcą się tu zaraz nauczyć tego boju, zapamiętać wszystkie cyfry, dnie, daty, mosty, przeprawy,
spotkania…
Ktoś przyniósł z kasyna karafkę piwa i parę szklanek,
bo wszystkim gardła wyschły od gadania. Ale nikt nie
pije. Jeden oddaje drugiemu. Oczy idą to po mapie, to po
słowach cienkiej bibułki rozkazów, a szkło z napitkiem
wędruje od ręki do ręki…
I tak, pod głos czytającego, złota karafka i białe smukłe
szklanki suną przez cienkie, groźne papiery, przez mapy,
dookoła, – niby w układzie jakiejś zagadkowej konstelacji.
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SPOTKANIE
Jedziemy krajem, w którym ciągle jeszcze dogorywa
wielka wojna. Pełno tu nazw przesiąkniętych krwią, pełno potajemnych chwil nieprzeliczonej śmierci, pełno jakiejś nieznanej światłości, w którą się wstydzą patrzeć
oczy… Co krok stare okopy.
– Jak długie wygnite rany widnieją na ciele ziemi. Tu
i tam zbiegają się w wielkie ciężkie guzy przyczółków,
przed którymi, niby resztka oschłych myśli, czekają szeregi palików kolczastego drutu. Z gliny, którą tu w pocie
śmiertelnym mięsiła stopa piechurów pruskich i rosyjskich, radośnie sobie teraz wystrzela bezpański chwast...
A po srogich strzałach mörzerów, po fali huraganowego
ognia, zostały w wyrwach jeziorka, niewinnymi oczami
wody patrzące na świat…
Mijamy Kowel. Jeszcze tak niedawno, dzień i noc, przez
całe miesiące skrzeczał i trzeszczał ten dworzec od butów
piechoty Linsingena. W elektrycznym świetle ogromnych
lamp kręcili się żołnierze niemieccy W swych kamiennych
płaszczach, rzekłbyś uparta wędrówka twardych posągów
złości… Tu dygotały ze strachu resztki, rozbitych przez
Brusiłowa, korpusów kawalerii austriackiej. Tu, niby wstęgi, pruły się ostatnie szarże rosyjskiej jazdy, a zestrzelony
piechur rył piachu krwawą maliną nosa…
Wyczerpane przejściami miasto sprawia wrażenie, iż
ujęte w białe plisy słońca, śpi, nie rusza się już prawie,
wciąż jeszcze odpoczywa…
Ktoś w wagonie opowiada o odwrocie z nad Piavy.
Całe życie będzie mu się śnić szum tej rzeki, wielkie mosty, sprzątane przez włoską artylerię, konie na oberwanych zadach przysiadłe, rozkoszny chłód granatników…
Ktoś inny pokazuje miejsca, z których wyszła ofensywa Brusiłowa.
Teraz świeżość zielona hula po drzewach, krzaki kipią
srebrnym fioletem. Gdzieś z boku, wśród drzew, czuwa
jeszcze zima, zamknięta zielonymi rękami wiosny. W stare, złote liście olch, ale wszędzie gdzie indziej, rodzi się
młody pośpieszny kwiat, pola się oblekają w zieleń, a las
lśni... Pociąg przebiega stacje, osypane naszym drobnym
szeregowcem, niby tartą bułeczką.
W szybkim mijaniu raz po raz wymierza ametystowe
dale stroskany kąt chłopskich strzech. Z tęczowego kołpaka stogów biją brylantowe miecze blasku i gdzieś pod
słońcem kruszą się na proch złocisty… Wszystkie drzewa prószą śniegiem pierwszych kwiatów.
Słyszę za sobą zdanie: właściwie wedle całego ordre
de bataille, – armia nasza ma obecnie jeden batalion
w rezerwie…
Naprzeciw tego zdania z zielonego pola idzie ku pociągowi macierzyńskim krokiem duża dorodna krowa…
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Idzie na czele moich spokojnych i łagodnych myśli... Sennych myśli o wielkiej śmierci tysięcy żołnierzy i o huku
tysięcy dział, którym teraz, nawet włos pajęczyny nad polami latającej, nie przyświadczy.

W RÓWNEM
Przyjechaliśmy do Równego. Tu lepiej widać, niż
gdzieindziej, co się kroi…
Na stacji wszystkie bronie z wszystkich znaków.
W urzędzie ruchu wszystko, co ma głos do cykania i do
syczenia, syczy i cyka z całych sił. Widać, że ładuje się kawaleria, bo w wagonach upstrzonych wolapikiem napisów węgierskich, austriackich, niemieckich, francuskich,
polskich, ukraińskich, bolszewickich (których pięć liter
wygląda na naukowy wzór jakiejś zarazy) – wielkie kopanie koni.
Szary, wielo wagonowy pociąg Naczelnego Dowództwa sprawia po prostu wrażenie całego szeregu żelaznych
uli. Oficerowie, referenci włażą i wyłażą przez okna, przez
drzwi, popod kołami i, zda się, przez dachy. Widać tu
niestrudzonego majora Matuszewskiego. – Jak młody tur
przepycha się między ciżbą, świecąc daleko śmiesznym
trójkącikiem świateł, który mu się kombinuje na końcu
nosa ze szklarni binokli. Widać zmiętą, subtelną twarz
majora Starzewskiego z kwatermistrzostwa, który w tej
szalonej wyprawie ma istotnie do przerobienia całe morze karkołomnych trudności.
Oficerowie oddziału operacyjnego uwijają się, jak frygi. Telefony dzwonią, hughes skrzeczy i warczy. W oddziałach kancelarii mapy i papiery przelewają się chrzęszczącą falą z półek na ławki, z ławek na ziemię. Papiery,
– papiery! Ileż ich musi się przepchać co dzień przez
wszystkie kancelarie, przez te wszystkie kiszki organizmu
wojskowego! Gdzieś na szynach, pod chudymi skrzydłami pelerynki, ukazuje się generał Listowski. W parę chwil
potem zajeżdża jakiś samochód, usłany aż po brzegi wężowiskiem rzemieni, poślisk, troków skórzanych, gurtów,
koców, uzd, mundsztuków, kantarów… Nareszcie wyskakuje z tej skórzanej grzędymały, niezmiernie ruchliwy
kłębek ścięgien i żył, trzymający się na czarnych olbrzymich butach amerykańskich… Kłębek ten wydyma się
na wietrze W ciemny, gumowy balon, na którym kołysze
się brązowa od słońca głowa. To dzielny generał Romer
w swym historycznym płaszczu gumowym. Obstępujemy
generała. Pieni się ze złości z powodu opóźnienia transportów. Jego spękana twarz wybucha nowym mnóstwem
czarnych zmarszczek, z pośród których, gdzieś między
oczyma, ustami a nosem warczą słowa ostre i zgrzytliwe,
jak zardzewiałe tryby.
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Któryś z wyższych oficerów winszuje generałowi otrzymanego zadania.
Właściwie o zadaniu tym wie się niewiele… Tyle, że na
czele grupy jazdy, złożonej z morowych ludzi i z byczych
koni ma się generał Romer trzasnąć okropnie głębokim
obejściem daleko, na tyły… Że cała ta kawaleria uczepi
się zębami Koziatyna i będzie go trzymać, póki nieprzyjaciel, pędzony z przodu przez naszą piechotę, na ławę naszej kawalerii się nie natknie.
– Pan generał na czele kawalerii, to, przepraszamy posłusznie, ale to będzie sama elektryczność.
– Elektryczność w generalskich piorunach i w amerykańskich butach nie słucha już i nadymając swój gumowy worek, idzie dalej.
Jeszcze za parę chwil zjawia się autem generał Iwaszkiewicz z kapitanem sztabu Bleszyńskim, który spadł
z konia, ma podarty policzek, podobno złamaną szczękę i fioletowe bajorko siniaka pod okiem. Organizujemy
całą akcję współczujących pytań, które miłego kapitana
doprowadzają do rozpaczy.
– No, to ich tu już jest trzech smoków: Listowski, Romer i Iwaszkiewicz. – Będzie jakaś generalska odprawa.
Właściwie na miano smoka zasługuje jedynie Iwaszkiewicz. Wygląda, jakby był złożony z ciężkich bloków, poruszających się wolno, stanowczymi obrotami tanka. Za
parę minut ma przybyć pociąg z Naczelnym Wodzem.
Belwederska kompania stoi już wyciągnięta pod stacją. –
Szef sztabu generał Haller z oficerami na skrzydle.
Czekamy, podani w stronę przybycia, z zamkniętymi
prawie oczyma, bo przeciąga przez nas nieustanna chmura lotnego kurzu.
Wielki ruch stacji powiększył ją, tak, że chmura płynie, płynie bez końca od samego rana, aż dotąd, widna
dokładnie nawet teraz w opadzie dziennego światła i prochem żółciutkim przesłaniająca trzeźwe krople elektrycznych lamp, na skłonie czystego nieba.
Z boku wytężonych szyn widać cały jakiś naród wychodźczy. Pod bezgranicznym spokojem wiosennego błękitu, drążeni pierwszymi cieniami wieczoru, ruszają się
ci ludzie, niby w widzeniu jakiegoś starożytnego portu.
To znów przeciągnie przez wszystko jeszcze mocniejszy oddech tutejszego świata... Tego świata, który miałkim kurzem wiecznie się naprzód ciska i wiecznie za sobą
goni i nigdy za sobą podążyć nie może… Wówczas dalekie rzesze toną w sypkiej mgle i wszystkie światła się mroczą i my też z całą naszą paradą grążymy się ni to w lotnym nieznanym przeznaczeniu.
Pociąg z Naczelnym Wodzem wjeżdża na stację. Długi i czarny. Tak, jakby rozmiarów tych wszystkich wozów
trzeba było, by pomieścić rozciągłą wolę, która leży chyba przez długość całego pociągu, jak wyprężony piorun.

Piłsudski wysiada, idzie powoli przed frontem generałów i kompanii od razu zabiera sztab i siadają w salonce do odprawy.
Zapomnieli zsunąć firanki i widać doskonale wszystko, co się dzieje w wagonie.
Żołnierze wychylają się z sąsiednich wozów, tak, że
z każdego okna wystaje pęk głów, niby pęk wielkich rumianych rzodkwi. Patrzą, co mówi.
– Smutny jest…
– Ale gdzie ci smutny?
– Smutny, widzisz, jak siedzi?
Komendant siedzi z ramionami rozłożonymi na oparciach kanapy, generałowie przekładają z rąk do rąk zieloną mapę, pożyłowaną drogami, kolejami, ściekami, składają, łamią, gną, jakby łupali w palcach trzeszczący złom
zielonego marmuru.

OPOŃCZA
Dziś cały dzień jestem w Równem. Nic tu nie widzimy,
ale z przejazdu wszelakich łączników wnioskować można,
że nasz pierścień bojowy jest już na ukończeniu. Jest to
pierścień sięgający od Prypeci aż pod granice rumuńskie.
Na całej tej olbrzymiej przestrzeni w pierwszej linii frontu dyszy gotowością skoku zdrowa i młoda pierś naszej
piechoty. Na całej tej przestrzeni, od południa i północy, z ostrzem na Malin i z ostrzem na Koziatyn, zebrana
w cugle, zganaszowana niejako, drepce niecierpliwie nasza kawaleria. Pod całą tę przestrzeń podsuwa się dniem
i nocą olbrzymia fala żelazna, dniem i nocą płyną ciężkie strumienie naszej artylerii. A jeszcze dalej, w tyle, za
nimi, po drogach, ścieżkach, lasach skrzeczy, wiezione na
podwodach i na tysiącu wozów, skrzeczy i stęka codzienne jadło, przeznaczone dla wojsk. Z miasta wywalają pospiesznie resztki dowództwa armii Listowskiego. Wszędzie otwarte drzwi, we wszystkich oknach rumiane pyski.
W hełmach, we wrotach spakowani już adiutanci żrą
się, jak psy. Poznałem się z jakimiś kapitanami ukraińskimi. Oręduje im wesoło złotogłowy porucznik Wierzyński. Cały dzień siedzą w kącie brzydkiej kanapy, krytej
zielonym pluszem, przygnieceni najdostateczniej ogromem naszych wojsk. Obaj podobni do diaczków i obaj,
jakby się usmarowali żółtkiem, tak dobrotliwie i tłusto
połyskują.
Ludzie tu mieszkają, w tym Równem jak na przegonie, jak na wydmuchu. Stół, łóżko, kanapa i potem jakieś nic, jakieś resztki urządzenia, resztki rzeczy, resztki sposobów, resztki obyczajów, resztki przyzwyczajeń.
Nie widzi się nigdzie stanowczej prawdy tego kraju, chyba jeszcze w kilku ciężkich polskich nazwiskach i w trybie
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pozostałych tutaj rodzin polskich, które jakąś wagę mają
w tym chaosie…
Poza tym jedna wielka, bezładna pomyłka… Tak, jakby prawda tego kraju z istot i rzeczy wygnana, we wszystkich postaciach bezdusznego kurzu się miotała, wielką,
zerwaną, opończą. Jakby wszystkimi pędziła drogami, nigdzie nie mogąc osiąść, nigdzie nie mając spocząć, ani na
rzeczy, ani na wodzie, ani na ziemi, ani już nawet w żadnym sercu…

KOŃCE ŚWIATA
Po drodze do stacji natrafiliśmy na wielki rwetes. Przyjechało nasze radio i musi się tu ustawić, tu właśnie, gdzie
czekają tłumy uchodźców.
To trudno.
Takie nasze dobro – skarżą się ludzie – a że tylko chodzimy i chleba prosimy.
Mężów zabrali, nas spalili i wygnali… – Mężów zabrali, nas spalili – przytwierdzają kudłate głowy, Przyświadcza głos, z którego wyszła radość wszelka, a został
jeno pusty bezmiar tak srodze zaznanych końców świata. Wygnano ich jeszcze w 1915 r., teraz wracają z Sybiru, znad Kaspijskiego morza, z Samarkandii, znad Uralu, ze stepów kirgiskich, z Persji, sami nie wiedzą skąd
i do czego…
Okryci są prochem dali bezbrzeżnych. Ich odzież stała
się przysłowiem tułactwa i wypełzł już z niej wszelki ornament stroju, kraju, narodu.
Mają na sobie jakieś tulupy, sztywne, złamane tysiąc
razy we wszystkich zgięciach i zleżynach, czy też cios ich
odziewa krzemienny, czy też noszą na sobie skrawki szosy – lub może strzep pylnego traktu… Zaś na głowy, jakby przywdziewali zwietrzałe kawałeczki ugoru.
Wloką za sobą rozmaite dobro sękate, które wypycha
ich wory. A wory te, niby grudy powolnych lat, układają przy sobie. Układają mozolnie, zabiegając potem nadaremno, około tych szarych pagórków chudego swego losu.
Ich bose stopy, – to stopy heksametru niewysłowionej niedoli.
W ich mowie obcują ze sobą najdalsze końce świata. Wyzbyci już nieomal barwy ludzkiej, że są jak niebo,
deszcz, powietrze…

PROMIEŃ
Dziś rano jechaliśmy z Równego do Zwiahla.
Ale dziś polskie Dowództwo Naczelne nie tak się rusza i nie tak jeździ, jak zeszłego roku. Zeszłego roku, to
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było jeszcze śliczne, średniowieczne rzemiosło. A dziś, –
już wielka fabryka nowożytna. Dziś Naczelne Dowództwo polskie cały dzień i noc pozostaje, jak gdyby unurzane w elektrycznej sile… Dygot tej siły, wciąż drżącej
około nas, słychać daleko. Przez całą noc warczą motory, agregatory, przez cały dzień i noc strzyka dziwacznym
głosem życia przestrzeni nasze radio.
Niby niesamowite kowadło, na którym kuje się żarzącą gwiazdę oddalenia…
– Stacje radio napełniają niezmierną dumą nasze wojska. Tak jest, to istna magia! Tak długo byliśmy Zulusami… Tak długo obcy ukrywali przed nami tajemnicę,
i nie dopuszczali nas do tych wszystkich sztuk wojny.
Teraz nareszcie i nam służą takie dobre wynalazki!
Dowodzi tym całym interesem kapitan Rotarski. Wysoki, jak tyka telegraficzna, niestrudzony, zakurzony i zakochany w swych stacjach. Pożerając samochodem codziennie kilkaset wiorst, objeżdża i ciągle kontroluje swe
maszyny, które, niby potworne komary przyczepione do
ziemi nogami z drutów o kilkudzíesięciometrowej długości, bzyczą nieustannie.
Wszystko to razem składa się i rozkłada i da się zmieścić i jeździ w dwóch samochodach.
Mówiłem, że nurzamy się w sile elektrycznej. I w sile
motorów… Ruch samochodów warczy dokoła nas we
dnie i w nocy tak, jak gdyby moc powodująca stąd armiami, wprawiała powietrze w ciągłe drżenie.
Jedziemy do Zwiahla, smarując po szosie pełnym regulatorem. Daleko na prawo i lewo od skłonów drogi wydziwiają zjawy utkane z tumanów roztrąconego kurzu, wyczyniając tysiące łamańców niebotycznych.
Gdzieś już niedaleko od Zwiahla na murawie przy lasku jakimś natrafiliśmy na Naczelnika.
Opodal, z dużym nosem Wieniawy na przedzie, tkwiła pstra sałatka zdyszanych zawodowo adiutantów belwederskich. Z boku na pniu, gryząc litewską kiełbasę.
siedział generał Henrys w czerwonej czapce, zdobionej
złotym laurem francuskim.
Na szosie czekający szoferzy dłubali w autach, drugą
stroną ciągnęły bez końca szare garby taborów. Słońce
lało się z nieba wonnym, połyskliwym zapachem wiosny
na pola, na zmrużone sadyby, na tajemnicze znaki kurzu,
uciekające przez drzewa rozkwitłe.
Piłsudski w swym strzeleckim, niebieskim mundurze
leżał wsparty na kamieniu, zapatrzony przed siebie. I tak
mi się nagle ulżyło w pracowitym chrobocie i wypoczynku tej słonecznej chwili w rozumieniu tej wojny, przez
którą teraz młodość stare krzywdy wyrównuje i nowe lepsze losy sposobi, – jakby tu na szmaragdzie murawy nie
wielki nasz Wódz spoczywał, lecz jakby na tę murawę padał niebieski promień najszlachetniejszej prawdy polskiej.
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TRĄBY FORTYMBRASA
Przyjechaliśmy do Zwiahła do dywizji Śmigłego, nie
pamiętam dokładnie którego dnia. Bo już wszystkie dnie
i rachubę czasu porwała ofensywa w swoje chwyty niewymierne. Przyjechaliśmy w południe. Generał czekał na przedzie swych oficerów przed białym jednopiętrowym dworem, między rzędami kwitnących czereśni.
Z ogromnej chmury pyłu wyskoczył Komendant. Weszliśmy do przedsionka, gdzie orkiestra, złożona z wojskowych samorodnych muzykantów, grała marsza. Tego
samego, który nas prowadził na Lowczówek... Tylko, że
wtedy szliśmy cieniutkim sznureczkiem w zimie. W błocie i w beznadziei, a dziś idziemy ławą szeroką i wiosna
nas prowadzi…
U Śmigłego dotąd się jeszcze hodują bujne, dawne, leguńskie czasy.
Tu w Zwiahlu, wśród białych ścian domu czuliśmy się
od razu, jakby nad Nidą, w Gnidzynach... Jeszcze wiele tych samych gęb tu zostało. Teraz to wszystko z nowoprzybyłymi całuje się, ślini i ściska.
Do opowiadania mają mnóstwo… O tym, jak wojowali na północy... jak brali Dynaburg… Jak oswobadzali
Łotwę... Jak sobie tam potem zacnie gospodarowali… Jak
ich potem Łotysze skrzywdzili na końcu…
– O cóż poszło?
– O co?
– O głupstwo!
Dywizja miała tam teatr. Kiedy odchodziła, zaprószyły
się jakoś do trenu dwie nędzne dekoracje, które sobie Łotysze liczyli za własne, w tym zamarzniętym Dynaburgu.
– To ci powiem, że się nie wstydzili i o te dekoracje
depeszowali do samego Naczelnika Państwa… Dziady…
Do opowiadania mają mnóstwo… O tym, jak, kiedy
się układy wahać zaczęły, Śmigły w mrozie 30-sto stopniowym przedefilował przed Łotyszamí dla lepszego
wrażenia, a same armaty nasze szły trzy kwadranse po
szosie… O tym, jak się te chłopy łotewskie we fraki poubierały i dziwne mowy trzymały, aby witać polskiego
Dowódcę-Oswobodziciela.
Wszystko to ślicznie smakuje starym kirchholmskim
gustem i tym spiżowym Shakespearowskim skrótem
wielkich rzeczy, w małym czasie uczynionych… Dźwięczy to mocno, bogato jasną glorią śmiałych trąb powrotu Fortymbrasa.

LEGIONIŚCI
Chodzimy po Zwiahlu, po jego ruinach straszliwych.
Słońce się drzazgami rozpryskuje wśród resztek domów,

a rumowiska, podobne z daleka do zwiędłej jarzębiny,
przenika tęczowym opalem.
Cała część miasta została spalona, zgruchotana artylerią tak, jak nikt nigdzie nie niszczył i nie gruchotał. Mianowicie, na dany znak, pod cyrkiel ognia artyleryjskiego
wzięto murowaną część miasta i jednej krótkiej nocy wystrzelano. Teraz się zda, jakby przez te słabe mury, – przez
to bytowanie ongiś cegłą i gliną i tak już dość ubogo łatane, – przeszła namiętność nagła i nienawistna, zaraźliwa, dziury, parchy i ceglaste liszaje za sobą zostawiwszy…
Nad zgliszczami niebieski śmiech przeszłości niepowrotnej huśta się w słońcu. Błękitne lśnienia przerzuca
po drzwiach, ironicznie nad oberwaną pustką sąsiedniej
ściany zamkniętych. Po drzwiach, po czarnych ganeczkach, niby puste kojce, wietrzących się żałośnie w ogromnej pogodzie, po gzymsach, które niczego nie brzeżą, po
zwichniętych szyldach, które niczego starannym napisem
już nie głoszą…
Stało się to wszystko w ten sposób, że Zwiahel za powstania ukraińskiego witał chlebem i solą ukraińskie wojsko. Potem przyszli bolszewicy i srogi pułk taraszezaliski.
Za karę bili do miasta z drugiego brzegu Słucza, gdzie się
teraz na murze w białym ukropie młodego kwitnienia nurza pałac Lubomirskich. Bili tak okrutnie, zaś karabinami
maszynowymi po brzegu zwiahelskim tak dobrze strzegli,
że nikt nie mógł do wody z wiadrem polecieć.
Do wody z wiadrem na ten pożar…
Więc tak się tu ludzie rznęli i tak się tu palili i tak się tą
złością zalewali, a tylko woda szła i szła, brzegami, nienawiścią podzielonymi, ku swoim końcom jedynym…
Teraz po obu brzegach Słucza wojsko nasze pracuje,
zbiera się, zabiega.
Tuż pod miastem i dalej i wszędzie dalej kraj tak jest
ułożony i rozwinięty, jakby go ulało, powietrzem, wodą
i słońcem przesycone słowo Sienkiewicza. Tu skały w garby ruin strojne, zstępują ku wodzie wielkimi urwiskami,
tam trakt przewiewny, na białych kurzu skrzydełkach
kwapi się w dal, ówdzie za mostem drewnianym zielony majdan, pilnowany strażą chałup i ślepych lepianek.
Na tym majdanie, rzekłbyś miernicze instrumenty
ostrej miary świata, stoją rzędami w trójkąt kozłów złożone karabiny naszej piechoty. Piechurzy zaś w hełmach
błyszczących dokonują właśnie jakichś ważnych dzieł celowej gospodarki… Oto na barkach, wspólnie do rytmów
ciężaru przyśpiewując, niosą ogromne bele dębowe.
Czas i woda dały tym palom twardość i barwę
krzemienia.
Nie wiem w jakiej budowie ma to stare drzewo wziąć
udział... Niesione przez kilkudziesięciu żołnierzy, z cudnym wdziękiem srogiego obarczenia, głowy od ciężaru odchylających, – wygląda, niby potwór o ciemnym

n u m e r

grzbiecie dębowym, na ludzkich pełznący nogach, po
bokach kryty łuską dwurzędu metalowych hełmów…
Tu więc, na młodej murawie, podobnie płazom ogromnym, z małej rzeki na brzeg wyszłym, – mijają się i spotykają nasze zamiary budownicze…
Ówdzie znów, za drogą, na górze, gęsto poszyta pierś
lasu tętni rozgłośnym śpiewem. Raz wraz z zielonej niepowściągliwej radości krzaków i pędów wychyla się kask,
brunatnym cieniem darzący twarz żołnierza… jeszcze
dalej w otwartymi pałacu magnata przeciąg oklaskuje
piechurów, poszukujących tu, – czego?
Starej flaszeczki z jodyną, skuwki od szuflady, kawałeczków forniru, metalowych kulek od łóżka i tego jakiegoś niczego, za którym żołnierz wszędzie szuka… A tak
samo, na tamtym brzegu z gromady ruin, z otwartych
wrót, okien, z rumowisk i zniszczenia, drgającego na
słońcu świetlistym dreszczem, – zewsząd mocnym krokiem wychodzą teraz nasi żołnierze.
To piechota Śmigłego.
Ta piechota ma się jutro szalonym marszem rzucić
naprzód, przełamać front, zmieść, skruszyć przed sobą
wszystko i, niby sztandar, ręką konsula rzucony w mrowie barbarzyńców, – ma się stać celem i metą dla ruchów
całej armii.

BIES
Z ruin poszliśmy ku wsi, na kratkę pól. Ziemia tu jest
tak dobra, tak tłusta, tak czarna. Pachnie powidłami,
pachnie dzieciństwem… Ziemia, która rodzi bez trudu,
niby w westchnieniach radości… Ziemia czarna, jak heban, tak zdrowa i bogata, że żadnymi sztukami i nawozami naprzykrzać się jej i przeszkadzać nie wolno, – bo pali.
Ten heban polany jest teraz świeżą falą runi bezbrzeżnej, na której, jak białe arki, kołyszą się w słońcu chaty. Gdzieniegdzie widać prostokątnie rozstawione wysokie tyki. To tyki pod nasz chmiel, z którego szło pierwsze
upojenie Słowian i z którego pędów atłasowych trysnęły pierwsze nasze pieśni, – chmielu, chmielu, o tym bujnym zielu…
Dzisiaj Niemcy tu przędzą to ziele na swych pięknie
ustawnych tykach, których prostokątne szyldy widnieją
z daleka, niby wielkie skrawki pajęczyny. Weszliśmy między
wsie i opłotki pogrążone w odmęcie białego puchu sadów.
Cicho tu jest, prawie nie słychać ospałej pracy ludzi,
paprzących się na grzędzie. Tylko z daleka donosi się jęk
bitego żelaza…
To podpułkownik Brzozowski leczy przęsła zerwanego
mostu. Ludzie tam roszą srogim potem… Na bursztynowych łydkach Chińczyka spiętrza się mięsień w wysiłku
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kształtem gruszki… Pośpieszne palce Żyda muszą wreszcie objąć żelazną sztabę, a ziewający muzyk uczy się jeść
za trud.
Dowodzi nimi oficer z twarzą potarganą wybuchem
granatu. Oczy się na tej twarzy gonią z ustami, a uśmiech
zakwitnąć nie może, boby się ślina przez poszarpane wargi wylała.
Pracują ciężko, wszyscy razem, – drzewo, żelazo i ludzie
a czysta woda Słucza wiernie ich odbija i bezwiednie podaje rozmiarom błękitu. Tu we wsi słychać tylko, jakby żelazo srodze zachorowało, zległo i w jękach rodzić miało…
Idę między zagonami. Ktoś mały, bosy, we frakowych
spodniach i herbacianej kurteczce, z czerwonym jęzorem krawatki wypuszczonym aż po pępek, dłubie kusymi rękami na grzędzie. Dłubie w ziemi, przerywa korzonki, zmiata trawę, tyrpie bródką słabej zieleniny, zaś palce
jego płaskich stóp czarnymi oczkami nagniotków przypatrują się wszystkiemu uważnie… Twarz ma ułożoną
równomiernie jak stempel wyrobiony z atramentowego
ołówka, gumy arabskiej i papieru… Nie wie po jakiemu
mówi, po rosyjsku, po chachłacku, po polsku?… Służył za
buchaltera, za pisarza, za urzędnika tu, ówdzie, wszędzie,
we wszystkich kaznaczejstwach i zarządach, kopalniach,
„meblirowanych komnatach”, teatrach, cyrkach, firmach,
ekspedycjach, komisach…
Bies…
Malutki bies, którego wylęgła wielka Rosja na utrapienie świata, między Amurem a Wisłą.

PRZYPOWIEŚĆ
Idę dalej między chałupami. Tu i ówdzie w głębi chat,
pod plastrem świętych obrazów, niby okruch spłowiałego
słońca błyszczy samowar. Wszędzie nad czarnym klepiskiem, w koszyku z łyka, czy wikliny, kołysze się różowe
niemowlę… Z otwartych okien pachnie razową dzieżą.
Aż oto ni z tego ni z owego spotykam na czarnym zagonie, przy wodzie, pod drzewami…
Idą cicho we dwie. Jedna jest chuda, śmierć, w chuścinach sztywnych, trumiennych. Można już zliczyć kosteczki całej jej czaszki i wyschłe żyły na skroniach i wszystkie grube zmarszczki cienkich, zwietrzałych warg. Druga
jest młoda, urodziwa, oczy ma czarne w wycięciu migdałowym, a każdy ruch jej pełnych piersi i śmigłych bioder
świadczy o zdrowiu i piękności. Ta młoda raz po raz gestem wyciągniętej dłoni przedkłada coś ziemi i tłumaczy, czerpiąc z starego hełmu niesionego w drugiej ręce.
Jest to hełm wielkiej wojny światowej, z którego dziś
ani się sławy nie czerpie, ani wspomnień, – jeno kiełkujące ziemniaki.
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– A kto? A co?
– My, matka z córką…
– I – że byli ci, tamci – spalili, poszli i zostawili!…
– Petlura… – mówię.
– Nie Petlura.
– A cóż Petlura?…
– Petlura… – Młoda kobieta nie odpowiada, jeno raz
za razem czerpie z hełmu niedbale, jakby zeń plusk wody
strząsała na grzędę.
– Więc cóż, dokuczył wam Petlura?
– Dokuczył, nie dokuczył, kto jego wie?…
Tak właśnie dziś, w uśmiechu nieświadomych oczu,
chodzi po czarnych polach młoda Ukraina, pod rękę ze
swą Przeszłością… Powolną stopę stawia na wiosennej
murawie, nie umiejąc jeszcze z hełmu dawnych bojów
posiać nic, prócz troski o codzienny byt.

ROZMOWA
Wracając do Zwiahla, spotkałem na rozstrzelanych ruinach warszawskiego dziennikarza. Stał rozkraczony na
rumowisku w pilśniowym kapeluszu i mrużył powieki
pod blask krwawego słońca. Wyglądał, jak człowiek z szarej topieli wyniesiony nagle na olbrzymią falę. Jego spojrzenie strzępiło się, skacząc z miejsca na miejsce. – Rozdęte nozdrza tłustego nosa pracowały łapczywie.
Dał mi do zrozumienia, że właściwie nic się osobliwego nie dzieje. że przecież w końcu wojna w dziewięciu
dziesiątych sprowadza się do gospodarki jedynie… Dalej, że ma nadzieję za cztery dni być już w Warszawie, że
będzie wracać, bo w końcu stolica jest mózgiem kraju, że
w ogóle człowiek dzisiejszy po tych sześciu latach wojny
pragnie już tylko wypoczynku…
– Myli się pan, zawołałem. Powinien pan iść przed siebie i właśnie teraz działać, mówić. choćby krzyczeć… –
jesteś pan synem wielkiego narodu… Naród pański młodą krwią swych żołnierzy rozwiązuje kwestię Wschodu
Europy. Ci żołnierze, których tu widzisz w oknach, na
drogach, po lasach i ścieżynach, – to najcudniejsze marzenie historii… To są wielcy legioniści, którzy niosą
w swym marszu przyszły pokój świata…
– Każdy ich krok to słowo prawdy, a kiedyś, po wielu latach żyjące pokolenia zazdrościć będą kurzom i pyłom, które stopa tych żołnierzy wznieciwszy, słała na drogi i kamienie… Huk wozów, które pan widzi teraz tam,
pod górą piaszczystą, to zdrowy głos nowego ruchu, to
głos mądrego Zachodu, niesiony przez rzymian polskich,
tu na Wschód… Tak jest – rzymianie…
– Ledwie wolni, a już tak silni jesteśmy, że nas stać na
zbytek jakiego sobie odmawiały najmożniejsze narody

świata… Stać nas na zbytek uszanowania cudzej duszy
i cudzego życia… Stoisz pan tu, na tych potarganych
zgliszczach, w najdostojniejszym miejscu świata... Tu bowiem pracuje teraz wielki Naczelnik Polski i myśli jak
strasznym sierpem swych wojsk podetnie jutro nieprzyjaciela. Zaś na pewno, proszę pana, nie liczy krwi, którą za tę wolność przeleje… Na pewno za tę wolność nie
każe sobie płacić ani wiarą, ani mową, ani duszą oswobodzonego narodu.
Gdzież jest miejsce na świecie, gdzie by się dziś więcej
działo?… – Masz pan na Zachodzie wielkie słowa i swary
okrutne, swary, w których chęć zysku przetrąca ostatecznie wszelkie rozumowanie… Masz pan w tej powodzi procentów, akcji i koncesji malutką „jasność” Rollanda, która
tam tyle znaczy, co iskra spadająca do jeziora… Masz pan
na Wschodzie czerwony afisz bolszewicki, pod którym, jak
pod nędzną tapetą, roją się pluskwy… Gdzież dzieje się
to, dla czego warto żyć?… Niezliczone wsie, umierające
z głodu i z brudu miasta, uschłe drogi, zesztywniałe koleje,
światy ogromne aż po Kubań, watahy straceńców skaczących po śniegach Elbrusu, stalowe zatoki Finlandii, wszyscy rybacy Estonii, każdy łotewski Liczykrupa, wszystko to
drży z radosnej nadziei, że naród, do którego pan należy
rozetnie swym mieczem niezawodnym tę boleść straszliwą,
jaka toczy Wschód Europy… To, co myślały najwspanialsze pokolenia pańskiej przeszłości, to teraz bucha w mocnym oddechu armii, które chrzęstem swym zbrojnym napełniają ten kraj od Mozyrza po Dniestr… A widząc, że
słońce zachodzi, że się purpura leje po rumowiskach, że
z nad rzeki płyną śpiewy piechoty, że konie klaszczą po
kamieniach i że się powietrze już w dostojeństwa wieczoru przyobleka, dodałem z emfazą: Te armie jutro staną
w ogniu wielkiej bitwy… Musisz pan porzucić kawiarniane myślenie… Jesteś pan synem wielkiego narodu…

GRZĘDY
Noc się rozściela cudowna, sady się we śnie chwieją,
a całą przestrzeń gwiaździstą obrębia tylko, słodkim porywem najwdzięczniejszych ściegów, wiotki głos słowika.
Księżyc chyba już usnął, czy zbladł, czy go nie było
wcale. Jeszcze się człowiekowi snuje po głowie wczorajsze towarzystwo, jakiś urywek walca i zapach kaszy, poplątane z sensem rozmów…
Druga w nocy. No tak, to zaraz, właśnie dziś… Niepodobna nie wstać, to właśnie dziś nasze trzy wielkie armie,
straszny sierp w ręku Wodza.
Ale jeżeli teraz, przed wyruszeniem, nie będzie nawet
szklanki herbaty? Ordynansi rajdoszą się za ścianą i szeleszczą w słomie, jak karaluchy.

n u m e r

Budzą.
Coraz nad kupą dziadowskich betów, koców, rzemieni
pochyla się ciemna bryła głosu, która mówi:
– Panie rotmistrzu… Panie rotmistrzu…
– Panie kapitanie… Panie kapitanie…
– Panie poruczniku… Poruczniku, już druga…
– Ach, do jasnej cholery!!!
Już kącie przy ziemi płacze złotem światłem stara kościelna świeca.
– No tak, w wpół do trzeciej…
Coraz więcej cieniów brodzi między betami… Już łyżeczki dzwonią w dziwnej herbacie, z cukrem i naftą.
A potem nagle wszyscy są gotowi i jeden przez drugiego pcha się drzwiami w noc.
Noc piękna, puszysta, nieprzeliczonym rozkwitem
pachnąca, szczęśliwa w niedościgłej mecie przeczystych
gwiazd. Skaczemy po bruździe w stronę płotów.
– Cholera nas niesie, Polaków zagorzałych, turgać się
światami… Masz swoje miasto, czy wieś, śpij łajdaku
w czym ci Pan Bóg dał, i nie zawracaj głowy…
Na to inni w śmiech.
Wiatr idzie naprzeciw nas, dotykając cichutko skroni,
ust i rąk. W tym podmuchu nocy rzekłbyś wieją naprzeciw wszystkie nasze wymarsze od tylu, tylu lat… Przed
sztabem dywizji patrzą w noc wyłupiaste oczy samochodów, a głos ich dygocący, zajadle wierci powietrze, jakby
je żarł, chrupał i żuł ustawicznie.
Na tak wielkim froncie, jak nasz, wszystkie sztaby i dowództwa mają smak benzyny.
Już idziemy… Każdy wóz pcha, pod sobą na szosie
rozpostarty, sztywny trapez światła.
Noc zaraz zblednie. W tej myśli pewno machają ku
nam czarne gałęzie… Zdaje się, że zasnąłem.
Nagle, za jednym razem, ze wszystkich stron dotknął
mnie jakiś głos, rozesłany daleko, daleko ode mnie, po
obu stronach drogi, po wszystkich stronach świtu a wraz
szeleszczący tak blisko… Głos ten tętni równo i ciągle,
niby tajanie śniegów… Coś się łamie dość cicho, lecz
ustawicznie po bokach i wszędzie.
Coś się łamie i składa bez ustanku.
Coś narasta i zda mi się, że słychać, jak narastają słoje
drzewa, czy warstwy ziemi…
Otwarłem oczy.
Płynę w zbrojnym morzu… Ciągnie się to bez końca z hukiem żelaznej zasuwy toczy się naprzód… Widać
czerwone mordy kuchni polowych, mlaszczące jęzorami
płomienia… Widać białe, szklane latarki błyszczące przy
wozach światłem mętnego diamentu… Szczękająca artyleria, twarde jaszcze, lufy w skórzanych namordnikach
i sześć koni rypiących ciężkim kopytem i sześć i znowu
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sześć, znów sznury, liny, żelaza i znów sześć koni, zaś na
nich wierzchem artylerzyści.
Teraz, w pierwszych brzaskach, ponad kolumnę wyniesieni, wyglądają na strasznych mnichów jakiegoś zakonu ognia... Potem piechota. Całe pola żelaznych skib,
które się toczą, kruszą, znów zespalają... Jakimże pługiem
wyorane!?
Hełmy i hełmy. Całe łany, całe pola żelaznych skib,
przesianych już po wierzchu mlecznym lękiem świtu…
Niebo się prostować zaczyna i określać, jasnymi brzegami do dalekości lasów przytwierdzone. Zaś nad kolumną skrzydło się zwolna podnosi, skrzydło prochu, kurzu
i ruchu, coraz większe. To się tęży, to znów opada, rzekłbyś przed wielkim lotem!
Tymczasem my na trakt, niby płótniak pylny przed
nami rozciągnięty, dalej przez górę, w dół i znów na górę.
Stary trakt, którym chodziły karawany i po którym się
snuły kozackie wojska, między Polską, Kijowem, a Carogrodem. Tu, przy wsi, która się nazywa Kropiwna, rozchodzą się drogi i szosy. Szosą polecą jedne brygady prosto na Żytomierz… Traktem od północnego wschodu
uderzą drugie…
Wieś śpi i jeszcze się nie budzi. Malutkie ślepka chałup
zachodzą pierwszą różowością, po strzechach ledwie tu
i ówdzie przesunie się kropla rosy, z wiązania na wiązania. We wszystkich sadach, tkanych białą, czystą koronką,
nic się nie odzywa, tylko gdzieniegdzie zadźwięczy głos,
niby pierwsza śmielsza iskra świtu.
Ale trakt szeroki nie śpi… Ale rowy jego i podorywki odwieczne czuwają, okryte gęstym mnóstwem hełmów… Hełmy te, rzekłbyś nieprzeliczona rzesza żuków
szaroniebieskich, zaległy trakt i wszystką wolną ziemię
w pobliżu... Wśród tego mrowia chrząszczów gwar razem
z światłem myszkuje ustawicznie… Rowy, place, opłotki
i murawy, osypane tym rojem szeleszczą i sapią, jak młode piwo, – musują.
Generał Śmigły stoi na górze i czeka godziny.
Stąd, z tej Kropiwnej, niby kołyska na łęgach ziemi
ułożonej, rzucić się ma w bój brygada podpułkownika
Dęba-Biernackiego… Cała brygada piechoty wali na samochodach. Razem z nią baterie motorowe. Błyskawiczne uderzenie piechoty polskiej!… Tymczasem bezcenne
koło słońca zalśniło już na bladym kręgu nieba. I zaraz
się w białej nieruchomej zawiei sadów potroiły głosy ptasząt i zaraz rude strugi ciepła pobiegły wzdłuż ziemi i zaraz wszelki głos nabrał większej mocy, a zapach wszelki
większej rozkoszy…
Całe powietrze odetchnęło.
Gdy nagle, tam na dole, we wsi, stało się już… Z traktu, z opłotków, z pomiędzy chałup i ze wszystkich uskoków czarnej ziemi i ze wszystkich zgięć zieleni, z pod
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drzew i spod krzaków porwały się naraz wszystkie żuki
na jeden dany znak!… I zaraz męt się wszczął pośród
nich i całe strugi jęły się przesypywać pośpieszne tędy,
owędy i siędy… Coś je mięszało przez pewien czas, niby
mak, czerwieniejący od słońca… Nagle przez całe mrowie tych hełmów jął się przebijać ku przodowi straszliwy
wąż kurzący dymem błękitnym, szczekający ustawicznie
chwytem swych trybów. Wóz jeden, drugi, trzeci, dalej, dalej, dwudziesty, czterdziesty, pięćdziesiąty, – i dalej
i jeszcze dalej. Aż ogłuchł wielki zgiełk sąsiedniej szosy,
po której leje się wciąż wojsko, aż całe niebo napełniło się
dymem i warczeniem.
A potem znowu, nagle, rzekłbyś na dany znak, żuki
rzuciły się razem, ku długiemu wężowi wozów… Przez
chwilę fala hełmów chwiała się, to niżej, to wyżej… Aż
nareszcie obsiadły tego węża całkowicie, błyszcząc na
jego grzbiecie nie-przeliczoną siatką metalowych oczek…
Wśród chrapania i dygotu, wśród rozprysku strasznych
kaszlów maszyny, drgnęło naprzód to wszystko i wraz
od wozów w górę, ku przestrzeni słonecznej i ku niebu
wionęło szare piętno kurzu. Widać było, że żołnierze coś
krzyczą. Wnosiłeś to po ich ustach, czarnym kwadratem
wołania rozwartych… Widać było, że oficerowie wydają
jeszcze rozkazy, aleś i to wnosić jedynie mógł z żył czarnych od wytężenia, zesznurowanych na skroni i na szyi.
Lecz nikt nie mógł tego słyszeć w piekielnym grzmocie
maszyn. Przejęte, prześwidrowane, rozprute zostały słodkie zastępy powstającego poranka. Gdzieś nagle węzeł się
zrobił, wąż łuską hełmów roziskrzony, wydął się... Napęczniałe koła gumowe zaryły w piach i w dziurę… Żołnierze skoczyli podkładać ploty, koły, pnie, podkładać
ręce, grzbiety… Nic tej jazdy nie wstrzyma… Oto suną
na lotach warczących stalowe grzędy młodej piechoty
polskiej. Słońce im wozy wykłada purpurą, wielkie oparcia blachą złotą mości… Z każdej grzędy, która przemija
szumnie, serc kilkadziesiąt wybucha okrzykiem dumy…
Stary piaseczek tych dróg, mąka wiecznego błądzenia,
wokoło kół i osi wstęgami się układa białymi, a ruch pojazdów wiąże te wstęgi w sypką, polotną kokardę… Mają
wstęgi piachu przy osiach, głośna szarfa wichru szeleści
im w uszach, piersi krzyczą, ziemia drży aż do swej głębi zleżałej… A ty, który tu stoisz na uboczu, przeniknięty być musisz rzutami tego ruchu przez całe ciało, krew,
serce, przez wszystkie zmysły, tak mocno, że jesteś oddany całkowicie, że jesteś porwany razem z pędem, jak
puch przydrożny.

A oto i autor wyżej przytoczonych świątecznych wspomnień – Juliusz
Kaden-Bandrowski – portret – pocztówka z roku 1915 w zbiorze: I.
Brygada Legionów Polskich. Serya I, rys. Leopold Gottlieb (Polona).

Teraz lecą smoki baterii motorowych, głos ludzi strzela w powietrzu, niby płonące drzazgi, wielką kolumnę żelaza oganiają po bokach, szybko warczące, skośne trójkąty bicykletek.
Straszliwa karawana już się w dół zsunęła, już macha w słonecznej przestrzeni bezmiernymi skrzydłami
kurzu, które naprzód lecą i na boki, poprzez spłoszone
wsie, kwiatuszkiem utkane sady, mokre strumienie, smagłe pola…
Tak pierwsza brygada Legionów leciała z odsieczą
w przestronne ziemie Ukrainy…
Myśmy zaś tu z generałem chwilę jeszcze zostali, częstując się w rozkosznym słońcu wybornym mlekiem
gorącym.
A ja patrzyłem jeszcze za wozami, których rzędy już
jasne światło dnia zacierało w swych oddalach i na wieś,
z której to wszystko wybiegło. Plac w dole był już pusty,
tylko w rozjechanej koleinie, przy rozbitych skrzyniach
z amunicją, jak uśmiech złoty tlejącą wśród piachu, pyskowały coś czarne świniaki…
Juliusz Kaden-Bandrowski
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Ballada
o Wincentym
Witosie

Do żołnierza
wojny
1920 roku

Czy może prosty rolnik,
z chaty wśród polnych łanów,
dojść do wysokiej godności
poważanego męża stanu?

Dzielny polski żołnierzu
byłeś z bronią w stałym przymierzu –
taka jest żołnierska dola.
Gdy pożar wojny łuną czerwoną
nad wolną Polską znowu zapłonął,
gromiłeś wroga na jej polach.

Dokonał tego Witos Wincenty,
chłop polski spod Tarnowa,
który i na fotelu premiera
swą chłopską duszę zachował.
Nie mógł on w swoim dzieciństwie
zdobywać wiedzy w znanych szkołach,
lecz swym uporem i wysiłkiem
zdobyć wykształcenie zdołał.
W wieku dojrzałym w służbie publicznej,
w radach i w poselskich ławach,
w obronie spraw chłopskich i polskich
zawsze odważnie i uparcie stawał.
Gdy nadszedł pamiętny rok dwudziesty,
w spokojnych Wierzchosławicach
na polnych zagonach dojrzewała
dorodna kłosista pszenica.
Lecz nie dla ciebie, rolniku,
był ten gorący czas żniwa.
Głos serca ci mówił: – Polska w potrzebie,
naród do boju trzeba przyzywać.
I wtedy rzecz wielka się stała:
naród dopiero od trzech lat wolny
przywódców zgodą, męstwem wojska
rozbił sowiecki najazd zbrojny.
Zabłysło wtedy imię Witosa,
męża stanu i ziemi oracza,
a naród nasz niechaj przez wieki
imię to czcią otacza.

2020

Broniłeś Polski i Europy
przed zgubnym strasznym potopem,
przed ową czerwoną zarazą,
której niszczycielska siła
wolności narodów zagroziła
potęgą ognia i żelaza.
Śpij polski żołnierzu dzielny,
ojczyźnie swej zawsze wierny –
stań gotów na jej wezwanie,
a czyn twój nieśmiertelny
w pamięci rodaków na wieki
niechaj pozostanie.

2020
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Moja wojna
z bolszewikami 1919–1920

Ponownie na froncie
W Wilnie staliśmy do 25 maja. Na 13 samochodów ciężarowych załadował się cały batalion, tj. cztery kompanie piechoty i jedna ciężkich karabinów maszynowych.
Jechaliśmy od południa do nocy. Noc spędziliśmy na postoju, a rano ruszyliśmy dalej. Drogi nie były najlepsze.
więc jechaliśmy niezbyt szybko. Wśród leśnych ostępów
Niemcy w 1914 roku ułożyli na wielu drogach Wileńszczyzny nawierzchnię ze ściętych drzew. Po takiej właśnie drodze posuwała się nasza kolumna samochodów.
Na drugi dzień pod wieczór zbliżyliśmy się do linii frontu. Zaraz zaczęły się psuć samochody, a gdy tylko wysiedliśmy, szybko odjechały do tylu. Dalej więc ruszyliśmy
pieszo. Zatrzymaliśmy się we wsi Wielka Olsza. W czasie
I wojny światowej Niemcy zorganizowali tam duże magazyny oraz zrobili okopy ziemne i dobre umocnienia. Zajęliśmy właśnie te poniemieckie okopy.
Nazajutrz próbowaliśmy atakować przeciwnika na
przedpolach, ale silny ogień maszynowy powstrzymał
nasze zapędy. Rosjanie byli bardzo blisko nas, krzyczeli ze swoich okopów: „Polacy, bijecie się za burżuazję –
przejdźcie do nas!”. Cofnęliśmy się więc z powrotem do
okopów. Były to potężne umocnienia – u góry znajdowały się rowy strzeleckie, przed nimi zasieki z drutu kolczastego, natomiast w ziemi osadzono bardzo mocne żelbetonowe bunkry. Musieliśmy jednak zaraz je opuścić
ponieważ nieprzyjaciel na innym odcinku przeszedł na
nasze tyły. Okopaliśmy się parę kilometrów dalej na niewielkimi wzgórzu. Mieliśmy ze sobą zdobyty na nieprzyjacielu karabin maszynowy produkcji francuskiej ze sporą ilością amunicji. Cofając się zagarnęliśmy kilka wozów
z amunicją; na jednym z nich znajdował się ten właśnie
karabin. Starszy szeregowy Stasiak znał się trochę na jego
obsłudze, podszkolił nas i odtąd dysponowaliśmy znacznie większą siłą ognia.
Po okopaniu się na wspomnianym wzgórzu mieliśmy
spokój aż do zachodu słońca. O godz. 17 z pobliskiego
lasu wyszło kilka kompanii: żołnierze w szyku bojowym
ruszyli w kierunku naszych okopów. Podpuściliśmy ich
na odległość zasięgu celownika i wtedy cała linia dała

ognia. To zmusiło przeciwnika do cofnięcia się, sformowania tyralier i ponowienia ataku. Nas oświetlało słońce, a w nim błyszczał karabin maszynowy, który stanowił
doskonały cel. Nie było go czym zamaskować, więc trochę przysypaliśmy karabin ziemią, ale po kilku seriach zaciął się i umilkł. Wtedy nieprzyjaciel poderwał się z ziemi i z okrzykiem „uraaa!” nacierał w naszym kierunku.
Nie pozostało nam nic innego, jak uciekać. Około stu metrów od wzgórza płynął niewielki strumyk, nad którym
stała samotna chata; kiedy przebiegaliśmy w jej pobliżu
kula armatnia trafiła w dach. Przebiegliśmy sporo drogi.
Zatrzymała nas dopiero rzeka, przed którą znajdowały się
poniemieckie okopy. Zajęliśmy je, zapadła noc i na przedpolu wszystko ucichło. Przeczekaliśmy więc do rana, siedząc w okopach w gotowości bojowej.
Następnego dnia od rana zaczęły się ataki Rosjan. Jeden po drugim. Przez cały dzień lecz, tym razem nie daliśmy się wyrzucić z okopów. Karabin maszynowy tego
dnia działał bez zarzutu. Poza tym broń ręczna robiła też
sporo hałasu. Dopiero pod osłoną ciemności wycofaliśmy się do następnej linii okopów. I tak było codziennie.
Przez kilka dni cofaliśmy się ponad 50 km. Jako wsparcie przyszedł na nasz odcinek 155 pułk poznański. Niepełny, bo tylko dwie kompanie po l20 żołnierzy, ale za
to przynieśli ze sobą cztery karabiny maszynowe i sporo ręcznych granatów. Pod względem zaopatrzenia sytuacja była krytyczna. Brakowało amunicji, a wozy uciekały przed nami. ciągle niedoścignione. Poza tym byliśmy
w ciągłym odwrocie i nie było czasu, by zatrzymać się na
posiłki. Kuchnia nie docierała na front od kilku dni. Zła
organizacja zaopatrzenia i wszelkie mankamenty intendentury przejawiały się na każdym kroku. A to wszystko
skupiało się na żołnierzach. Z głodu w czasie spokojniejszych chwil gotowaliśmy wrony zastrzelone w marszu.
Właśnie wtedy, kiedy przyszło wsparcie, w kotle gotowało się kilka wron. Poznaniacy mieli ze sobą spore zapasy chleba i konserw, toteż od nich trochę żywności kupiliśmy, a trochę wymieniliśmy na papierosy. Przez cały
dzień grali z nami w karty, a po zachodzie słońca ruszyli
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Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem. Foto. fujcik

w dalszą drogę. Powiedzieli tylko, że po przygotowaniu
artyleryjskim na znak białą rakieta idą do ataku. Poszli
więc nieco bokiem od naszej trasy przez teren bagnisty
na tyły nieprzyjaciela.
Takiego manewru nie spodziewali się Rosjanie. Byli
okopani sekcjami w półkole, a ich jedno skrzydło dotykało tych bagien. Amunicji mieli ogromne ilości, stąd
atak czołowy byłby nieskuteczny. Zaraz też zaczęło się
przygotowanie artyleryjskie, które trwało około l5 minut. Potem, jak mówili żołnierze, ukazała się biała rakieta i okrzyk „uraaa!” rozdarł powietrze. Pół godziny trwała walka wręcz. W tym czasie oczyścili trzykilometrowy
odcinek frontu, biorąc do niewoli jeńców, sporo też było
zabitych i rannych sowietów. Na drugi dzień uzupełniliśmy amunicję i poszliśmy w kierunku Dźwiny. Nieprzyjaciel nie stawiał większego oporu, drobne utarczki w tym
marszu nie miały większego znaczenia. Nasza kompania
zatrzymała się 14 km przed Dźwiną i okopała się prostopadłe do niewielkiej rzeczki Dzisenki. Po drugiej stronie
okopany był 155 pułk poznański.
Idąc na nieprzyjacielem, doszliśmy do Kozian, małej miejscowości. Tu zatrzymaliśmy się ponieważ osada
leżała na skraju dużego lasu i obawialiśmy się zasadzki,
nasze siły były dość skromne – o jeden batalion, w tym

kompania karabinów maszynowych. Po krótkim odpoczynku ubezpieczony batalion wszedł do lasu. Zrobiło się
ciemno, w szpicy szło dwóch żołnierzy, a za nimi co 10
m jeden. Głębokość szpicy wynosiła 100 m. Po dwóch
kilometrach takiego marszu natrafiliśmy na głęboki
rów, przez który przerzucony był drewniany most. Na
tym moście Rosjanie ustawili dwa karabiny maszynowe,
a okopali się na przeciwnym brzegu. Podpuścili nas bardzo blisko, szczególnie szpicę i otworzyli ogień. Z miejsca ścieli szpicę, a w batalionie powstał popłoch. Nasza
kompania była druga. dwie z tyłu za nami poszły jedna na
prawo. druga na lewo, a my do tyłu. Padła komenda: „bagnet na broń”, operację tę wykonywało się w biegu. I wtedy wbił mi się w nogę bagnet opuszczony w dół, nic poważnego, ale trochę bolało.
Kiedy szliśmy do przodu minęliśmy po drodze obaloną potężną sosnę, której korzenie wyrwały ogromny dół;
w nim można się było bezpiecznie schronić przed kulami. Kiedy tam dobiegłem, był już zajęty przez dowódców kompanii i batalionu. Przestraszeni i zdezorientowani pytali, co się dzieje na przodzie. Po chwili, kiedy
strach minął, dowódca naszej kompanii, Stasiak, zebrał
nas i zameldował kapitanowi, że podejdziemy pod okopy
nieprzyjacielskie. Podeszliśmy, czołgając się, na odległość
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100 m. Z drugiej strony drogi na tę samą odległość podciągnięto drugi karabin maszynowy. Jednocześnie daliśmy ognia, nakrywając przeciwników gęstym gradem kul.
Po paru minutach ich karabiny ucichły, nasze też. U nich
ranny ostał celownicy, a nasza broń się po prostu zacięła.
Musieliśmy się więc wycofać, ale i nieprzyjaciel umilkł.
Przesiedzieliśmy do rana na zajmowanych pozycjach. Nasze dowództwo siedzące w dole po wyrwanym drzewie
nie wiedziało, co ma dalej robić. Rano przedpole było puste i milczące, nawiązano łączność z artylerią, a my otrzymaliśmy rozkaz okopania się w lesie. Już dzień się robił,
gdy zaczęliśmy kopać doły w ziemi. Ja kopalem drugi od
drogi, a przy samej drodze kolega Zarychta. W momencie, kiedy był pochylony tuż obok jego nogi upadł pocisk
artyleryjski. Płaszcz miał rozpięty, a ponieważ był lekki
wiatr, poły płaszcza rozchyliły się. Padający pocisk urwał
mu całą połowę płaszcza, upadł na ziemię, syczał, kręcił
się, odskoczył kilka metrów i zgasł, robiąc jedynie ślady
w postaci dołków. Przerażenie kolegi i moje było ogromne, przez chwilę staliśmy jak osłupiali, przyglądając się
temu zjawisku. Na szczęście pocisk nie rozerwał się, a następny upadł 150 m dalej. Okazało się, że artyleria nieprzyjacielska wstrzeliwała się w nasze pozycje. Po kilku
takich próbach zrezygnowali. Cofnęli się, a my przestaliśmy kopać okopy. Odczekaliśmy kilka godzin, po czym
ostrożnie, uważając na ewentualne zasadzki, posuwaliśmy się za sowietami. Nasze dowództwo w tym momencie było bardzo ostrożne. Szliśmy bardzo powoli, penetrując wszelkie zarośla, krzaki i spotykane zabudowania.
W przodzie szła nasza kompania utrzymując kontakt
z resztą batalionu przez łączników. Przez cały dzień powolnego zresztą marszu nie mieliśmy żadnego kontaktu
z nieprzyjacielem. Pod wieczór, gdy doszliśmy do wioski,
której nazwy nie pamiętam, powiedziano nam, że Rosjanie byli w południe i pomaszerowali na wschód w kierunku lasu zaczynającego się 2 km za wsią. Z relacji miejscowych chłopów wynikało, że było ich około setki. Wobec
tego zatrzymaliśmy się na noc. Ubezpieczeni wystawionymi wartami. przedrzemaliśmy noc na drodze, nikt prawie nie zasnął z obawy, że w nocy może nastąpić atak.
Rano dowódca wysłał do lasu patrol, w którym i ja
uczestniczyłem. Doczołgaliśmy się do lasu, na skraju zostało ośmiu żołnierzy, a my dwaj kryjąc się za drzewami,
uszliśmy około stu metrów, gdy nagłe przed nami pojawił
się człowiek. Jak się okazało, był to mieszkaniec wioski
położonej za lasem. Wyjaśnił nam, że wojska rosyjskie już
poprzedniego dnia odeszły w kierunku Disny nad Dźwiną, dokąd zresztą ta droga poprowadziła. Z tego właśnie
miejsca do Dźwiny było około 50 km. Przyspieszyliśmy
więc marsz i do nocy bez żadnych przeszkód uszliśmy
kawał drogi.

Noc, jak poprzednią, spędziliśmy drzemiąc na drodze.
Rano zmieniła nas na czele jedenasta kompania. a nasza poszła do tyłu zrelaksować się, a raczej ciągnąć się
w ognie, bo czas byliśmy w marszu. Maszerowaliśmy
zwartym szeregiem i trzeciej sekcji, w samym środku. jeden żołnierz przewrócił się ranny. Zabłąkana kula trafiła
go w ramię. Co prawda strzału nie było słychać, ale wyczuwało się, że nieprzyjaciel jest blisko i można się było
spodziewać rychłego ataku i tak się stało. Po południu
nasza szpica natknęła się na przeciwnika. Wywiązała się
strzelanina, która trwała do późnej nocy.
Z zapadnięciem ciemności wszystko ucichło. Do rana
przesiedzieliśmy na stanowiskach. Była to już trzecia noc
nieprzespana. Pod osłoną ciemności Rosjanie wycofali
się i do południa następnego dnia znowu nie mieliśmy
z nimi żadnego kontaktu. Posuwaliśmy się dość wolno,
ale przeciwnik jeszcze wolniej, skoro w godzinach popołudniowych tylne straże zaczęły nas ostrzeliwać. Do wieczora trwała „pukanina”, potem wzmogła się tylko po to,
aby pod osłoną nocy sowieci oderwali się od nas na większą odległość. Następny dzień przesiedzieliśmy w okopach, nie ruszając się z miejsca. Do Dźwiny było już tylko l4 km. Właśnie wieczorna demonstracja ognia, jaką
zrobił przeciwnik miała ułatwić mu przeprawę przez rzekę. Rano otrzymaliśmy rozkaz gen. Żeligowskiego, aby się
okopać i umocnić pozycje. To było właśnie to miejsce,
gdzie przerwałem poprzednią opowieść, by opisać drogę
wypierania nieprzyjaciela.
Nasze okopy przylegały do Dzisenki płynącej w kierunku nieprzyjaciela. Z tyłu za nami rozpościerały się łąki
z wyrośniętymi trawami. kolorowymi kwiatami, przyjemnie było wśród roślinności poleżeć, wygrzewając się
w słońcu. Oczekiwaliśmy, że coś się będzie działo, ale do
2 lipca panowała cisza. Czasem tylko wywiązywała się
pojedyncza strzelanina i to nawet nie wiadomo dokładnie, z której strony.
Za Dzisenką – jak wspominałem – okopany był 155
pułk poznański. Żołnierze znaleźli maleńką łódź i przypływali do nas, by kupić papierosy i pograć w karty. Mieli dobre zaopatrzenie zwłaszcza w chleb. Ja nie paliłem,
nazbierałem więc sporo paczek papierosów i rozwinąłem handel wymienny. Nasza prowiantura, w której służył mój kolega Grzegorz wyjechała za nami z Wilna, ale
nigdy nas nie dogoniła, zatem głód bardzo nam dokuczał. Przez miesiąc nie otrzymaliśmy żadnego wyżywienia musieliśmy sami się o nie starać w czasie drogi. Leżąc
przez całe dnie nad brzegiem rzeki, obserwowaliśmy ryby
w wodzie. A było na co popatrzeć: dzisiaj tak ogromnych
okazów i tak czystej wody już się nie spotyka.
Po dwóch tygodniach postoju i wylegiwania się na
łące zaczęło się coś dziać. Od strony Rosjan do naszych
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okopów na odległość około 500 m podszedł obserwator.
Podpuściliśmy go jeszcze bliżej, a polem zagrała broń maszynowa, przerywając przygotowania do ataku. Następnego dnia, mniej więcej o tej samej porze, zmierzał w naszą stronę jakiś człowiek z białą szmatą na kiju. Okazało
się, że był to chłop, którego przed trzema tygodniami
zabrały wojska rosyjskie na podwodę i teraz wracał do
domu. Opowiedział, że około kilometra przed nami sowieci utworzyli pierwszą linię okopów, a dalej drugą, natomiast artyleria lekka znajduje sie około 5 km od nas, zaś
ciężka – dopiero za rzeką. Zauważył duży ruch w liniach
nieprzyjacielskich i przybycie nowego wojska. Prawdopodobnie – jak stwierdził – przygotowują się do natarcia.
Cywila odesłaliśmy do dowódcy batalionu, wzmagając jednocześnie obserwację przedpola. Przez dwa dni
panował idealny spokój, dopiero trzeciego dnia o świcie
artyleria posłała w naszą stronę huraganowy ogień; po
dziesięciu minutach ucichła, a do ataku ruszyła piechota. Powstrzymaliśmy ją bronią maszynową. W ciągu tego
dnia Rosjanie sześć razy ponawiali ataki i za każdym razem zmuszaliśmy ich do powrotu w okopy. Każdy z nas
miał przygotowane po cztery granaty na wypadek przejścia zapory ogniowej z broni maszynowej. Ponieważ ataki się nasilały i to z coraz większym impetem, nie wykluczaliśmy i takiej ewentualność, że dojdzie do walki wręcz.
Dopiero z zapadnięciem nocy przyszedł rozkaz wycofania się o trzy kilometry. rzekomo dla wyrównania frontu. Jednakże to wyrównywanie zakończyło się pod Warszawą. W ciągu dnia odpieraliśmy ataki wroga, a nocami
uciekaliśmy. Tak się początkowo powtarzało przez kilka
dni. Padaliśmy ze zmęczenia. Nie było możliwości odpoczynku i spania. W dzień strzelanina, a w nocy marsz
i to przyspieszony, aby odskoczyć jak najdalej od przeciwnika. W marszu drzemaliśmy i wyjadaliśmy okruchy
z chlebaka.
Po kilku dniach wycofywania się na nasz odcinek frontu przyjechał samochodem gen. Żeligowski w towarzystwie francuskiego generała, którego nazwiska nic pamiętam. Po zapoznaniu się z sytuacją Francuz odjechał,
a generał pozostał z nami. Ubrany był w mundur szeregowca. Razem z nami siedział w okopach, trzymając pistolet w ręce. Tego dnia do późnego wieczora powtarzały
się często ataki wroga. Kiedy zapadła noc, przyszedł rozkaz wycofania się, ale tym razem nasz karabin maszynowy miał powstrzymywać atak. Otworzyliśmy ogień, by
dać kompanii wraz z generałem Żeligowskim możliwość
oderwania się od pola walki. Po piętnastu minutach zwinęliśmy swoje stanowisko. Karabin załadowaliśmy na wóz
i ruszyliśmy w drogę. Było zupełnie ciemno, gdy dojechaliśmy do skrzyżowania dróg i zamiast doganiać kompanię, skręciliśmy na prawo – niebawem wpadliśmy na
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posterunki innych kompanii. Mieliśmy dużo szczęścia,
że porozumieliśmy się zanim otwarli ogień, bo inaczej
byłaby masakra swoich oddziałów. Pokazali nam drogę
wycofywania się naszego batalionu i rano zdążyliśmy się
z nimi połączyć. Przez cały czas odwrotu szliśmy w kierunku Wilna.
Po dwóch dniach powstrzymywania ataków w marszu zostaliśmy odkomenderowani z karabinem maszynowym do pilnowania taborów. Ta służba, w porównaniu z poprzednią, była wspaniała. Tabory znajdowały się
z dala od linii frontu. Tego dnia stały na łące, przez którą przepływał dość szeroki strumień. Poszliśmy z kolegą
na pobliski most. Nadszedł jakiś cywil i widząc nas patrzących w wodę powiada, że opodal są dorodne ryby.
Na wskazane miejsce rzuciliśmy dwa ręczne granaty i po
paru minutach woda pokryła się ogłuszonymi rybami.
Nabraliśmy ich cały worek i po przyniesieniu do taborów urządziliśmy prawdziwą ucztę z pieczonych i smażonych świeżych ryb.
Pod wieczór ruszyliśmy w dalszą drogę. Około północy z trudem dotarliśmy do jakiegoś folwarku. Żołnierze
byli coraz bardziej utrudzeni, niewyspani i głodni, marzyli o dłuższym odpoczynku. Dowództwo postanowiło
więc zatrzymać się tu do wieczora i dopiero z zapadnięciem nocy szybko wymaszerowaliśmy. Spieszyliśmy się
tak bardzo, że nastąpiło zamieszanie. Tabory i żołnierze
z naszym karabinem maszynowym rozjechali się w inne
kierunki, a mieliśmy ich ubezpieczać. Dopiero, gdy zaczęło się robić widno, zorientowaliśmy się, że jedziemy
równolegle do linii nieprzyjacielskiej, powoli zbliżając się
do niej. Zawróciliśmy w przeciwnym kierunku. Ruszyło
za nami kilku kozaków na koniach, ale nie śmieli atakować, widząc przygotowany do strzału karabin maszynowy. Przez kilka kilometrów nas „odprowadzali”, a kiedy
zrobiło się zupełnie widno, zniknęli. My natomiast po kilku godzinach odnaleźliśmy swoją kompanię. Straciliśmy
przez to dobre miejsce w ochronie taborów, teraz musieliśmy ubezpieczać odwrót kompanii.
Po dwóch dniach i nocach ciągłego już marszu przyszedł rozkaz kierowania się na Oszmianę. tj. około 30
km na południe od Wilna, ponieważ stolica Litwy była
już zajęta przez wojska rosyjskie. Oszmianę przeszliśmy
– o ile dobrze pamiętam – 9 lipca i nie zatrzymując się
w mieście, szliśmy dalej. Odwrót robił się coraz trudniejszy, nieprzyjaciel nie dawał spokoju. Odstępując, musieliśmy się bronić. Nieraz przez cały dzień nie uszliśmy
więcej niż 3–4 kilometry, powstrzymując napór Rosjan.
Dopiero nocami pokonywaliśmy około 40 km bez walki. Z każdym dniem na linii odwrotu robiło się ciaśniej.
Front jakby wlewał się w jedno koryto, tak z południa, jak
i z północy. Tę wielką falę uciekinierów czuło się i coraz
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bardziej nas to przygniatało. Czuliśmy też, że w tej masie nie ma siły do przeciwstawienia się naporowi nieprzyjaciela. Jedyne, co jeszcze w nas tkwiło, to odruch
obronny, który pozwalał nam bez odpoczynku, bez snu,
w dzień walcząc, cofać się, a w nocy próbować odskoczyć na bezpieczniejszą odległość. Generał Żeligowski
przez cały czas był z nami. Panował głód, chleba nie dowożono, kuchnia nie docierała od kilku tygodni, ale generał pocieszał nas, że to wszystko minie i któregoś dnia
zjemy smaczny obiad. Był bezpośredni, z każdym żołnierzem przywitał się i porozmawiał. Kazał też mówić
na siebie: „Dziadku”. Pod względem zaopatrzenia przez
cały czas odwrotu byliśmy w sytuacji krytycznej. Nic
do nas nie docierało, ponieważ przed nami szły duże
masy wojska, unosząc z sobą całe zaopatrzenie. W dodatku żołnierze po drodze ogołacali wsie z żywności,
tak że dla nas nic nie zostawało. Na szukanie pożywienia nie było zwykłe czasu, ponieważ sowieci coraz natarczywiej napierali. Pamiętam jeden taki dzień, kiedy
oderwaliśmy się od nieprzyjaciela i jakimś trafem pojawiła się kuchnia i wóz z chlebem. To wydarzenie już
się nie powtórzyło w całym okresie odwrotu od Dźwiny do Warszawy.
Zabawna historia zdarzyła się któregoś dnia w lesie.
Otóż chłopi wypędzali do lasu świnie i bydło, by je w ten
sposób uchronić przed zabraniem dla wojska. Właśnie
kiedy zatrzymaliśmy się na krótki wypoczynek, całe stado spacerujących świń zbliżyło się do naszej grupy. „Pożyczyliśmy” sobie jedną sztukę, ładując do plecaków surowe mięso, by je na następnym postoju ugotować lub
upiec. Nie bardzo to się jednak udawało, ponieważ postoje były krótkie i często przerywane strzelaniną. W końcu jedliśmy surowe mięso bez soli i chleba, które nam
zupełnie nie smakowało. Gdy pewnego dnia dotarliśmy
do jakiejś wioski, zaatakowały nas pszczoły. Okazało się,
że idący przed nami żołnierze porozbijali ule, by wziąć
miodu. Podrażnione pszczoły zaatakowały nadchodzącą
kompanię. Parę kilometrów dalej natrafiliśmy na palącą
się wieś. Zabudowania znajdowały się tak blisko siebie,
że właściwie płonęła jednocześnie cała wieś. Dowiedzieliśmy się od miejscowych ludzi, że żołnierze prosili o jedzenie, ale chłopi rzucili się na nich, chcąc ich rozbroić
i pozabijać. Podczas tej bójki wynikła strzelanina, kilku
chłopów zginęło na miejscu, a wioska stanęła w ogniu.
Trudno powiedzieć, jak doszło do podpalenia, prawdopodobnie ogień wybuchł od zapalającej kuli. Upalny
dzień, słomiane dachy sprzyjały powstaniu pożaru. Przechodząc, widzieliśmy poparzone dzieci i zrozpaczone kobiety. Nie mieliśmy czasu na zatrzymanie się i udzielenie
im pomocy, ponieważ rosyjskie konne podjazdy deptały
nam po piętach.

Około 15 lipca znaleźliśmy się pod Grodnem. ale i tu
podobnie jak pod Wilnem skierowano nas na południe
od miasta. W samym Grodnie przebywało dużo wojska
czekającego na przeprawienie się przez Niemen. Pierwszy batalion naszego pułku wszedł do miasta i został przez
Żydów obrzucony z okien kamienic różnymi ciężkimi
przedmiotami – żelazkami, szczapami drzewa, różnym żelastwem, a nawet częściami szaf, obficie też lała się woda.
Najpierw należało więc zaprowadzić w mieście porządek.
Nie było rozkazu strzelania, za to pasy poszły w ruch.
Przeprawa odbywała sie po moście i promem, na który wchodziło po kilkanaście koni, działa i ich obsługa. Na
ogół przebiegała powoli, ponieważ nieprzyjaciel napierał
i trzeba też było bronić się. Z tego powodu część wojska
przerzucano o kilka kilometrów na południe w górę rzeki, by odciążyć przeprawę w mieście. Tam także znajdował się prom i kładka zrobiona ze ściętych sosen, wąska,
bujająca się, po której należało przechodzić pojedynczo
i w odstępach. Po przyjściu na miejsce przeprawy nasza
kompania otrzymała rozkaz ubezpieczania. Brzeg w tym
miejscu był piaszczysty i równy z lustrem wody. Okopaliśmy się w odległości 500 m od brzegu, ale po paru minutach byliśmy zasypani piaskiem, ponieważ był on bardzo
lekki, a wiatr dość silny. Rzeka była na tyle płytka, że artyleria przeprawiała się wpław, gdyż jeden prom nie wystarczał. Z prądem wody sześć koni potrafiło przeciągnąć
działo na drugą stronę. W najgłębszym miejscu całe działo znikało pod wodą.
Po paru godzinach przyszła i na nas kolej przejścia na
drugi brzeg. Okopaliśmy się tuż za kładką, aby wojsku
dać możność sformowania kolumny marszowej i odejścia
dalej od brzegu. Na pozycjach tych staliśmy do wieczora.
Przez całą noc posuwaliśmy się powoli, ponieważ przed
nami było dużo wojska, tabory i artyleria. Konie były już
zmęczone i wyczerpane ciągłym pospiesznym odwrotem,
ludzie też padali ze zmęczenia. A tu trudno było oderwać
się od nieprzyjaciela choć na parę godzin. Gdy tylko zrobiło się widno, mieliśmy na karku kozaków. Przez cały
dzień prowadziliśmy potyczki najpierw z jazdą, a potem
i z piechotą.
Pod wieczór byliśmy u kresu wytrzymałości, wtedy pojawił się na linii generał, który rozkazał zluzować
nasz pułk i skierować go do Zambrowa, dla odpoczynku, zmiany bielizny i umundurowania. Trzeba tu powiedzieć, że nie przypominaliśmy wojska z defilady. Od wyjazdu z Wilna w końcu maja byliśmy w ciągłym marszu,
najpierw w pościgu, a potem ucieczce. W tym czasie nie
było ani jednej nocy, podczas której rozbieraliśmy się do
spania. Nie zmienialiśmy bielizny. Na postojach mogliśmy jedynie zdjąć buty i pomoczyć nogi w zimnej wodzie. I dalej w drogę. Spaliśmy przeważnie w lasach, na
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Rekonstrukcja bitwy pod Osową, sierpień 2020. Fot. Stanisław Turski

piachu lub w trawie z plecakiem pod głową oraz pasem
i karabinem w ręku, w każdej chwili gotowi do odpierania
ataku. Nasza bielizna była przepocona i brudna, mundury podarte o krzaki i przez ciągłe czołganie się po ziemi.
Dni czerwcowe były upalne, co powodowało unoszenie
się tumanów kurzu podczas marszu. W tych warunkach
nie mogło się obejść bez największej żołnierskiej zmory,
jaką są wszy. W czasie postoju, po zdjęciu z nóg owijaczy
patykiem się je zgarniało na ziemię. Drugim ulubionym
miejscem naszych „towarzyszek” były plecy. Każdy miał
na plecach powygrywane rany, chyba z bólu nie czuliśmy
nawet, że coś nas gryzie.
Kiedy dotarliśmy do Zambrowa, stacjonowały tu pułki 31 i 32, a w nocy doszedł jeszcze 33, a więc cała nasza 10 dywizja, łącznie z taborami i artylerią w jej skład
wchodzącymi. Przygotowano dla nas, jak zapowiedziano, zmianę bielizny i mundurów. Najpierw odbył się przegląd wojska, które przypominało łachmaniarzy, a następnie odmaszerowaliśmy do wozów mundurowych, które
znajdowały się na placu. Nie upłynęło 10 minut od rozpoczęcia wydawania mundurów, gdy nad placem rozerwał
się szrapnel wystrzelony przez rosyjską artylerię. W oka-mgnieniu wszystkie wozy odjechały, a my zostaliśmy
w starych mundurach. Zaledwie trzech żołnierzy zdołało otrzymać nowe. Do nocy nie było już mowy o żadnej

wymianie ekwipunku. Spędziliśmy ją na powietrzu, chociaż w Zambrowie koszary mogły pomieścić dwie, a nie
jedną dywizję. Obawiano się bombardowania koszar.
Zresztą noc lipcowa była ciepła, nieprzyjaciel nie atakował, trochę odpoczęliśmy. Jak się okazało, ten wypoczynek drogo nas kosztował, ponieważ sowieci byli nie za
nami, lecz przed nami.
Wczesnym rankiem cała dywizja ruszyła w kierunku Komorowa i Białegostoku, a więc zeszliśmy z dotychczasowej osi marszu. Oczywiście nasz 30. pułk otrzymał
zadanie służbowe, a batalion trzeci, do którego przynależałem, miał ubezpieczać kolumnę od czoła. Uszliśmy
nie więcej jak 15 km i natknęliśmy się na okopy piechoty
nieprzyjacielskiej. Przywitano nas ogniem z broni ręcznej, ale z dość dużej odległości z niewielkiego pagórka
usytuowanego przed lasem, do którego prowadziła nasza
droga. Całość kolumny zatrzymała się, a batalion ubezpieczający rozsypał się w tyraliery, dwie kompanie po jednej stronie drogi, a dwie po drugiej i ruszyliśmy naprzód.
Wtedy odezwały się karabiny maszynowe. Kiedy byliśmy
około 700 m od okopów, atakujący zaczęli odstępować od
szosy, robiąc nam przejście. Uważali naiwnie, że damy się
złapać w kleszcze, oni ustąpią z drogi, a kolumna wejdzie
pod ich broń maszynową. Padł więc rozkaz oskrzydlenia
przeciwnika. Ruszyliśmy biegiem, aby odciąć im drogę.
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Zaczęła się morderca gonitwa, w której nieprzyjaciel był
szybszy. Poszliśmy chyba ze cztery kilometry od szosy
i dopiero za zabudowaniami trzeciej wsi okopaliśmy się,
tak że droga w kierunku Białegostoku była otwarta.
Zmienił nas 41 pułk i poszliśmy do przodu. Kiedy minęliśmy Komorów, szosa prowadziła przez wzgórze obsadzone z dwóch stron drzewami. Była doskonałym celem
dla artylerii. Tak też się stało; gdy tylko czoło kolumny
zbliżyło się do tego miejsca, odezwała się artyleria nieprzyjacielska i biła bez przerwy po szosie. Nie sposób
było poruszać się do przodu. Przeszkadzały nie tylko padające kule, ale połamane drzewa i gałęzie padające na
ziemię. Nasza artyleria milcząc, starała się przejść bocznymi drogami, omijając miejsca ostrzału, piechota natomiast rowami i przez pola. Za wzgórzem, gdzie nie sięgały
już pociski sformowaliśmy od nowa kolumnę marszową,
a nasz batalion tym razem ubezpieczał z tylu. Rosjan mieliśmy znowu, jak to się mówiło, na piętach. Podczas odwrotu w niektóre dni pokonywaliśmy kilka kilometrów
w ciągłej strzelaninie, zdarzały się też godziny względnego spokoju.
Pamiętam. któregoś dnia przybył goniec na koniu
z meldunkiem, że na linię frontu przybywa Naczelny
Wódz, Józef Piłsudski. Ustawiono nas na polu kilka metrów od drogi, pół godziny czekaliśmy i nikt się nie zjawił. Po jakimś czasie przyjechał drugi goniec i odwołał
poprzednie zawiadomienie. Poszliśmy więc dalej w kierunku mostu zbudowanego przez Niemców na Narwi.
Miał około dwóch kilometrów długości, ponieważ przerzucony był nad całym bagnistym terenem. Zaraz za mostem znajdowała się wioska. Dwa karabiny maszynowe
ustawiono na moście, jeden pluton pozostawiono do obserwacji, reszta żołnierzy mogła spać, nie rozbierając się.
Niektórzy rozeszli się po stodołach, inni wynieśli siano
na zewnątrz, zażywając świeżego powietrza w ciepłą i pogodną noc. Ja i kolega z płaszczy-pałatek ustawiliśmy namiot, w którym zapadliśmy w głęboki sen.
Nad ranem alarm poderwał wszystkich na równe nogi.
W ciągu dwóch minut pułk był gotów do obrony. Co się
okazało: otóż piechota sowiecka, ścieląc sobie drogę sianem, którego było dużo złożonego w stertach przez bagno podeszła cicho pod wieś z drugiej strony, omijając
posterunek na moście. Poza wsią znajdował się las odległy około 200 m. Kiedy więc Rosjanie zaczęli atakować,wycofaliśmy się do lasu. Na jego skraju prowizorycznie okopaliśmy się i zaczęliśmy strzelać, ale to nie
powstrzymało natarcia. Ich oddział był silny i wyraźnie
zaczęła się zaznaczać jego przewaga, poza tym atakowali
zdecydowanie i z furią. Nasze okopy robiliśmy w pośpiechu, trudno się było w nich poruszać pod ostrzałem. Kiedy nasza sytuacja zdawała sie być krytyczna, usłyszeliśmy

serię wystrzałów z karabinów maszynowych 41 pułku.
Dzięki tej kanonadzie wszystko się odwróciło. Po ochłonięciu i zorganizowaniu się przeszliśmy do ataku, zmuszając przeciwnika do wycofania się tą samą drogą, którą
przyszedł przez bagna.
Straty wroga były bardzo duże, my straciliśmy kilku
żołnierzy. Na pobojowisku leżały plecaki, w których znajdowały się różne zdobycze: jedwabne materiały, damskie
chusty, zegarki, pierścionki i tym podobne dobra. Poza
tym suchy prowiant – mąka, kasza oraz inne wiktuały.
Niestety, to wszystko razem wymieszało się i najdelikatniej każdy z nas wybierał żywność, ale okazało się to niestrawne. Osobiście obawiałem się, że zjem pierścionki,
zegarek albo jakiś inny drobny przedmiot. Dziwne zjawisko: nikt z nas nie interesował się tymi przedmiotami.
Obojętnie patrzyliśmy na złoto i wszelkie dobra materialne. Każdy myślał, jak uratować swoje życie. Uciekając przed Rosjanami do Zambrowa i wśród żołnierzy panował lepszy nastrój. Mieliśmy przed sobą perspektywę
skuteczniejszej pomocy i świadomość, że gdy dojdziemy do Warszawy, to sytuacja się zmieni, schronimy się
za Wisłę. Od Zambrowa natomiast maszerowaliśmy na
południowy wschód, licząc się z tym, że w każdej chwili możemy być odcięci od Warszawy. Tak więc, kiedy
chodziliśmy po pobojowisku każdy mówił: „Po co mi
to, poniosę parę kilometrów – zabiją mnie i ktoś inny
skorzysta”.
Rosjanie po tym starciu cofnęli się i nie atakowali już
tak natarczywie. Spokojnie pomaszerowaliśmy w kierunku Warszawy. Mieliśmy teraz większą swobodę. Przechodząc przez Białystok, zatrzymaliśmy się koło fabryki sukna wojskowego. Magazyny były pełne materiałów.
Żołnierze brali całe bele i rozdawali ludności cywilnej, by
nie dostały się w ręce nieprzyjaciela. Po wyjściu z miasta
cieszyliśmy się jeszcze większą swobodą, ponieważ Rosjanie zatrzymali się na dłużej. Dopiero trzeciego dnia wieczorem przyszedł rozkaz, że do rana musimy się przeprawić po moście na drugą stronę Bugu, a do rzeki było
jeszcze 40 km. Nieprzyjaciel starał się za wszelką cenę odciąć nas od dostępu do mostu. Otrzymaliśmy rozkaz porzucenia wszelkich zbędnych bagaży, z wyjątkiem karabinu, amunicji i łopatki.
Przez całą noc uciekaliśmy biegiem. Kiedy nad ranem
znaleźliśmy się w pobliżu przeprawy, nieprzyjaciel zdążył
już ustawić stanowiska karabinów maszynowych. Rosjanie zaczęli nas ostrzeliwać, ale szybko zorientowaliśmy
się, że jest to niewielka grupa żołnierzy, która nie miała
odwagi przejść na drugą stronę rzeki, aby zamknąć nam
drogę. Tak więc pod ostrzałem przebiegaliśmy po moście
na drugi brzeg. Niestety, stwierdziliśmy wielu zabitych
i rannych. Po dostaniu się na przeciwny brzeg wzdłuż
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rzeki tworzyliśmy linię obronną i silnym ogniem karabinowym osłanialiśmy pozostałych. W ten sposób sytuacja
została opanowana. Nieprzyjaciel nie otrzymywał na razie wsparcia. Powstrzymaliśmy ich ciągłym ogniem karabinów maszynowych i przeprawa dokonała się szybko
i sprawnie. Po przejściu ostatnich oddziałów most został
wysadzony dzięki czemu przynajmniej na krótko oderwaliśmy się od przeciwnika. Odgrodzeni rzeką poczuliśmy się mniej zagrożeni, mieliśmy też przed sobą Warszawę i to wszystko spowodowało, że ponownie wstąpił
w nas duch walki.
Naprzeciwko nas wyjechały – jak nam powiedziano
– „chrzestne matki”. Nie pamiętam nazwy miejscowości,
gdzie nastąpiło spotkanie. Każdy żołnierz otrzymał od
nich paczkę z zawartością: 100 sztuk papierosów, czystą
bieliznę, ręcznik, mydło, skarpety, słodycze, chleb, puszka
konserw, karty pocztowe i ołówek. Można więc było napisać do domu list. Za Warszawą, po drugiej stronie Wisły,
poczta kursowała normalnie, a nasze „chrzestne matki”
wracały do Warszawy, zabierając ze sobą listy.
Od trzech miesięcy mogliśmy po raz pierwszy zmienić
bieliznę. Ta, którą nosiliśmy, była sztywna z brudu, potu
i krwi, gdyż plecy stanowiły jedną wielką ranę od noszenia plecaka i gryzienia wszy. Po umyciu się i założeniu
czystej bielizny, a przede wszystkim pozbyciu się setek
„lokatorów”, każdy poczuł się jak nowo narodzony. Dalej
szliśmy już bardziej swobodnie, a po minięciu Radzymina znaleźliśmy się w okolicach Warszawy. I tu nastąpiło
dziwne zjawisko. W batalionie zdziesiątkowanym i wyniszczonym nastąpiło kompletne rozprężenie i zanik ducha bojowego. O ile wcześniej przytłaczał nas napór nieprzyjaciela i wydawało się, że nie ma już wyjścia, o tyle
teraz wprost przeciwnie – wróg był dość daleko, a większość marzyła o jednym: „byle do Wisły, karabin w rzekę i do domu”.
13 sierpnia wieczorem dotarliśmy do Jabłonny. Noc
przespaliśmy przed koszarami na powietrzu, czyli nic nowego. Było spokojnie, ale nie pozwolono żołnierzom na
rozleniwianie się. Po porannej pobudce i zbiórce kompaniami wyruszyliśmy z powrotem do Radzymina. Zatrzymaliśmy się w niewielkim lasku pod miastem. w którym
zebrało się już dużo wojska. Stanęliśmy w dwuszeregu
i na hasło: „prezentuj broń” został odczytany apel do wojska Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Kończył się
słowami: „co wybieramy. niewolę czy zwycięstwo?”. Żołnierze zacisnęli karabiny w dłoniach i z naszych piersi
rozległ się potężny okrzyk: „zwycięstwo do ostatniej kropli krwi!”. Od razu wrócił w nas duch bojowy i zapomnieliśmy o wyrzuceniu karabinów do Wisły.
Do Radzymina weszliśmy po południu. Wojska rosyjskie przed naszym przyjściem opuściły miasto.
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Widoczne były ślady jego zniszczenia – powybijane szyby w oknach, wyrąbane drzwi, meble powyrzucane na
ulicę. Ucierpieli tez mieszkańcy. W wielu mieszkaniach
widzieliśmy pomordowane kobiety, z oznakami znęcania się. Mężczyzn nie zauważyliśmy w miasteczku. zatrzymaliśmy się przy kościele, gdyż był otoczony murowanym parkanem. stanowiącym dobra zasłonę od kul
karabinowych. W pobliżu plebanii znajdował się spory
ogród owocowy, z którego, nie pytając o pozwolenie, korzystaliśmy obficie.
Około godziny I7 pocisk artyleryjski trafił w dach kościoła. To zdarzenie było dla nas sygnałem do opuszczenia tego stanowiska. Zajęliśmy pozycje za murem cmentarza i stamtąd tyralierą pobiegliśmy do okopów, które
od tego miejsca dzieliło około trzech kilometrów. Gdy
pojawiliśmy się na otwartej przestrzeni, zrobiło się istne
piekło. Zaczęła strzelać artyleria, ogień otworzyły karabiny maszynowe i ręczne. Znajdowałem się w pierwszej
linii, przypadliśmy zaraz do ziemi, dalsze pokonywanie
przestrzeni było niemożliwe. Czołgaliśmy się mając głowy przy samej ziemi. Artyleria, pomimo wielkiego hałasu, niewiele nam szkodziła. Pociski nie wstrzelane w cel,
najczęściej przelatywały za naszą linię. Za to serie z broni maszynowej raniły żołnierzy. W pewnej chwili słyszę,
jak jęknął mój sąsiad z prawej strony. Przetoczyłem się
do niego z opatrunkiem. Rękę miał porozrywaną. Związałem ją ręcznikiem, by zatamować krew i wróciłem na
swoje miejsce. Cały czas czołgając się, podchodziliśmy do
naszych okopów, przed którymi znajdowały się zasieki
z drutu kolczastego, a zaraz za zasiekami usadowił się nieprzyjaciel, posyłając w naszą stronę rzęsisty ogień karabinowy. Poderwaliśmy się na nogi około 50 m przed okopami. Kiedy wskakiwałem do przygotowanego rowu, kula
karabinowa uderzyła w ścianę, wyprzedzając mnie o ułamek sekundy. Widocznie Opatrzność nade mną czuwała.
Słońce miało prawie zachodzić, gdy znaleźliśmy się
w okopach. Otworzyliśmy zaraz ogień, amunicji w tym
okresie mieliśmy bardzo dużo. O ile w poprzednich
dwóch miesiącach liczyliśmy każdy nabój, o tyle teraz
mogliśmy sobie to zrekompensować i strzelać do woli.
Na dowóz żywności też nie narzekaliśmy. Wszystko to
sprawiło, że ochotę do walki mieliśmy większą. Po zachodzie słońca od strony Radzymina dotarł nasz czołg i ustawił się pomiędzy liniami. Żołnierze rosyjscy poderwali
się z okrzykiem: „ura!”, ale silny ogień karabinów maszynowych pancernego pudła przy wtórze naszych karabinów zmusił ich do większego respektu i do powrotu na
poprzednie miejsca.
Wieczorem strzały ucichły, na liniach uspokoiło się,
a ja otrzymałem rozkaz podczołgania się do drutów i nasłuchiwania, czy nieprzyjaciel nie próbuje ich przecinać.
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Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem. Foto. fujcik

Ale do rana był zupełny spokój. Jak się tylko rozwidniło,
postrzelano trochę z jednej i z drugiej strony i tak przez
cały dzień to trwało. Było w tym więcej fantazji niż bitwy.
Dopiero pod wieczór przeciwnik rozpoczął ostrą strzelaninę. Spodziewaliśmy się ataku wręcz – na bagnety. Po
naszej stronie panowała zupełna cisza, każdy przygotowywał się na najgorsze i czekał, co nastąpi. Pomału zajadłość strzelaniny malała, a „ura!” nie następowało. Z zapadnięciem nocy w Radzyminie i chyba gdzieś w pobliżu
frontu zapaliły się wojskowe reflektory. Było widać także
światła z twierdzy modlińskiej.
W tym czasie nasz batalion został zluzowany i odeszliśmy do Radzymina na odpoczynek. Trwał on krótko, tylko do rana. Wtedy okazało się, że po Rosjanach nie ma
nawet śladu. Poprzedniego dnia atak prowadziła kawaleria, a piechota w tym czasie odstępowała do tyłu. Kiedy
zrobiło się zupełnie ciemno, kawaleria dosiadła koni i też
uszła z pola walki. Rano do polskiej linii przyszedł człowiek z wioski z tą informacją. Wysłano zaraz patrol, który to potwierdził. Ściągnięto nas zaraz na linię i pomaszerowaliśmy naprzód. Otrzymałem rozkaz pójścia na tzw.
oko. Moim zadaniem było wyjście 200 m przed szpicę

i obserwowanie terenu. Batalion pozostał w tyle około
dwóch kilometrów.
Doszedłem na skraj najbliższej wioski. Mężczyzn – jak
się zorientowałem – nie było, ponieważ ukrywali się w lasach przed Rosjanami. Kobiety natomiast stwierdziły, że
jeszcze przed godziną ostatnie oddziały konne odjechały.
Jakaś kobieta wyniosła garnek kaszy jaglanej z mlekiem.
Byłem głodny, bo kiedy żołnierz nie jest głodny? – a że nie
miałem czasu jeść tego na miejscu, wziąłem garnek i idąc
przez wieś, spożywałem kaszę. Kobieta szła obok mnie,
aby po skończonej uczcie odebrać swój garnek, śmiesznie
to musiało wyglądać. Na końcu wsi dowiedziałem się, że
sześciu jeźdźców przed paroma minutami odjechało. Za
mną szedł nas batalion i tak pod wieczór dotarliśmy do
Wyszkowa. Na całej trasie liczącej ponad dwadzieścia kilometrów nieprzyjaciel nie stawiał oporu, nawet nie nawiązywaliśmy kontaktu. Jedynie cywile przyprowadzali nam małe grupki rozbrojonych maruderów i rabusiów.
Wygląd ich był okropny – wynędzniali, obdarci, zamiast
mundurów mieli na sobie robocze, stare kufajki. My też
byliśmy w podartych mundurach, ale nie do tego stopnia.
Nie przypominali swym wyglądem wojska.
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Na odsiecz Zamościa
Wyszków leży po drugiej stronie Bugu. Most kołowy
uchodzący Rosjanie wysadzili, musieliśmy przeprawiać
się po moście kolejowym. Po przejściu Wyszkowa skierowano nas na Płock, gdyż w tym rejonie stały silne zgrupowania nieprzyjacielskie. Noc przespaliśmy przy drodze
i rano ruszyliśmy w kierunku Pułtuska. Tam pojawił się
po raz pierwszy od kilku tygodni gen. Żeligowski. Przyjechał samochodem z tym samym generałem francuskim,
który odwiedził nas parę miesięcy wcześniej za Wilnem.
Od nich dowiedzieliśmy się, że most na Narwi pod Pułtuskiem jest zniszczony, ale saperzy organizują już przeprawę; nim dojdziemy, będzie gotowa. Rzeczywiście, kiedy dotarliśmy do miejsca przeprawy, znajdowało się coś,
co przypominało most – pozbijane z desek stojaki umocowane w wodzie, a na nich ułożona kładka. Przechodziliśmy pojedynczo w odległości czterech kroków jeden od
drugiego, a mimo to zanurzała się w wodzie. Po przeprawie całego batalionu generał zarządził kąpiel. Sam dając
przykład, pierwszy wszedł do wody. Po kilkugodzinnym
marszu było to przyjemne orzeźwienie.
W Pułtusku odpoczęliśmy tylko godzinę i poszliśmy
do Ciechanowa. Pod wieczór byliśmy na miejscu, czekały
na nas kwatery przygotowane w stodołach, kolacja i obiad
razem, wydano te suchy prowiant – chleb, słoninę i papierosy. Ponadto otrzymaliśmy żołd za 5 dekad po 20 marek.
Była to duża suma pieniędzy. Wiara zamiast spać, zaczęła grać w karty na pieniądze. Nie wolno było palić świeczek, więc wymyśliliśmy coś takiego: siadaliśmy wkoło,
z góry nakrywaliśmy się kocem i wtedy nie było widać
palącej się świeczki. Takich grających grzybków znajdowało się w stodole kilka. Niektórzy przegrali cały żołd, ja
wygrałem kilka marek, ale niewiele. Nie opłaciło się za
nieprzespaną noc. Niektórzy grali jeszcze do południa,
bo nie wydano żadnego rozkazu, jakby o nas zapomniano. Dopiero w południe przyszedł rozkaz udania się na
stację kolejową. Później dowiedzieliśmy się, że Rosjanie
wkroczyli do Prus i tam zostali rozbrojeni.
Załadowaliśmy się do pociągu i pojechaliśmy w kierunku Warszawy. Zatrzymaliśmy się na Pradze. W pobliżu stacji była piekarnia, każdy więc zaopatrzył się w chleb
i późnym wieczorem pojechaliśmy do Lublina. Słońce
właśnie wschodziło i pięknie oświetlało wieże kościołów
i bram miejskich. W Lublinie zatrzymaliśmy się bardzo
krótko, zaraz skierowano nas do Zamościa. Z powodu zatłoczonej trasy przeciągały się postoje na stacjach. W Krasnymstawie dowództwo rozmyślało, czy dalszej drogi nie
odbyć pieszo. W końcu jednak pociągiem dotarliśmy do
Zamościa. Pamiętam, było popołudnie, pomaszerowaliśmy nie do miasta, ale w kierunku wschodnim, docierając do najbliższej wsi; do wieczora przesiedzieliśmy
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w stodołach. Dopiero późnym wieczorem ruszyliśmy
dalej – na linię, która znajdowała się około 10 km przed
nami. Nie pamiętam nazwy miejscowości. Zajęliśmy tam
przygotowane okopy. Poinformowano nas, że Rosjanie
idą w kierunku Zamościa i musimy ich powstrzymać.
Przesiedzieliśmy całą noc w okopach, a rano pomaszerowaliśmy jeszcze dalej, do następnych okopów znajdujących się w otwartym polu. Kiedy staliśmy w tych okopach, to z prawej strony, kilka kilometrów od nas jechała
kawaleria wzniecając tumany kurzu. Porucznik popatrzył
przez lornetkę i stwierdził, że to nasze wojsko, ale widać
było jego niepokój.
Nasze okopy oddzielała od nieprzyjaciela niewielka
rzeczka, a kilometr za nią wznosił się niewielki wzgórek.
Tam porucznik wysłał pluton ludzi pod dowództwem
podporucznika – Żyda, nadzwyczaj odważnego. Ich zadaniem było założenie stanowiska dla karabinu maszynowego. Nieco dalej na pustym polu rosła samotna grusza,
skąd można było obserwować pobliski las. Porucznik zawołał: „Kto na ochotnika pójdzie pod gruszę na placówkę?”. Wystąpił Malinowski – starszy strzelec, pociągnął
za sobą mnie i jeszcze jednego kolegę. Skierowaliśmy się
na wyznaczone miejsce. Drzewo było rozłożyste, tak że
dobrze nas chroniło, zaś wokół rosły kartofle. Aby dostać się do niego, należało jeszcze pokonać głęboki rów
melioracyjny.
Placówka stojąca na wzgórzu miała dobre pole ostrzału, a poza tym ogniem karabinu maszynowego mogła nas
osłaniać od strony lasu znajdującego się przed nami około kilometra. Od naszego posterunku było dobrze widać,
co dzieje się na skraju lasu. Malinowski stanął za drzewem, a my pokładliśmy się w kartoflach. Karabin maszynowy mieliśmy po prawej stronie w odległości też około kilometra. Po niedługim czasie kolega mówi, że trzech
żołnierzy na koniach przyjechało na skraj lasu. Podnieśliśmy się lekko z ziemi, by uważnie obserwować ich zachowanie. Ustawili się każdy w inną stronę i przez piętnaście
minut obserwowali przedpole. Proponowałem dać ognia
i zmusić ich do ucieczki, ale Malinowski się sprzeciwił.
Aż tu za chwilę na skraj lasu wyjechał cały szwadron jazdy nieprzyjacielskiej. Wtedy zdecydowaliśmy się uciekać.
Patrzę w stronę naszej placówki, a oni ładują karabin maszynowy na wózek dwukołowy i szykują się do ucieczki.
Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji pomiędzy dwiema
liniami, naszymi okopami za rzeką a szwadronem jazdy rosyjskiej, bez żadnego wsparcia. Z okopów nie mogli
strzelać, bo uciekaliśmy w ich stronę, a placówka, która
mogła nas osłaniać, zwinęła swoje stanowisko i uciekła.
Od naszej placówki pod las biegła droga, którą ruszył
szwadron, aby nam odciąć odwrót do wsi i naszej linii.

→
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Rekonstrukcja bitwy pod Osową, sierpień 2020. Fot. Stanisław Turski

Podporucznik mimo wszystko zorientował się w naszej
fatalnej sytuacji i puścił po drodze konia z wózkiem, który wystraszony strzałami, całym pędem wpadł w szeregi
sowieckiej jazdy, robiąc zamieszanie. Na chwilę zatrzymali się przy nim, a my w tym czasie przeskoczyliśmy drogę
i dopadliśmy rzeki. Malinowski, który uciekał boso, dobiegł już do swoich. Także z placówki zdążyli dobiec do
wsi. Rzeka była dość szeroka, przebiegliśmy ją w kierunku
mostu, oddalonego o l50 m. Strzelali do nas z karabinów,
ale na szczęście niecelnie. Za mostem były już ustawione nasze karabiny maszynowe. Gdy byliśmy bezpieczni,
kompania dała ognia, zmuszając nieprzyjaciela do wycofania się w las. Straciliśmy na tej wyprawie konia i ciężki
karabin maszynowy, żołnierze wrócili bez szwanku. Okazało się później, że ten „odważny” podporucznik siedział
przez cały czas strzelaniny w konopiach rosnących w pobliżu wzgórza. Wyszedł z nich dopiero pod wieczór, kiedy
się już uciszyło, z białą chusteczką na patyku, gdyż uważał, że Rosjanie zajęli nasze pozycje; był ranny w rękę.
Prawdopodobnie zrobił sobie to sam, ponieważ w tamtej
stronie nie było strzelaniny. Wyjechał do szpitala i więcej
na froncie się nie pokazał.
Wieczorem jazda nieprzyjacielska poszła pod Zamość,
a my do wioski. Przez całą noc nie zmrużyliśmy oka, chociaż wystawiono posterunki i panował spokój, ale świadomość, że blisko za nami znajduje się nieprzyjaciel, nie
pozwalała zasnąć. Gdy tylko zrobiło się widno, od strony Zamościa dochodziły odgłosy walki. Przez cały dzień
i noc trwał bój. Na naszym odcinku nic się nie działo,

ale siedzieliśmy w ciągłym pogotowiu. Dopiero trzeciego
dnia rano odeszliśmy do pobliskiego folwarku na odpoczynek. Rozkwaterowano nas po stodołach, wozowniach
i innych budynkach gospodarczych. Przed wieczorem
otrzymaliśmy rozkaz okopania się.
Folwark – jak pamiętam – położony był na wzgórzu, natomiast w dole, około 800 m od zabudowań, biegła wąwozem droga. Odwrót Rosjan spod Zamościa
nastąpił wprost na nas. Do wieczora siedzieliśmy w okopach, a kiedy zrobiło się ciemno, wróciliśmy do folwarku, stamtąd szybkim marszem udaliśmy się w lewo od
głównego gościńca. Odeszliśmy nie więcej jak pół kilometra, gdy zaczęły jechać kolumny kawalerii. W nocy nie
były widoczne, ale rozlegało się parskanie koni i chrzęst
broni. Mieliśmy i tym razem dużo szczęścia, gdyż droga prowadziła obok folwarku. Wycięliby nas w pień, jak
dwie kompanie 2 batalionu naszego pułku, po których
po prostu przeszli. Wycofaliśmy się po cichu do najbliższej wioski, wystawione zostały na wszystkie strony posterunki, a żołnierze w pełnym uzbrojeniu, mogli wypoczywać. Później dowiedzieliśmy się, że Zamość atakował
całą swoją kawalerią dowódca I Armii Konnej Budionny.
Po trzech dniach nieudanych prób zdobycia miasta odszedł na wschód. Następnego dnia rano ruszyliśmy marszem ubezpieczonym w kierunku Sokala. Posuwaliśmy
się bardzo powoli, mając przed sobą kawalerię Budionnego. Szedłem w pierwszej czwórce, obok mnie kolega,
który w pewnym momencie przewrócił się z krwawiącym ramieniem. Z tego wnioskowaliśmy, że nieprzyjaciel,
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mimo że się wycofuje, jest niedaleko i ma dobrych strzelców. Kolega otrzymał zaraz opatrunek i wozem z najbliższej wioski pojechał do tyłu. Niektórzy mu zazdrościli, że
niespodzianie lekko ranny, nim wyjdzie ze szpitala, wojna się może skończy. To zamieszanie spowodowane ranieniem jednego z kolegów, pozwoliło Rosjanom na odskoczenie o kilka kilometrów od nas. Pomaszerowaliśmy
więc dalej z jeszcze większą ostrożnością. Noc spędziliśmy w polu. ubezpieczeni i gotowi do odpierania ataku
z dala od gościńca. Pod wieczór następnego dnia osiągnęliśmy Sokal. Pół kilometra przed miastem znajdowała się
wioska, za którą płynął Bug. Most w tym miejscu spalili
Niemcy w 1914 r. i zrobiono kładki szerokości dwóch sosen zbitych klamrami. Do trzymania się była przeciągnięta lina. W samym mieście nie zatrzymaliśmy się na odpoczynek, lecz dopiero w cegielni położonej około półtora
kilometra za rogatkami. Z lewej i z prawej strony stały już
inne jednostki wojska. Trzeba było z nimi nawiązać łączność. Otrzymałem więc rozkaz udania się w prawą stronę,
skrajem miasta. Uszedłem nie więcej, jak kilka metrów,
natknąłem się na placówkę, nawiązałem kontakt – i wracam. Na progu domu, obok którego przechodziłem, stała w średnim wieku kobieta i zaprosiła mnie na kolację.
Stół był suto zastawiony, a żołnierz jest zawsze głodny, toteż nie trzeba było dwa razy powtarzać. Przy stole oprócz
gospodarzy siedziały cztery dziewczyny. Jedna z nich powiedziała w rozmowie, że jest z Warszawy, przyjechała tu
do rodziny i na skutek działań wojennych nie może wrócić. Gospodarz, gdy się dowiedział, że pochodzę z Łowickiego, opowiadał swój pobyt w znanych mi stronach
i zachwycał się księstwem. Ja w tym czasie opróżniałem
talerze, potakując opowiadającemu. Zrobiło się już zupełnie ciemno, kiedy żegnałem towarzystwo. Podziękowałem za poczęstunek i udałem się do cegielni. Zameldowałem o nawiązaniu kontaktu z prawym skrzydłem
i udałem się na spoczynek.
Noc była spokojna, ale gdy zaczęło się rozwidniać, dały
się słyszeć strzały – najpierw pojedyncze, potem seryjne
i pokazał się konny podjazd. Zajęliśmy pozycje i do południa siedzieliśmy w okopach. Zaraz po południu pojawiła się piechota. Pierwsza linia dość zwarta, a za nią druga
w odległości 30 m. Dowódca batalionu i dowódcy kompanii, kiedy to zobaczyli, przestraszyli się i zarządzili odwrót, zamiast wydać komendę ognia. Ruszyliśmy więc
z powrotem w dużym nieładzie do kładki, którą przechodziliśmy wczorajszego dnia. Kiedy Rosjanie zorientowali
się w naszym zamieszaniu, zaczęli strzelać. To spowodowało jeszcze większą panikę. Przebiegliśmy miasto i cały
batalion skupił się przy kładce. Przechodzić można było
tylko pojedynczo. Kto się uchwycił liny, miał pewność dostania się na kładkę. Nieprzyjaciel, stojąc na skraju miasta,
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miał doskonały cel. Żołnierze strzelali po kładce jak do kaczek na polowaniu. Co chwila ktoś spadał do wody. Ci, którzy nie wytrzymali nerwowo, skakali do wody i próbowali
przepłynąć na drugą stronę. Jednakże niewielu to się udało, rzeka była dość szeroka i głęboka, w ubraniu i pełnym
rynsztunku dopływali na środek i ze zmęczenia szli na dno.
Udało mi się przebiec po kładce na drugi brzeg. W wiosce okopaliśmy się, zaczęliśmy strzelać, ale nieprzyjaciel nie
miał zamiaru przechodzić rzeki. Jak się okazało, nie dysponował dużą siłą, a zamieszanie spowodowane przez nasze
dowództwo wykorzystał jako doskonałą okazję.
Mój okop wypadł w ogródku z kwiatami przy samym
domu. Kiedy strzelanina ustała, przyszła gospodyni, zapraszając na kolację. Oświadczyłem jej, że nie mogę opuścić stanowiska, wtedy przyniosła mi chleb ze słoniną.
Rano otrzymałem również śniadanie, za co dałem jej rękawiczki, które dostałem od starszej pani w Wilnie. Do
południa nic się nie działo. Na całej linii panowała cisza.
Miasteczko Sokal rozciągało się wzdłuż rzeki, wąskie,
ale długie. Nasz batalion stał przy kładce na jednym jego
krańcu, a na drugim, 3 km w prawo, po moście przeprawił się nasz pułk i zajął pozycje. W tym czasie podciągnięto do naszych linii artylerię. Jak tylko w mieście
zrobiła się strzelanina, przeszliśmy po kładce na drugą
stronę Bugu. Kiedy znaleźliśmy się między rzeką a miastem, własna artyleria do nas wystrzeliła. Zginęło kilku
żołnierzy, nim ogień przerzucono dalej. Zajęliśmy z powrotem Sokal, z którego uciekały resztki maruderów. Na
drugi dzień bez żadnego oporu pomaszerowaliśmy do
Beresteczka. Doszło do drobnych potyczek, ponieważ po
drugiej stronie Styru stały jeszcze tylne straże nieprzyjacielskie. Samo Beresteczko to niewielka mieścina. Przez
środek przepływała rzeka. Podziwialiśmy piękną cerkiew.
Większość zabudowań drewniana, pokryta słomą. Ulice wytyczone nie według planu, ale przypadkowe zabudowania wyznaczały ulice. W środku miasta znajdowało
sie spore rozlewisko porośnięte trzcinami i wodorostami. Przez most nie można się było przeprawić, ponieważ
był uszkodzony, sterczały tylko słupy i belki. Wozy taborowe musiały przejeżdżać przez wodę. Były to przeważnie podwody chłopskie wzięte po drodze, małe, w większości na drewnianych osiach. Lżejsze przejeżdżały bez
większych trudności, ale naładowane bronią i amunicją
grzęzły i trzeba je było wyciągać.
W czasie przeprawy byliśmy świadkami pogrzebu.
Wspaniale widowisko. Cmentarz znajdował się po drugiej stronie Styru, a zwłoki przewożono specjalną łodzią.
Na jej przodzie stal pop z krzyżem, była zatknięta chorągiew pogrzebowa, a za nim stała trumna, z boku dwóch
wioślarzy. I tak w wielkiej ciszy płynęli na drugi brzeg.
Jan Ziółek (senior)
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Józef Czechowicz
w drodze na wojnę

W swoich notatkach z roku 1920, Józef Czechowicz
zanotował, że 8 sierpnia zapisał się do wojska jako ochotnik i po krótkim szkoleniu, 29 sierpnia wraz z kolegami
wyrusza pociągiem w kierunku Zamościa. „Otwarte platformy wloką się straszliwie, stoją godzinami na małych
stacyjkach” (Józef Czechowicz Varia Wyd. UMCS. Lublin
2013 s. 30). 1 września późnym popołudniem pociąg zatrzymuje się w przyfrontowym Krasnymstawie. Jest zimno i siąpi deszcz. Ze stacji kolejowej, oddalonej od centrum o 2 km, idą zmęczeni długą podróżą na nocleg. Józef
Czechowicz nocuje, jak zapisał: „…w dworku mieszczańskim z gankiem. Śpię na podłodze. Słomy nie ma”. Otóż
ten dworek był własnością Floriana i Róży Radomyskich,
których syn Adam w tym czasie walczył z bolszewikami w szeregach 7. pułku Ułanów Lubelskich, a po wojnie został generalnym adiutantem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Warto w tym miejscu dopisać, że
w czasie wojny w roku 1939 podpułkownik Adam Radomyski dostał się do sowieckiej niewoli i został zamordowany w Charkowie w 1940 roku.
Rankiem 2 września 1920 roku Józef Czechowicz
wyrusza pieszo wraz z kolegami, w deszczu i błocie,

w kierunku Zamościa, aby po kilku kilometrach skręcić na Grabowiec. Po dwóch dniach marszu docierają
do, oddalonej o 17 km od Krasnegostawu, Wólki Kraśniczyńskiej. W tym miejscu – z kronikarskiego obowiązku
należy odnotować – że następnego dnia, po wymarszu
oddziału Czechowicza, do Krasnegostawu przyjechał Józef Piłsudski, który w tamtym czasie wojennych zmagań
(m.in.) zrugał pułkownika Michała Żymierskiego, dowódcę 2. Dywizji Piechoty Legionów, za to, że ten „wypuścił” z okrążenia pod Komarowem Armię Budionnego. Jednakże pierwszym miejscem, które w tym dniu
Piłsudski odwiedził w Krasnymstawie, był szpital z ponad 300 rannymi żołnierzami w bitwach po Komarowem
i Grabowcem.
W roku 2015 zrealizowano projekt „Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko-folwarcznego o klimacie
rodem z Pana Tadeusza”.
Na koniec o swym marzeniu. Otóż marzy mi się, aby na
ścianie odnowionego budynku Radomyskich znalazła się
tablica z informacją, że w murach tego dworku przebywał
w roku 1920 poeta Józef Czechowicz oraz fragment wiersza Prowincja noc odnoszącego się do Krasnegostawu. ■

Dworek Floriana i Róży Radomyskich. Miejsce noclegu Józefa Czechowicza. Fot. Jan H. Cichosz
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Moje bitwy roku 1920
Czesław Miłosz – swego czasu – napisał w „Tygodniku Powszechnym”, że musi dziwić pomijanie przez polską prozę walk wojny 1920 roku. Noblista w swym felietonie z cyklu „Spiżarnia literacka” (nr 18/2004) poświęcił
jedynie parę ciepłych słów tomowi Stanisława Rembeka
W polu. Okrucieństwa tej wojny – konstatował – możemy
odczytać nie z relacji polskiej, lecz z relacji Babla.
Nikt nie zaoponował, a po tych słowach można było się
zadumać i zmartwić. Przejmujące wszak świadectwo roku
1920 pozostawił w swej prozie Józef Czechowicz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Wybitny poeta swe batalistyczne opowiadania zebrał w tomie Koń rydzy, lecz nie
zdążył ogłosić za życia, książka ukazała się w roku 1990
w Wydawnictwie Lubelskim, pięćdziesiąt jeden lat po
śmierci poety. Minęła niezauważona przez czytelników
i krytykę, nie dotarła też zapewne do rąk autora felietonu. Szkoda, przecież Miłosz nie szczędził nigdy Czechowiczowi słów aprobaty. W roku 1954, w paryskiej „Kulturze”, opublikował piękny esej Czechowicz to jest o poezji
między wojnami. Czechowicz zaś, o czym należy przypomnieć, był bez wątpienia jednym z pierwszych, których
zachwyciła twórczość przyszłego noblisty. W roku 1937
w czasopiśmie „Pion” (nr 3) zamieścił artykuł Uczeń marzenia. Rzecz o poezji Czesława Miłosza. Między poetami
zawiązała się przyjaźń, bez wątpienia mocna i szczera,
Miłosz w trakcie swego pierwszego pobytu – po długiej
nieobecności – w kraju, znalazł chwilę, by pochylić się na
lubelskim cmentarzu nad grobem Józefa Czechowicza,
rażonego śmiertelnie odłamkiem niemieckiej bomby we
wrześniu 1939 roku.
W roku 2004 w Wydawnictwie Literackim ukazał się
zbiór gawęd i felietonów Miłosza publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”, Spiżarnia literacka. Nie
znalazłem w nim gawędy z numeru 18.
*
Koń rydzy? A cóż to za szkapa?
Żadna szkapa, to jeden z czterech koni jeźdźców
Apokalipsy. Jeźdźcy ci: Zabór, Mord, Głód oraz Śmierć

w biblijnym tekście uosabiali nieszczęścia wojny, a ich rumaki były białej, czerwonej, wronej i płowej maści.
Koń czerwony, czy też jak woleli inni tłumacze Biblii:
barwy ognia, nazywany był też niekiedy rydzym. To określenie zabrzmiało przekonywająco dla Józefa Czechowicza, stąd pewnie taki tytuł jego prozy. I jeszcze krótki komentarz autora do końskiej maści i pasażera końskiego
grzbietu:
„Nieopisanej barwy koń (a najbliższa brzmiałaby chyba: koń rydzy) stąpał powolnie i majestatycznie dźwigając człowieka chudego i pokasłującego”.
Ten człek chudy przystawał nad poległymi i zbierał ich
dokumenty, listy, fotografie, jednym słowem: rzeczy najdroższe i najbliższe, lecz po śmierci niepotrzebne. Nazywano go żołnierzem śmierci.
Myślę, że tytuł Żandarm śmierci też byłby niezły. Czechowicz wybrał inny, nasuwający skojarzenia z Apokalipsą, ale także ze zbiorem opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego Koń na wzgórzu. To także rzecz o wojnie
polsko-bolszewickiej. Małaczewski (1897–1922), zdolny prozaik, opublikował tom tuż przed śmiercią. Książka zrobiła furorę, przyniosła młodemu pisarzowi sławę
i popularność. W czasach PRL-u znalazła się na indeksie,
ale w latach 80. minionego stulecia przypomnieli o niej
podziemni wydawcy. Niewielki objętościowo tomik był
wielokrotnie drukowany przez liczne niezależne oficyny i czytany chyba w każdym zakątku kraju. Z dziełem
tym łączy mnie szczególna więź. Pewnej jesiennej nocy
1983 roku dostarczyłem do Lublina z polowej drukarni w podlubelskich Płouszowicach kilkaset egzemplarzy
książki Małaczewskiego. Na własnym grzbiecie!
*
Parę dni później spotyka mnie na jednej z lubelskich ulic
Kazio Stasz, konspirator z dziada pradziada, i pyta: – nie
masz na składzie Żeromskiego?
– W księgarniach nie brakuje – wyjaśniam spokojnie.
– Tu nie chodzi o Syzyfowe prace, chodzi o reportaż Na
probostwie w Wyszkowie! – syczy poirytowany.
→
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Jeźdźcy Apokalipsy (1497-98), drzeworyt,. Albrecht Dürer (1471–1528)

n u m e r

Dziś tę niewielką książeczkę Żeromskiego znają wszyscy. No, wszyscy może nie, ale zainteresowani znają.
W mrocznych latach 80. słyszeli o niej nieliczni. Kazio
najwyraźniej wziął mnie za jednego z tych, którzy o niej
nie słyszeli i nie odmówił sobie wygłoszenia wykładu, jak
to na plebanii w Wyszkowie członkowie Tymczasowego
Komitetu Rewolucyjnego Polskiego: Julian Marchlewski,
Feliks Kon i Feliks Dzierżyński oczekiwali na wieści o sytuacji na froncie na przedpolach Warszawy.
– Masz na składzie, czy będziesz miał? – takim pytaniem zakończył wykład.
– Trzysta egzemplarzy za dwa tygodnie! – odpowiedziałem.
– Za tydzień! – ponaglał.
– Za dwa tygodnie i ani dnia wcześniej! – uparcie trwałem przy swej deklaracji.
Dwa tygodnie na konspiracyjny druk książeczki, której jeszcze nie ma się w ręku, gdy się nie ma zgromadzonego papieru, to jest deklaracja bicia konspiracyjnego rekordu drukarskiego.
Następnego dnia przekroczyłem próg Muzeum Żeromskiego w Nałęczowie, pokłoniłem się kierownikowi
Stefanowi Butrynowi i ugoszczony herbatą wyjawiłem
swą prośbę: – Udostępniłby mi pan pewne dzieło mistrza
Żeromskiego…
– Proszę tylko wypisać rewers – przystał kierownik.
Kiedy wymieniłem tytuł, kierownik pogładził się po
chudej twarzy i westchnął: – Ten tytuł lepiej wypożyczyć
bez wypisywania rewersu.
Na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego – poruszający reportaż o roku 1920 – wydrukował w mojej piwnicy, w oparciu o wypożyczony egzemplarz z nałęczowskiego muzeum, mistrz podziemnego drukarstwa Adam
Gawlikowski.
Kazimierz Stasz, konspirator z dziada pradziada, trzysta egzemplarzy tomu Na probostwie w Wyszkowie otrzymał w wyznaczonym terminie.
Jakiś czas potem spotyka mnie Stefan Butryn i powiada obiecującym tonem: Niech pan zajrzy do mnie do muzeum, mam dla pana niespodziankę!
Zajrzałem. Miał dla mnie – nabyty za 30 złotych – wydany w moim podziemnym wydawnictwie „Bezdroża”
egzemplarz Na probostwie w Wyszkowie!
*
Kiedy Czechowicz pisał swego Konia, upłynęło już lat
kilkanaście od wojennych wypadków, już dawno nie żył
Małaczewski, a nasz poeta musiał chyba poznać również
dokonania literackie żołnierza z drugiej strony frontu,
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Izaaka Babla. Niektóre opowiadania tego pisarza-żołnierza ukazały się w Polsce w roku 1927.
Czechowicz zaciągnął się do wojska w wieku lat siedemnastu, walczył w 4. Pułku Piechoty Legionów. Pierwsze swe frontowe doznania spisał w Notatkach pamiętnikarskich. Po latach poddał je obróbce literackiej. I jakie
są różnice pomiędzy tymi relacjami? Notatki to dziennik pisany pospiesznie, opowiadania to literatura! Tu się
konfabuluje, fantazjuje, moralizuje, przydaje światu różnych barw. A wszystko w zależności od nastroju bądź wyznawanej filozofii. W jednym z opowiadań Konia rydzego narrator – a jest nim ochotnik, student uniwersytetu
– znalazł w czasie ataku na pozycje wroga, dokładnie zaś
mówiąc: w chwili, gdy runął na ziemię, płachty gazety.
Zawinięto w nie dwa magazynki naboi. Odrzucił naboje, choć były przydatne do jego karabinu, w tej chwili zapomniał o wojnie, za nic miał świszczące obok kule i jęki
rannych, radował się gazetą, jej strzępem. A miał w ręku
fragmenty krakowskiego „Czasu”. Na kilka, czy kilkanaście sekund pochłonęła go lektura. Przeczytane zdania
ożywiły go niezwykle, ba, pobudziły niczym narkotyk.
„Następny skok bojowy wykonałem za daleko i za długo, a po drodze krzyczałem jak w gorączce: litery, litery!”
Możliwe? Kto wie, może i możliwe.
Skok za daleki, gdyby kto – mało obeznany ze sprawami wojskowymi – dociekał, to bieg zbyt długi, samobójczy, właściwy żołnierzowi niedoświadczonemu, stwarzający nieprzyjacielowi łatwy cel.
W tymże 4. Pułku Piechoty znalazł się i mój krewniak
Józef Medaj z bliskiej memu sercu wsi Dąbie pod Sandomierzem. Opowiadał mi o pułkowym dziwaku, chłopaku z Lublina, który w czasie ataku dodawał sobie odwagi,
a pewnie i innym, okrzykami: „Granat, husarz, epolety!
Za mną wszystkie wierszoklety!”.
Okrzyk: „litery, litery” jest zwięźlejszy i bardziej zagadkowy. Tamten drugi jakby mniej zgrabny, rymowanie
w nim cokolwiek mozolne. Ale czy wznosiła je ta sama
osoba? To już dziś trudno ustalić.
Czechowicz ruszył na front z pewną książką. Z jaką?
Jest o tym wzmianka w Notatkach. To Zaratustra Fryderyka Nietzschego. Wybór tego dziełka chyba zaskakujący. Narrator Konia jest mniej ekscentryczny, czyta Biblię.
Wspomniany już Józef Medaj miał ze sobą na froncie
wiersze Konopnickiej. Pamiętam również, że wybitny
prozaik Jan Józef Szczepański zabrał na wojnę – lecz na tę
drugą, wielką, światową – ozdobne wydanie Bhagawdgity
z roku 1910. A mój ojciec wcisnął do partyzanckiego plecaka dwutomową paryską edycję Pana Tadeusza z roku
1834. Oczywiście, było to pierwsze wydanie. Wrócił tylko z drugim tomem.
→
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Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem. Foto. fujcik

Może należałoby zapytać, i to byłoby ciekawe, co
w czasie wojennych dni czytał Izaak Babel? To nie takie śmieszne, czy nie znaczące, w jaką książkę uzbraja
się żołnierz i gdzie ją nosi. Generał Jan Henryk Dąbrowski (ten z hymnu narodowego, twórca Legionów) został
w walce trafiony kulą. Pocisk przeszył kieszeń munduru
i utkwił w... książce! Była to chyba Biblia, jeśli mnie pamięć nie myli.
Babel o wojnie polsko-bolszewickiej pisał w zdaniach
krótkich i ostrych, bez brutalizmów, ale i bez ckliwości,
choć nie brakuje w nich swoistej liryki i specyficznego
humoru. Proszę bardzo, przypomnę parę zdań opowiadania Sól z Armii Konnej. Narrator Nikita Małaszow, sołdat rewolucji, dzielny w boju, lecz może nieco ociężały
w utarczkach słownych, wdał się w sprzeczkę z kobietą
o innych poglądach. Wypchnął ją wprawdzie z pociągu,
jej nic się nie stało, pociąg jechał zbyt wolno, wypchnięta
wygrażała pięścią, a złość sołdata opuścić nie chciała. Towarzysze kozacy ulitowali się nad nim i podpowiedzieli:
„Trzepnij ją z karabinka! Nie zwlekał. Sięgnął po wierną
broń i oddał jeden celny strzał”.
Czytelnik może się wzdrygnąć bądź uśmiechnąć. Ale
wrażenie pozostaje. Prawda, Czytelniku?
A jak celnie strzelał Józef Czechowicz?
W Notatkach z 2 maja 1922 roku znajduję wzmiankę:
„Potem wziąłem karabinek od kapitana Jasińskiego
i wyruszyłem na łowy. Nad Wierem przechwyciłem czaplę. Strzeliłem do niej ukryty za wałami kolejki wąskotorowej. Aż się osypał piach. Czapli urwało głowę. Pobiegła
kilka kroków bez głowy i to wstrząsnęło mną. Mam dość
polowania. Nagle przypomniała mi się wojna…”.

Wracamy na front 1920 roku. Budionowcy, a wśród
nich Izaak Babel, znaleźli się 28 sierpnia w okolicach Zamościa. Budionny postanowił szturmować miasto.
„Dowódca dywizji i jego sztab obozowali na zżętym
polu w odległości trzech wiorst od Zamościa. Żołnierzy
oczekiwał nocny atak na miasto. Rozkaz dzienny żądał
od nas, abyśmy nocowali w Zamościu, i dowódca oczekiwał od nas meldunku o zwycięstwie” – odnotował Babel w jednym z opowiadań tego cyklu.
Nie było noclegu w Zamościu. Obrońcy podyktowali bowiem twarde warunki. Spod Zamościa zdziesiątkowana Armia Konna podjęła paniczną ucieczkę. Umykał
także Babel. Dokładnie spod wsi Sitaniec. Za towarzysza niedoli miał kwatermistrza sztabu 6. Dywizji Konnej.
Pomykali we dwóch na jednej szkapie. I nie był to żaden
z koni jeźdźców Apokalipsy. Rozbite oddziały toczyły boje
odwrotowe, ponosząc ciężkie straty.
Jeden z oddziałów w sile stu, lub nawet stu pięćdziesięciu, kawalerzystów zjawił się na przedmieściach Łęcznej – wtedy niewielkiej mieściny, dziś ośrodka turystycznego Pojezierza Łęczyńskiego – położonej 50 kilometrów
od Zamościa, 20 od Lublina. Z odległości kilkuset metrów, ze wzniesienia, pod którym rzeczka Świnka wpada do rzeki Wieprz, spoglądali na miasteczko. Dostrzegł
ich sześćdziesięcioletni Michał Jaczyński, syn powstańca styczniowego z legendarnego oddziału Bohdanowicza. W ręku miał tylko widły, ale w jego sadzie – przykryta słomą – stała armata, którą pięć lat wcześniej
porzucili Austriacy. Jaczyński wprawnymi ruchami wideł – do pracy nimi przywykł przecież od dzieciństwa –
odrzucił przygniłą słomę i z rolnika przedzierzgnął się
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w artylerzystę. Uruchomił mechanizm ładowniczy, wcisnął pocisk, zazgrzytał rygiel, znak, że zamek nie odmawiał posłuszeństwa. Miał jedynie dwa pociski, bitwa nie
zapowiadała się na długą. Wystrzelił, kula świsnęła nad
głowami wrogów. Rozpierzchli się na moment, dowódca
przywołał ich ruchem ręki uzbrojonej w szablę. Z okrzykiem uraaa ruszyli na miasteczko. Wtedy dał ognia po raz
drugi, celniej, dał się słyszeć kwik koni, kilkunastu jeźdźców wyrzuconych z siodeł toczyło się bezwładnie – niczym ulęgałki – po stoku. Ci, co ocaleli, zawrócili. Długo
by można komentować wynik tego starcia. Nie chcę jednak fantazjować i popadać w patos.
Powtórzę jedynie: grzmotnął dwa razy i stał się zwycięzcą. Nie miał więcej pocisków. Łuska po jednym z nich
jest w moim posiadaniu. W chwili pisania tych zdań, mój
wzrok spoczął na niej chwil kilka.

prawdziwy cud! – wspominał wiele razy. – Nadeszła amunicja przysłana przez Madziarów! Już w trakcie bitwy, ładowniczy – niepiśmienny chłopak spod Sanoka – przed
założeniem kolejnej taśmy z nabojami, składał na niej
dziękczynny pocałunek.
Historia się powtarza. Prawie sto lat później, 15 marca 2012 roku tysiące Polaków ruszyły do Budapesztu,
aby w węgierskie święto narodowe wspierać bratanków
w prowadzeniu suwerennej polityki. Maszerowaliśmy
przez naddunajską stolicę z transparentami „Boże pobłogosław Węgrów”. To słowa z ich hymnu.
I wtedy widziałem sceny, które przypomniały mi wojenne opowieści dziadka. Nie wierzyłem własnym oczom,
Węgrzy – w uniesieniu, ze łzami w oczach – całowali polskie flagi…
Polak, Węgier…

*
Pod Zamościem w szeregach 31. Pułku Strzelców Kaniowskich dowodzonym przez kapitana Mikołaja Bołtucia walczyli dwaj bracia: Aleksander i Józef Wójcikowie.
Aleksander to mój Dziadek, mieszkaniec wspomnianej
już wsi Dąbie. Bracia Wójcikowie – na wezwanie „Do
broni!” – ruszyli piechotą ze swego Dąbia do odległego o 18 kilometrów Sandomierza, stąd zostali pociągiem
przerzuceni do Rozwadowa, gdzie przeszli przeszkolenie. Dziadek mój – rocznik 1892 – miał już za sobą służbę w carskiej armii, bitwę pod Tannenbergiem i trzyletni
pobyt w niemieckiej niewoli. Ze względu na znajomość
języka rosyjskiego znalazł się – pewnego razu – w kilkuosobowej drużynie wysłanej na zwiady. Opowiadał mi,
że nocą podpełzli pod biwakujące oddziały bolszewickie,
słyszeli pokrzykiwania sołdatów, także ich pieśni. Dziadek był muzykalny, z łatwością nucił melodię, którą kiedyś usłyszał. Znał też piosenki z okresu służby carskiej,
chętnie je podśpiewywał. Ale piosenki, którą podsłuchał
w sierpniu 1920 roku, leżąc ukryty w rowie o kilka czy też
kilkanaście kroków od śpiewających sołdatów, nie zanucił nigdy. Przypominał tylko jej słowa. I ja powtórzę dwuwiersz, który utkwił mi w pamięci.

*
Ale i Białorusini okazują się równie przyjacielscy…
Mój druh Jazep Januszkiewicz, białoruski historyk literatury, zadzwonił do mnie w roku 2015 z pytaniem, czy
nie zorganizowałbym spotkania z jego rodakiem, wybitnym poetą i politykiem Uładzimirem Nieklajewem.
W pierwszych latach XXI stulecia Nieklajew przebywał
w Polsce, jakiś czas potem powrócił na Białoruś, w roku
2010 kandydował na prezydenta Białorusi, w dniu wyborów został pobity do nieprzytomności, a następnie
porwany przez nieznanych sprawców. Szczęśliwie ocalał.
Oczywiście, z radością podjąłem się organizacji spotkania. Przyszło trzydzieści kilka osób, niewiele, ale słuchacze byli autentycznie zainteresowanych losami białoruskiej opozycji i literatury. Już na początku poprosiłem,
aby nasz gość przeczytał po białorusku wiersz o bitwie
warszawskiej.
– Dlaczego po białorusku? – zdziwił się świetnie mówiący w naszym języku poeta.
– Bo sam chciałbym przedstawić rzecz po polsku! –
wyjaśniłem. I przeczytałem.

Dawaj, dawaj Warszawu, dawaj, dawaj Berlin,
A potom oddochniom i pojdiom na Łondon!
Nawet osoby, które nie znają rosyjskiego, odczują grozę
wiejącą z przytoczonego dystychu.
Następnego dnia przyszło mu zająć stanowisko za cekaemem, poprzednia załoga tego ciężkiego karabinu maszynowego zginęła. Obejrzał sprzęt, przeszkolił ładowniczego, cóż, z amunicją było krucho. Wystarczy może
na kilkanaście minut – rozpaczał. – Ale stał się cud,

Ulica Bitwy Warszawskiej
„Zielona woda
Woda zielona….”
Śpiewa przy stole młódź podchmielona.
Młodzi Polacy świętują wokół
Rocznicę bitwy dwudziestego roku.
Bitwa Warszawska. Jeszcze bez cudu.
Skrwawione szable na szczęście ludu.
Sieką na lewo!
Sieką na prawo!
Kolej na ciebie, panno Warszawo!

→
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Szczęście tutejszych – to nie przelewki
Sam Tuchaczewski na koniu krewkim
Wiedzie na szwadron – cztery szwadrony,
Nie licząc siły flagi czerwonej.
Biało-czerwoni? To jacy – tacy!
Jaka tam Polska? Jacy Polacy?
Lecz choć padali, ale wytrwali!
Co „Piłsudczykom” wypomni Stalin.
O, krew tej bitwy jeszcze wypłynie
Z bezbronnych jeńców
w ruskich Katyniach.
Jeszcze warszawskim Stalin powstańcom
Tamtej Konarmii wypomni tańce…
Sam Tuchaczewski, choć o tym nie wie,
Już w stalinowskim policzon gniewie:
Choć na pół świata zgromadził siły,
Za klęskę – w czapę i do mogiły!
Och, ilu młodych ogniem, wichurą
Rewolucyjna skosiła bzdura!
A mogli „Wodą zieloną” sławić
Ulicę „Bitwy Warszawskiej” w Warszawie,
Gdzie ich wspomina nad szklanką wina
W rocznicę bitwy niejedna dziewczyna,
Co jeszcze nie wie, że świat wciąż brodzi
Jak nie we krwi, to w zielonej wodzie.
Dodam, że utwór przełożył Czesław Seniuch.
Nie jestem dobrym recytatorem, ale po moim odczytaniu zapanowała długa cisza. A potem – jak to się nieraz
mówi – zerwał się huragan braw.
Rekonstrukcja bitwy pod Osową, sierpień 2020. Fot. Stanisław Turski

Wśród uczestników spotkania był także Stefan Butryn,
emerytowany już kierownik Muzeum Stefana Żeromskiego. Nie widzieliśmy się dawno, pan Stefan zaproponował, abym odprowadził go na dworzec autobusowy,
skąd odjeżdżał do swego domu w podlubelskim Nałęczowie. Z radością zaakceptowałem propozycję. W czasie przechadzki rozmawialiśmy o literaturze, polityce,
zmieniających się czasach i ludziach zmieniających poglądy. W pewnym momencie mój rozmówca przystanął.
– A wie pan – zwrócił się do mnie – już dawno nabrałem przekonania, że to pan zadbał o podziemne wydanie
dzieła Żeromskiego!
*
Rozważałem, kto z jaką książką ruszał na wojnę. Mój
Dziadek Aleksander ruszył na bolszewików bez książki, ale z książką powrócił. W okopach pożyczył od kolegi, studenta z Krakowa, Beniowskiego Słowackiego. Cóż,
chłopak nie przeżył. Dziś egzemplarz, z którym Dziadek
nie rozstawał się w trakcie krwawych zmagań z Rosjanami, jest w moim posiadaniu. Umieściłem go wśród moich
najcenniejszych zbiorów, obok łuski pocisku wystrzelonego do bolszewików pod Łęczną przez Michała Jaczyńskiego. Często po niego sięgam, otwieram na trzeciej stronie
i odczytuję imię i nazwisko pierwszego właściciela: Jerzy
Baszyński. Jest także miejsce jego zamieszkania: Kraków.
Gdyby znalazł się ktoś z rodziny studenta poległego pod
Zamościem, zwróciłbym pamiątkę.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Stanisław
Turski

Bój pod Osową
Hej! Do broni dziś plemię junacze!
Kto polegnie, uśmierć będzie miał piękną
I niech nad nim nikt bracia nie płacze!
Kto nie legnie, ten wróci zwycięzcą!
(Józef Relidzyński)
Wiadomość o rekonstrukcji bitwy pod Osową koło
Włodawy, która odbyła się 17 sierpnia 1920 roku, dotarła do mnie w ostatniej chwili. Jechać? Nie jechać? Zdążę
na czas, czy nie zdążę? Przede mną sto kilometrów drogi przez Wyżynę Lubelską, Polesie Lubelskie i Lasy Sobiborskie, a do rozpoczęcia uroczystości pozostało zaledwie 90 minut.
Siadam za kierownicą auta i przybywam na pole bitwy
w momencie, gdy żołnierze 3. pułku artylerii Legionów,
kończą pospieszne okopywanie się przed spodziewanym
atakiem 17. brygady strzelców sowieckich, którzy po klęsce pod Warszawą usiłowali przebić się za Bug.
Bój pod Osową był częścią bitwy o Włodawę i zakończył się całkowitym zwycięstwem sił polskich. Do niewoli wzięto siedmiuset krasonoarmiejców. Przez następne
dwa dni żołnierze polscy oczyszczali nadbużańskie tereny z niedobitków nieprzyjaciela, a następnie zajęli twierdzę Brześć.
Rekonstrukcja boju pod Osową została przedstawiona
w sposób symboliczny, bez udziału setek żołnierzy i dużej ilości sprzętu. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu rekonstruktorów, którzy nosili historyczne mundury polskie i rosyjskie, a posługiwali się bronią jakiej wówczas
używano. Starano się nawet dopasować rysy twarzy do fizjonomii polskich legionistów i sowieckich bojców.
Widowisko było niezwykle sugestywne i przejrzyste,
jako że doświadczeni rekonstruktorzy poruszali się po
żołniersku, sprawnie się maskowali i czołgali, strzelali
z karabinów ręcznych i cekaemów (ślepymi nabojami),
bili na bagnety, ale też pozorowali strach podczas prób
ucieczek i rezygnację, gdy musieli się poddać do niewoli.
W widowisku udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji i Historii „Wrzesień 1939” z Krakowa
oraz Grupa Młodzieżowa Społecznych Instruktorów PCK

Rekonstrukcja bitwy pod Osową, sierpień 2020. Fot. Stanisław Turski

z Włodawy. Po zakończonej bitwie pod Osową obie grupy pospieszyły do Komarowa, aby wziąć udział w rekonstrukcji największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku, która zakończyła się zwycięstwem polskich ułanów.
Chwała Muzeum we Włodawie a także władzom Gminy Hańsk, za zorganizowanie rekonstrukcji bitwy pod
Osową. Wśród widzów widziałem wiele młodych twarzy, były też matki z dziećmi i mieszkańcy w różnym wieku, z Osowy i pobliskich wsi poleskich.
Wystawione w ten sposób militarne wydarzenie z czasów wojny polsko-bolszewickiej, które toczyło się na
oczach widzów, zapadło silnie w ich pamięć, stając się
lekcją ojczystej historii. Było też hołdem dla żołnierzy,
którzy walcząc z czerwonym najeźdźcą, rzucali na stos
swój życia los…					
■

n u m e r

3 (101)

l i p i e c

-

s i e r p i e ń

2 0 2 0

•

8 7

Adam Przybylski, Wojna polska 1918–1921, Wojskowy Instytut NaukowoWydawniczy, strona/karta: Szkic 24, Warszawa 1930, zbiory POLONA

Rekonstrukcja bitwy pod Osową, sierpień 2020. Archiwum Stanisława Turskiego
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Józef
Grabowski

Bitwa pod Komarowem
W niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku na polach w Wolicy Śniatyckiej, w powiecie zamojskim, odbyły się główne uroczystości 100. rocznicy Bitwy pod Komarowem.
Organizatorzy upamiętnili zwycięstwo polskiej kawalerii
w największej kawaleryjskiej bitwie XX wieku.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego historycy wojskowości uznali bitwę pod Komarowem za jedno z sześciu największych zwycięstw jazdy polskiej. Dziś
miejsca tylko dwóch z nich są nadal w granicach Polski.
To Grunwald i właśnie Komarów.
W świadomości wielu Polaków wojna polsko-bolszewicka w roku 1920 to Bitwa Warszawska, „Cud nad Wisłą”, o bitwie pod Komarowem wiedzą nieliczni. Pierwsze
próby przypomnienia tej największej bitwy kawaleryjskiej
XX wieku, były w latach 90. Wcześniej – jak informują organizatorzy: Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” –
nie było klimatu, aby takie rzeczy robić.
Trochę historii
Podczas wyprawy kijowskiej, będącej częścią wojny
polsko-bolszewickiej w dniach 25–27 kwietnia 1920 roku,
miało miejsce zdobycie Koziatyna, węzła kolejowego na
południowy zachód od Kijowa, pod Berdyczowem, położonego w tym czasie 140 km od linii frontu.
Polacy wzięli do niewoli przeszło 2 tys. jeńców, 80 lokomotyw, 2000 wagonów, w tym 7 pociągów sanitarnych,
2 pociągi kąpielowe, mnóstwo cennych materiałów sanitarnych i żywności. Odcięto odwrót 44. Brygadzie sowieckiej i jednej brygadzie ukraińskiej. Liczba jeńców
wzrosła do 8500. Zdobyto 27 armat, 176 karabinów maszynowych, 4800 karabinów, amunicję, inne uzbrojenie i sprzęt. Polacy stracili w walkach 9 żołnierzy i 33
rannych.
28 kwietnia przybył do Koziatyna Józef Piłsudski
i francuski generał Henrys, który pogratulował gen. Romerowi zwycięstwa, jednak podkreślił konieczność utrzymywania łączności w czasie walki (dywizja, wobec braku
meldunków przez dwa dni uważana była przez Piłsudskiego jako rozproszona). 30 kwietnia nadciągnęły do
Koziatyna oddziały polskiej piechoty, które obsadziły

miasteczko i węzeł kolejowy oraz zabezpieczyły zdobycze. 2 maja Dywizja jazdy ruszyła ku Białej Cerkwi, którą zdobyła. 7 maja Dywizja jazdy stanęła nad Dnieprem.
Zdobycie Koziatyna zdezorganizowało całe prawe
skrzydło 12. Armii Sowieckiej. Dywizja Jazdy, działając
na tyłach bolszewickiej 12. Armii, odebrała wojskom sowieckim możliwość odwrotu i ucieczkę drogami kolejowymi. Wobec zamknięcia odwrotu na Koziatyn większość
44. Dywizji Strzelców i ukraińska Brygada Strzelców Siczowych skapitulowały.
Pomiędzy zagonem kawalerii polskiej na Koziatyn a zwycięstwem pod Komarowem minęły trzy miesiące. W tym czasie było kilka niepowodzeń Wojska Polskiego: odwrót spod Kijowa pod Lwów i Zamość na froncie
południowym oraz odwrót na Płock, Wyszków i Radzymin na froncie północnym. 1. Armia Konna (Konarmia) Siemiona Budionnego (cztery dywizje i jedna samodzielna brygada, ok. 30 tys. żołnierzy, 31 tys. koni,
cztery pociągi pancerne – w sumie 13 brygad, w tym około połowy Kozaków) wspierana była zawsze przez dywizję
piechoty. Jazda polska, o wiele słabsza od Konarmii, nie
była w stanie jej zatrzymać, mogła jedynie opóźniać działania i wstrzymywać, osłaniając odwrót własnej piechoty,
artylerii i taborów. W odwrocie wojsk polskich topniały
siły szwadronów i pułków, ginęli szczególnie oficerowie.
Odwrót trwał. Był on serią bitew i potyczek, w których
strona polska cofała się. Nieprzyjaciel także ponosił straty i to nie tylko w walce. Z 1. Armii Konnej dezerterowało bardzo wielu żołnierzy, przechodząc na stronę polską.
Przechodziły grupy i całe oddziały. Dezerterzy chcieli od
razu walczyć z bolszewikami, wcielano ich do wielu pułków. W okresie późniejszym sformowano z nich brygadę pod dowództwem kozackiego oficera esauła (majora)
Jakowlewa.
*
20 sierpnia, gdy trwała Bitwa Warszawska, Budionny postanowił, ponaglany rozkazami dowództwa bolszewickiego, zaprzestać ataków na Lwów i ruszył wesprzeć
wojska bolszewickie pod Warszawą. W drodze na Lublin
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postanowił zdobyć Zamość broniony przez 31. Pułk
Strzelców Kaniowskich pod dowództwem kpt. Mikołaja
Bołtucia, który wspomagała 6. Dywizja Strzelców Siczowych dowodzona przez płk. Marka Bezruczkę.
W tym czasie – po całej serii potyczek – Konarmia liczyła ok. 7 tys. żołnierzy, 31 dział, 270 karabinów maszynowych i 7 samochodów pancernych. Marszowi 1. Armii
Konnej zagrażała 3. Armia gen. Zygmunta Zielińskiego.
Naczelne Dowództwo WP uznało, że zarysowuje się kolejna możliwość osaczenia i rozbicia 1. Armii Konnej.
Aby skoordynować akcję przeciw Budionnemu, gen. Zielińskiemu podporządkowano Grupę gen. Stanisława Hallera (13. Dywizję Piechoty, 1. Dywizję Jazdy). Ponadto
Armię gen. Zielińskiego miały wzmacniać 9., 10. i 18. Dywizja Piechoty, ściągane z północy po pogromie Tuchaczewskiego nad Wisłą.
Odejście bolszewików pod Zamość umożliwiło Grupie gen. Hallera doścignąć Budionnego, który przez
trzy dni ponawiał ataki na miasto. 29 sierpnia wieczorem pododdziały płk. Juliusza Rómmla natknęły się na
tyły 1. Armii Konnej, biorąc 200 jeńców , w tym politruka 1. Armii Konnej, oraz zdobywając 7 ckm-ów, tabory i baterię armat oraz samochód. Rankiem 30 sierpnia
1. Dywizja Jazdy obsadziła pozycje nad Huczwą. Po południu dowódca Dywizji otrzymał rozkaz gen. Hallera

przesunięcia 6. Brygady Jazdy w rejon Wolica Brzozowa–
Zubowice, a 7. Brygady Jazdy – do Komarowa.
Dowodzący 3. Armią od 30 sierpnia gen. Władysław
Sikorski postanowił stoczyć bój z 1 Armią Konną w rejonie Zamościa i Komarowa. Plan Sikorskiego przewidywał związanie głównych sił Budionnego pod Komarowem przez czołowe uderzenie Grupy gen. Hallera
i dwustronne oskrzydlenie siłami 10. Dywizji Piechoty
gen. Lucjana Żeligowskiego z rejonu Zamościa na Tyszowce oraz 2. Dywizji Piechoty Legionów płk. Michała Żymierskiego z Grabowca na Miączyn.
30 sierpnia polskie wojska broniące Zamościa odparły
atak Konarmii na miasto. W tym czasie Polacy – zgodnie
z planem Sikorskiego – wzięli Konarmię w kleszcze od
zachodu przez załogę Zamościa, od północy przez 2. Dywizję Piechoty Legionów, od południa przez Grupę Pościgową gen. Stanisława Hallera. Grupa Pościgowa Hallera składająca się z 1. Dywizji Jazdy płk. Juliusza Rómmla
i 13. Dywizji Piechoty wzięła na siebie główny ciężar walki. Zarządzono ogólne natarcie: 1. Dywizja Jazdy na Cześniki a 13. Kresowa Dywizja Piechoty Stanisława Hallera
na Zamość. 31 sierpnia o 7 rano 1. Dywizja Jazdy starła się z 1. Armią Konną u zachodniego krańca bagien
komarowskich we wsi Wolica Śniatycka, gdzie 7. Brygada Jazdy zdobyła wzgórze nr 255 i odparła kontratak.

→
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Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem. Foto. fujcik

Budionny, widząc zagrożenie okrążeniem, wydał rozkaz
uderzenia w rozbieżnych kierunkach: jedna dywizja kawalerii (ok. 1500 żołnierzy stanu bojowego) ruszyła na
Komarów, a druga (ok. 1800 żołnierzy stanu bojowego)
na Grabowiec, pozostała część tzw. „Osobnaja Brygada”
(ok. 800 żołnierzy stanu bojowego) pozostawały w rejonie Zamościa.
Zagrożona okrążeniem 1. Armia Konna Budionnego
chciała wydostać się z pułapki, lecz drogę zastąpiła jej
1. Dywizja Jazdy płk. Rómmla, co doprowadziło do rozpoczęcia bitwy. Pierwszy zaatakował Batalion Szturmowy kpt. Maczka, uderzając spod wsi Waręż i wychodząc na
tyły Budionnego. 7. Brygada walczyła z Dywizją Konarmii,
uderzając w nią kilkakrotnie konnymi szarżami.
Losy bitwy ważyły się długo. Polskie brygady mocno
się wykrwawiły. Nie można było liczyć na uzupełnienia
i nie można było przejść do odwodu. Między godz. 13
a 14 płk Rómmel otrzymał meldunek od lotników o odwrocie głównych sił Budionnego drogą Werbkowice–
Hrubieszów, wobec czego ok. godziny 15 płk Rómmel
rzucił do walki 6. Brygadę na Niewirków, zamierzając
odciąć odwrót 1. Armii Konnej. Uderzyli krechowiacy i jazłowiacy. 12. Pułk Ułanów ubezpieczał prawe
skrzydło od wsi Śniatycze. Lewe w Cześnikach ubezpieczał dywizjon 1. Pułku Ułanów wraz z konną baterią
zdobytą rankiem z częścią obsługi, która zamiast do niewoli poszła od razu do walki po stronie polskiej. Tymczasem ok. godz. 17 Budionny podjął kontruderzenie,
na które Polacy odpowiedzieli szarżą dwóch pułków: 8.
i 9. Przeciwnik nie podjął walki. Bolszewicy przepuścili przez swoje szyki ułanów polskich i uderzyli z boków.
Przez kilka minut los walki był niewiadomy. Dowódcom
pułków (8. i 9.) udało się zewrzeć szyki. Szczęśliwie uzyskali wsparcie, bowiem od strony Niewirkowa przycwałował dywizjon krechowiaków na czele z płk. Rómmlem.
Z ław Kozaków coraz liczniejsze grupki odpryskiwały

w tył. W końcu cała masa ustąpiła, odchodząc do lasków
Woli Śniatyckiej.
O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8. Pułkiem
Ułanów, która w galopie wbiła się w szeregi przeciwnika
i zdobyła m.in. samochód Budionnego. Brawurowa szarża poderwała 8. Pułk Ułanów i szwadron 1. Pułku Ułanów. Po gwałtownej walce Sowieci rozpoczęli ucieczkę
z pola bitwy. O szarży tej napisał dowódca 1. Dywizji Jazdy w rozkazie z 13 maja 1921 roku płk Juliusz Rómmel:
Na koniec jedna z najświetniejszych szarż z całej wojny polskiej, szarża 8-go pułku ułanów pod dowództwem
nieustraszonego rotmistrza Krzeczunowicza, która ostatecznie zdecydowała los całej bitwy.
Nie podjęto pościgu za wrogiem, ponieważ zapadał
zmrok, a polscy żołnierze byli przemęczeni, walcząc od
rana bez chwili wytchnienia. Część oddziałów 1. Armii
Konnej zdołała się przebić przez słabą barierę obrony źle
dowodzonej przez płk. Żymierskiego 2. Dywizji Piechoty Legionów. Jednak Konarmia została mocno osłabiona
i zmieniła kierunek odwrotu.
Izaak Babel opisał ówczesny stan Konarmii: „Dowódcy
przygnębieni. Groźne oznaki rozkładu armii”
Siła bojowa 1 Armii Konnej Budionnego została złamana i już jej nie odzyskała, jednak jeszcze 1 września
pod Hrubieszowem zdołała zdziesiątkować 4. Pułk Piechoty, nie była już jednak zdolna do działań ofensywnych.
Po udziale w bolszewickiej inwazji na Polskę z 20-tysięcznej 1. Armii Konnej pozostało ok. 3 tys. żołnierzy. 25 września 1. Armia Konna Budionnego została wycofana z frontu polskiego i skierowana na front południowy. W pościgu
za Konarmią kilka dni później Grupa gen. Władysława Jędrzejewskiego rozbiła brygadę Iwana Tiuleniewa.
10 października 1920 dywizja, w której służył Izaak Babel została karnie rozwiązana z powodu szerzącego się
w jej szeregach bandytyzmu.
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Bitwa pod Komarowem była największą od 1813 roku
bitwą kawalerii. 1. Dywizja Jazdy walczyła z dwoma dywizjami jazdy Konarmii, które zostały rozbite, tracąc 2/3
swego stanu osobowego. Straty strony polskiej to ok. 300
poległych i rannych (20% stanu bojowego 1. Dywizji

Jazdy) i 500 koni. Największe straty były w 9. Pułku Ułanów – 120 poległych i rannych, w tym trzech dowódców
szwadronów.
Józef Grabowski

9 2

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Stanisław
Ziemski

Pamięć o Hallerze
W lubelskim salonie artystycznym Fundacji Willa Polonia („Umbilicus orbis” przy ulicy Kowalskiej 1)
otwarto wystawę pt. „Generał Józef Haller i jego żołnierze” – przygotowaną przez Muzeum Niepodległości
w ramach programu edukacyjnego „100 na 100” z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ekspozycja składa się z 30 plansz prezentujących bogaty materiał ikonograficzny i informacyjny. Unikatowe fotografie
i plakaty pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego
w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Powstały one w okresie pierwszej wojny światowej, lecz także ukazują Generała i jego bliskich po roku 1945, już na
emigracji.
Powiada się, że w Polsce Niepodległej egzystowały
dwie legendy wodzów: Józefa Piłsudskiego (1867–1935)
i Józefa Hallera (1873–1960). Walkę o rząd dusz wygrał
Piłsudski, ale i Haller miał zdolnych i wiernych twórców
legendy, choćby jak Edward Ligocki z jego fundamentalnym dziełem O Józefie Hallerze. Życie i czyny na tle współczesności dziejowej (Warszawa 1923), czy gen. Izydor Molecki z niezwykła książką Józef Haller w walce o Polskę
Niepodległą i Zjednoczoną (Toruń 1936). Utwory poetyckie pisał Artur Oppman, a karykatury rysował Kazimierz
Sichulski. Stanisław Bagieński namalował słynny obraz
Bitwa pod Kaniowem (1923) przedstawiający w centralnym punkcie Józefa Hallera na koniu, a Wojciech Kossak przedstawił go na obrazie Zaślubiny Polski z morzem
(1930). Chyba wszyscy znają kultowy plakat Stanisława
Sawiczewskiego z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 roku
„Wstąp do wojska, broń ojczyzny” przedstawiający Hallera wzywającego do rozprawy z bolszewikami. Wspomnę
jeszcze rysunek Henryka Uziębły z „Tygodnika Ilustrowanego” (24/1920) Generał Haller dokonuje aktu zaślubin z morzem.
Trochę historii
Po wybuchu I wojny, na mocy rozkazu z 27 sierpnia
1914 roku o powstaniu Legionów Polskich, kapitan Haller
rozpoczął we Lwowie organizację Legionu Wschodniego z Drużyn Bartoszowych, członków Drużyn Polowych

„Sokoła” i części Polskich Drużyn Strzeleckich. W związku z niepowodzeniami armii austriackiej i zajęciem
wschodniej Galicji przez Rosjan, Legion Wschodni przeniósł się w rejon Mszany Dolnej. Jednak na skutek odmowy złożenia przez żołnierzy przysięgi na wierność austriackiemu cesarzowi, Legion nie wziął udziału w walce
i ostatecznie się rozpadł.
Haller stanął na czele legionistów pragnących dalej toczyć walkę i po uzupełnieniu składu osobowego stworzył
z nich 3. Pułk Legionów. We wrześniu 1914 roku jednostka ruszyła w kierunku Karpat Wschodnich, gdzie brała
udział w ich obronie przed Rosjanami. W listopadzie brygadę podzielono i część pod dowództwem Hallera pozostała w Rafajłowej.
Po 10-miesięcznym pobycie w szpitalu, spowodowanym wypadkiem samochodowym, jakiemu uległ na początku 1916 roku, po powrocie do zdrowia dołączył do
Rady Pułkowników zrzeszającej szefów jednostek Legionów sprzeciwiających się proaustriackiej polityce
Komendy Legionów. W lipcu 1916 roku ponownie objął dowództwo 2. Brygady Legionów Polskich, a w lipcu
1917 roku po kryzysie przysięgowym dowodził 2. Brygadą, wchodzącą w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego
podległego Austrii.
W lutym 1918 roku wraz z 2. Brygadą przedostał się
przez front austriacko-rosyjski i dołączył do polskich oddziałów w Rosji, gdzie objął dowództwo formowanej 5.
Dywizji Strzelców Polskich. Od marca był szefem całego
II Korpusu Polskiego na Ukrainie, zaś 7 kwietnia 1918
roku awansował na generała. W maju Niemcy zaatakowali Polaków w rejonie Kaniowa i po całodziennej walce zmusili do kapitulacji. Hallerowi udało się uciec i pod
zmienionym nazwiskiem dotrzeć do Moskwy, gdzie objął dowództwo Polskiej Komisji Wojskowej.
W lipcu 1918 roku wyruszył do Francji, gdzie w październiku został szefem powstającej armii polskiej. Do
wojska mogli wstępować Polacy z armii francuskiej,
zbiegli jeńcy z armii Niemiec i Austro-Węgier oraz Polonia z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Państwa Ententy 28 września 1918 roku uznały Błękitną Armię, zwaną
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Obraz Henryka Uziembły: Zaślubiny Polski z morzem. (pośrodku obrazu gen. J. Haller)

tak od koloru mundurów, za sojuszniczą i samodzielną
armię polską. W 1918 roku polskie oddziały dowodzone
przez gen. Hallera wzięły udział w walkach z Niemcami
na froncie zachodnim w Wogezach i Szampanii.
Rozbudowę armii kontynuowano po zakończeniu I wojny. W efekcie liczyła ponad 100 tys. żołnierzy, dla których
uzbrojenie, m.in. nowoczesne czołgi Renault FT-17, dostarczyła Francja. W czerwcu 1919 roku nastąpił ostatni
etap przeniesienia armii do Polski.
Do Warszawy przyjechał już w kwietniu, owacyjnie
witany przez mieszkańców. Błękitną Armię skierowano na front polsko-ukraiński, gdzie w zwycięskim marszu dotarła aż nad rzekę Zbrucz. Sam Haller otrzymał
w czerwcu 1919 roku dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego, zaś w październiku został szefem Frontu Pomorskiego, mającego za zadanie pokojowe przejęcie
Pomorza, otrzymanego przez Polskę w Traktacie Wersalskim. Akcja trwała od stycznia do lutego 1920 roku.
10 lutego 1920 roku gen. Haller, minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski i nowe władze

Województwa Pomorskiego wzięli udział w Pucku w symbolicznych zaślubinach Polski z Bałtykiem. W tym samym roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, Haller
objął funkcję Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej.
Podczas Bitwy Warszawskiej dowodził obroną przedpola
miasta, był też członkiem Rady Obrony Państwa. Później
dowodził Frontem Północno-Wschodnim.
Po wojnie został Generalnym Inspektorem Artylerii
i przewodniczącym Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej, a także członkiem Rady Wojennej i przewodniczącym Związku Hallerczyków. Od lipca 1920 do lutego
1923 roku przewodniczył Związkowi Harcerstwa Polskiego, a w latach 1922–27 zasiadał w Sejmie z ramienia
Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Skrytykował przewrót majowy i w lipcu 1926 roku został przeniesiony w stan spoczynku.
Po wybuchu II wojny światowej przedostał się
przez Rumunię do Francji. Oddał się do dyspozycji tworzącego się rządu gen. Władysława Sikorskiego i przewodniczył Międzyministerialnej Komisji Rejestracyjnej.
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Gen. Józef Haller, prezes Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża (zbiory PCK)

W pierwszych dniach listopada 1939 r. wszedł w skład
rządu jako minister bez teki. Na przełomie lat 1939–1940
odbył kolejną podróż do Ameryki, tym razem aby zachęcić Polonię do wstępowania do tworzącego się we Francji Wojska Polskiego. Po upadku Francji przedostał się
przez Hiszpanię i Portugalię do Wielkiej Brytanii. Tam
w latach 1940–1943 pełnił funkcję Ministra Oświaty
w Polskim Rządzie na Uchodźstwie.
Po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać
na emigracji i osiedlił się na stałe w Wielkiej Brytanii.
Okazjonalnie występował na łamach Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa.
Jak pisze Jan Engelgard we wstępie do katalogu Hallerczycy, to generał – wbrew pozorom – „nie był na pierwszej linii ataku. Po roku 1956 władze zamierzały nawet
zgodzić się na jego przyjazd do kraju. Haller pragnął odwiedzić Ojczyznę przy okazji zaplanowanych na maj 1957
roku odnowienia Ślubów Jasnogórskich. Miał już nawet
kupione bilety z Londynu do Warszawy i zgodę na wjazd
wydany przez konsulat PRL w Londynie. Zamierzał wylądować w Warszawie 2 maja 1957 roku, a potem odbyć
pielgrzymkę na Jasną Górę oraz odwiedzić mieszkających
w Polsce siostrę Annę i brata Karola.

Kiedy władze zaprosiły go na oficjalne powitanie na
dzień 5 maja do hotelu „Bristol”, Haller zrezygnował
z wyjazdu. Prawdopodobnie wpłynęła na to także presja
środowiska emigracyjnego, które od początku było przeciwne podróży Hallera do kraju, obawiając się, że może
on już zostać na stałe. Józef Haller był żywą legendą, symbolem Polski Niepodległej. W tym czasie na powrót do
Polski zdecydowali się Stanisław Cat-Mackiewicz, Jerzy
Zdziechowski i Zofia Kossak-Szczucka… Emigracja odebrała to jako wielki cios, ewentualny wyjazd gen. Józefa
Hallera byłby ciosem jeszcze większym.
Zmarł w Londynie 4 czerwca 1960 r. w wieku 86 lat.
Został pochowany na cmentarzu Gunnersbury.
Dzięki inicjatywie polskich harcerzy z 58 TDHP „Biali” jego prochy wróciły 23 kwietnia 1993 r. do Polski
i 15 maja spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym
św. Agnieszki w Krakowie.
Organizatorowi wystawy, dr. Janowi Sękowi, prezesowi
Fundacji Willa Polonia, serdeczne gratulacje.
Stanisław Ziemski
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Krzysztof
Stankiewicz

Nakładem lubelskiego wydawnictwa Polihymnia ukazała się książka „Kochankowie z Lublina – opowieść o miłości, podróżach i koronawirusie” autorstwa Krzysztofa
Stankiewicza. We wstępie autor napisał: „W jednej z moich podróży spotkałem dwoje młodych ludzi. Parę. Byli
w sobie absolutnie, pięknie zakochani. Okazało się też, że
byli dobrymi kompanami w drodze. Często mówili, opowiadali mi o sobie, o swoich przeżyciach. A ja ich opowieści przelałem na papier. I tak powstała ta książka”. Oto
jeden z jej rozdziałów:

Epidemia bardzo szybko zmieniła się w pandemię.
Zmieniło się zresztą wszystko! Świat stanął na głowie.
Cały świat. Dosłownie! Choć początkowo wcale się na to
nie zapowiadało. W Chinach zupełnie zbagatelizowano
jej pierwsze objawy. W Europie, a zwłaszcza we Włoszech
i Hiszpanii, podobnie. Mało tego, we włoskim Bergamo,
już w okresie trwania zarazy, rozegrany został międzynarodowy mecz piłki nożnej z udziałem dziesiątek tysięcy
kibiców z Włoch i Hiszpanii. Grały drużyny z Bergamo
i Walencji. Nie pamiętam, kto wygrał, ale wiem, że gdy
po końcowych gwizdku sędziego kibice rozjechali się do
domów, w parę dni później w obu tych krajach epidemia wybuchła z wielką siłą. Po pewnym czasie dziennie
umierało w nich nawet 600 i więcej osób. Wszelkie mecze i zawody sportowe we Włoszech, Hiszpanii i na całym
świecie zostały wstrzymane i odwołane, włącznie z Igrzyskami Olimpijskimi przygotowywanymi w Tokio na lipiec
br. Tylko w bliskiej nam Białorusi ligowych meczów piłki
nożnej, i innych też, rozgrywać nie przestano, odbywały
się także w kwietniu. A prezydent tego kraju powiedział
w wystąpieniu telewizyjnym – sam to słyszałem – że on
żadnego wirusa nie widział.
– A pani widziała? – odpowiedział pytaniem na pytanie skierowane do niego przez miejscową dziennikarkę.
Tak więc – decyzją prezydenta – na Białorusi epidemii koronawirusa nie było i nie miało być. Jak długo jeszcze i z jakim skutkiem? Odpowiedź na to pytanie pewnie
wkrótce przyjdzie sama.

U nas, w Polsce, pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono 4 marca. Wirus dotarł do nas z Niemiec. Bodajże już następnego dnia, albo dwa dni później,
zmarł pierwszy Polak, choć ten pacjent zerowy, u którego najwcześniej zdiagnozowano chorobę po pewnym
czasie wyzdrowiał, dając niejako optymistyczny sygnał
na przyszłość, że chorobę można pokonać. Ale to był tylko sygnał. Rzeczywistość okazała się inna. Mimo coraz
większych ograniczeń i obostrzeń zakazujących wychodzenia z domu bez potrzeby, obowiązkowej kwarantanny podejrzanych o zakażenie, zakazu wchodzenia do parków i lasów, chorych zaczęło gwałtownie przybywać. Nie
pomogło wprowadzenie limitów dla klientów sklepów,
aptek, banków czy urzędów pocztowych. Tylko do tych
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instytucji, bowiem wszystkie inne pozamykano: restauracje, hotele, teatry, kina i inne ośrodki kultury, nawet biblioteki, wszystko pozamykano. Szkoły, uczelnie i fabryki też. Mało tego. Z końcem marca w całej Polsce prawie
49 tysięcy firm złożyło wnioski o zawieszenie działalności. Tysiące ludzi z dnia na dzień utraciło pracę. Róża, podobnie, jak wszyscy uczniowie i studenci, przestała chodzić na zajęcia. A ja do pracy. Bo zapotrzebowanie na PR
i reklamę gwałtownie zmalało, właściwie do zera. Wszyscy zaczęli mieć nagle, oprócz obaw przed zarażeniem,
zupełnie inne problemy.
Problemem numer jeden stała się oczywiście postępująca ilość zakażeń. Wielkość ta z każdym dniem stawała się coraz większa, ale pierwszy prawdziwy przełom nastąpił z początkiem kwietnia. W dniu 2 kwietnia
w całej Polsce zachorowało na COVID-19 aż 392 osoby,
a 14 osób tego dnia zmarło. Następnego dnia, 3 kwietnia
w kraju stwierdzono 437 przypadków nowych zachorowań, a ilość zgonów zanotowanych od początku epidemii
wzrosła do 71. Na całym świecie liczba chorych przekroczyła już milion, a liczba zmarłych od początku epidemii
przekroczyła 50 tysięcy. Tylko w USA tego jednego dnia,
3 kwietnia, zmarło 1480 osób. Najwięcej na świecie. Epidemia ze swym szczytem zaczęła przenosić się z Europy
za ocean, ale wcale też nie przynosząc ulgi mieszkańcom
naszego kontynentu.
Trudno być obojętnym wobec tych wszystkich faktów.
Ale co robić? Dla mnie pociechą były codzienne rozmowy z Różą, Oczywiście, tylko telefoniczne, bo spotykanie się, wspólne spędzanie czasu, stało się zakazane i zbyt
ryzykowne.
Podczas jednej z takich rozmów Róża powiedziała:
– Wiesz, chciałabym się wyspowiadać, bo nikt nie
wie, co się może przydarzyć, ale jak to zrobić? Z tego co
wiem, to nawet spowiadać chorych w szpitalach nie ma
komu. Księża też chorują i umierają, a kościoły są praktycznie zamknięte. Wszak może do nich wchodzić najwyżej pięć osób jednocześnie. A tu Wielkanoc za pasem!
Wiesz coś więcej na ten temat? Wiesz, jak by się tu można było wyspowiadać?
Wiedziałem. W moim kościele, podobnie jak w lubelskiej katedrze, księża spowiadali chętnych, oczywiście z zachowaniem podstawowych kryteriów sanitarnych. W moim kościele odbywało się to w ten sposób,
że ksiądz czekał na chętnych w bocznej, odosobnionej
kaplicy. Kto chciał, przychodził do niej i odbywał spowiedź sam na sam z księdzem siedzącym w pewnej, dość
sporej odległości. W taki właśnie sposób wyspowiadałem się ja, a potem Róża. Zrobiło nam się lżej na duszy i raźniej w sercu. Na tyle lżej, że mnie wydarzyło
się nagle coś, czego nie nazywam cudem, ale na pewno

niezwykłym splotem okoliczności. Sam zresztą do końca
nie wiem. Otóż, kiedy już pożegnaliśmy się z Różą, ona
poszła do domu, ja jeszcze wróciłem do kościoła. Przed
ołtarzem stoi tam duża figura Matki Bożej Fatimskiej.
Taka sama, jaką pamiętam z mojego, naszego wspólnego z Różą pobytu w Fatimie. Gdy wszedłem do kościoła, znalazłem się w nim zupełnie sam. Powoli przeszedłem wzdłuż całego kościoła, coraz bardziej zbliżając się
do figury. Gdy stanąłem już przed nią, ukląkłem i zacząłem się modlić. Tylko o jedno, o zdrowie dla mnie i dla
Róży, o przetrwanie tej epidemii, o przeżycie tego trudnego czasu.
– Wy przeżyjecie – usłyszałem w pewnym momencie.
Rozejrzałem się wokół, ale nikogo nie było. Spojrzałem
na figurę Matki Bożej. Jej twarz jaśniała światłem, jakby
ją ktoś oświetlił żarówką dużej mocy. Niesamowite zjawisko! Uśmiechnąłem się, a w sercu poczułem niezwykłą
radość. Przez perę sekund cała głowa figury, czy też twarz
Maryi jaśniała bardzo jasnym światłem.
– To słońce wpadające do wnętrza kościoła przez
kolorowe szkło witraży spowodowało tę jasność
– pomyślałem.
Wstałem z kolan, odwróciłem się i spojrzałem w górę
na kościelny witraż. Zrobiłem dwa kroki i odwróciłem
się znów twarzą do figury. Jasności na jej twarzy już nie
było. Trwała w sumie kilka, a może kilkanaście sekund.
Przez kilka następnych dni, zawsze o tej samej porze dnia, rankiem, kiedy słońce przez kolorowe witraże
zagląda do wnętrza kościoła, zachodziłem do świątyni,
czekając na powtórzenie zjawiska. Nigdy już się nie powtórzyło. I nic więcej na ten temat nie mogę ani powiedzieć ani napisać. Skończyło się, choć ja zapamiętam go
nie tylko do czasu, gdy epidemia minie, a ja za wieszczem Mickiewiczem będę mógł „Do Twych świątyń progów iść za nawrócone życie podziękować Bogu”. Oczywiście, za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej. Tę jasność
na twarzy zwykłej, gipsowej figury, czy też niezwykłą jasność na twarzy Matki Boskiej, zapamiętam na zawsze,
do końca życia.
Nadeszła Wielkanoc. Jakże inna od wszystkich poprzednich. W Lublinie, podobnie jak w całym kraju i połowie Europy, wciąż zamknięte były sklepy (poza spożywczymi i aptekami), restauracje, hotele, teatry, kina
i inne ośrodki kultury, nawet biblioteki. Wszystko pozamykano, także szkoły, uczelnie, fabryki i kościoły częściowo też. Ulice opustoszały. A komunikaty o sytuacji
w kraju i świecie stawały się coraz bardziej dramatyczne.
Liczba zakażonych w całym świecie przekroczyła półtora miliona, a liczba zmarłych z powodu wirusa wyniosła już ponad 100 tys. W Polsce liczba zakażonych
przekroczyła 5 tysięcy, a zmarło z tego powodu ponad
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150 osób. W takiej sytuacji zawitała do Polski Wielkanoc
2020 roku. Z informacji ogłoszonych wieczorem drugiego dnia świąt, w tradycyjny Śmigus Dyngus wynikało, że
do tego czasu, czyli przez ostatnie trzy miesiące od chwili
zarejestrowania pierwszego zgonu na COVID-19, w całym świecie zakażonych tą chorobą było już 1,9 mln ludzi, z czego najwięcej w USA, bo aż ponad pół miliona.
Ponad 22 tysiące mieszkańców USA zmarło. W samej
Europie choroba też pochłonęła tysiące, z czego najwięcej we Włoszech i Hiszpanii. W sumie, na COVID-19
w świecie zmarło ponad 110 tysięcy osób. W Polsce epidemia zabrała do grobów 245 osób, a ilość zakażonych
wzrosła do 7 tysięcy. W drugim dniu świąt w Polsce odnotowano 260 nowych przypadków zarażenia wirusem.
Być może, a na pewno jedyną optymistyczną informacją tego dnia było to, że prawie 500 osób przeszło chorobę i wyzdrowiało! W tunelu zaczęło więc pod koniec
Wielkanocy świecić przysłowiowe, jeszcze bardzo słabe,
ale chyba jednak światełko.
Po świętach nadal obowiązywało moc różnych ograniczeń i zakazów. Nie wszyscy jednak potrafili się do nich
dostosować i przez cały czas spokojnie siedzieć w domu.
Jedni chodzili na krótsze lub dłuższe spacery, inni jeździli na rowerze, a jeszcze inni wyjeżdżali poza miasto. Ja
też nie wytrzymałem. Tym bardziej, że i pogoda w tym
czasie dopisała. Było ciepło i słonecznie. W Wielkanoc
wyszedłem z domu na spacer, ale tak mi się dobrze szło
i szło, że w końcu podszedłem pod dom Róży. Był już
wieczór, zaczęło zmierzchać. Stanąłem i zacząłem gapić się w jej okno. W pewnej chwili podeszła do niego Róża. Chyba chciała zamknąć okno, ale zatrzymała
się przy nim tak, jakby mnie zauważyła. Nie byłem pewien, więc stałem bez ruchu i patrzyłem na nią. W pewnym momencie widać przekonała się, że to ja, i pomachała do mnie ręką.
– Hura – krzyknąłem sam do siebie. I chyba aż podskoczyłem z radości.
Ją widać to rozbawiło, bo pomachała mi jeszcze raz
i nagle znikła z okna. Niemal jednak w tej samej chwili zadzwonił mój telefon. Spojrzałem na niego i widzę, że
to Róża dzwoni.
– Halo.
– To ty? Co ty tu robisz słodki wariacie?
– Przyszedłem pocieszyć się twoim widokiem. Przecież nie będę cały czas wpatrywał się tylko w tego
koronawiorusa.
– No i co widzisz?
– Jak to co. Widzę, jak pięknie wyglądasz. Jak zawsze
zresztą.
– Ej tam pięknie, Siedzę w domu i się nudzę.
– To wyjdź do mnie.
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– Nie, wyjść nie wyjdę, ale wiesz co, podejdź bliżej pod
balkon, to ja wyjdę na zewnątrz.
– Ok – podszedłem bliżej. Drzwi balkonowe otworzyły
się i na balkonie, tuż przede mną, a właściwie nade mną
stanęła Róża. W krótkich spodenkach, jak na ciepły, wiosenny wieczór przystało,
– Ale pięknie wyglądasz.
– Ty też całkiem dobrze. Cieszę się, że cię widzę.
– Przynajmniej tyle! Skoro nie można nic więcej, to
niech się przynajmniej napatrzę na ciebie.
– Patrz, patrz, niech ci święta radosne będą.
– Są. W tej chwili są. Ale za chwilę znikniesz mi z oczu.
Życzę ci i sobie też, obyśmy jak najszybciej znów mogli
się spotkać i patrzeć na siebie z bliższej, jak najbliższej
odległości.
– Oby.
– Kocham cię.
– Wiem, ale nie wiem, dlaczego.
– Bo jesteś piękna, dobra, mądra i… kochana.
– Aha.
Pomachaliśmy sobie dłońmi i tak skończyła się nasza scena balkonowa. Choć nie do końca, bo zachwycony spotkaniem, nadal stojąc pod oknem, napisałem jej
jeszcze smsa:
– Stoję tu pod twym oknem, jak kiedyś pod „papieskim oknem” na Franciszkańskiej w Krakowie. Stoję
i patrzę w okno, bo twój cień w nim na tle oświetlonego
pokoju wygląda piękniej, niż księżyc w pełni na tle ciemnego nieba. Chyba przyjdę tu jeszcze kiedyś do ciebie.
Przyszedłem. Tym razem Róża wyszła z domu i poszliśmy na krótki spacer po najbliższej okolicy. Nie był
to jednak radosny spacer. No bo nie było się z czego
cieszyć. 15 kwietnia liczba zarażonych wirusem w całym świecie przekroczyła 2 miliony. Następnego dnia,
16 kwietnia w Polsce wprowadzono nakaz chodzenia
poza domem tylko z zakrytą twarzą, a konkretnie z zakrytym nosem i ustami. Od tego dnia wszyscy spotkani na ulicy przechodnie mieli na twarzy maseczki albo
szale czy też woalki okręcone wokół ust i nosa. Nawet
trudno było rozmawiać ze sobą w takiej osłonie, ale jakoś dawało radę.
– Smutno i ciężko – zaczęła Róża.
– Pewnie, ale pomyśl, że inni mają gorzej, bo na przykład przebywają na kwarantannie, albo leżą w szpitalu.
Wielu cierpi z powodu choroby, a niektórzy walczą w tej
chwili o swoje życie.
– Wiem i rozumiem, ale ciężko mi.
– A z czym najciężej?
– Ze wszystkim, ale chyba najbardziej z tym, że nie
mogę chodzić, biegać, tańczyć. Przecież wiesz, czym dla
mnie jest potrzeba ruchu, choćby taniec.
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– Pewnie tym samym, czym dla mnie jesteś ty, czymś
niezbędnym do życia. Ty cierpisz, bo nie masz swoich
prób, tańców, koncertów, a ja cierpię, bo nie mam ciebie.
Zawsze jesteś gdzieś za daleko. A kto z nas cierpi bardziej,
tego nie podejmuję się rozstrzygać.
– Przyjmijmy, że obojgu nam ciężko.
– Pewnie, że ciężko. Ale przecież tylko do czasu. Przecież każda epidemia kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy.
– Oby ta skończyła się jak najprędzej.
– Oby.
Na razie wciąż jednak trwała. Najgorszym od początku jej trwania był do tej pory dzień 19 kwietnia, kiedy to
w Polsce przybyło aż 545 nowo zakażonych. Tylko tych,
u których stwierdzono chorobę. W rzeczywistości, na
pewno było ich zdecydowanie więcej. 22 kwietnia liczba zakażonych w Polsce przekroczyła ogółem 10 tysięcy,
a zmarło w sumie ponad 400 osób, z których 10 na Lubelszczyźnie. Zdecydowanie gorzej wypadły tego dnia statystyki ogólnoświatowe. Liczba zakażonych wirusem na
całym świecie przekroczyła 2,5 miliona, a śmierć zabrała
ponad 177, czyli bez mała 180 tysięcy. Dobre informacje
to takie, że spośród chorych wyzdrowiało w świecie prawie 700 tysięcy ludzi, w Polsce było ich półtora tysiąca,
a na Lubelszczyźnie ponad setka.
W takiej to sytuacji, wciąż tragicznej, ale jednak przy
jakimś coraz jaśniejszym światełku w tunelu, wkrótce potem, a dokładnie 26 kwietnia, nadszedł dzień moich kolejnych urodzin. Jeszcze parę tygodni temu planowałem
spędzić je hucznie, wesoło i radośnie, choć najlepiej tylko

z Różą. Niestety. Na świecie panowała pandemia. Do tego
doszły jeszcze pożary skażonych radioaktywnie lasów
i łąk wokół elektrowni w Czarnobylu. Czarnobyl znów
przypomniał o sobie. Mimo tego wszystkiego zła, Róża
zgodziła się ze mną spotkać, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami – tylko na odległość. Usiedliśmy więc na
ulicznej ławce. I chwilę porozmawialiśmy. Róża życzyła mi zdrowia, ale na tych życzeniach moje urodziny się
skończyły. Oprócz życzeń nie dostałem od niej nawet całusa. Nie wziąłem ją za rękę, nie przytuliłem do serca, tak
jak bardzo bym chciał. Tak zaczynało się nasze nowe życie w stenie epidemii. Bardzo smutne życie…

„Kochankowie z Lublina” jest najnowszą, dziesiątą książką Krzysztofa Stankiewicza. Jej akcja toczy się w Lublinie
i wielu krajach świata, a kończy w czasie, gdy światem dopiero co zawładnęła pandemia koronawirusa. W chwili oddawania książki do druku, we wrześniu tego roku,
w całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono
pozytywnym wynikiem testu już u ponad 30 mln ludzi,
spośród których prawie milion zmarło. W Polsce zanotowano do tego czasu ponad 80 tysięcy zakażeń i ponad
2 tysiące zgonów. Czy i jak wpłynęły one na życie kochanków z Lublina – o tym właśnie jest ta książka. A co będzie
dalej? To być może temat na następną książkę…
Krzysztof Stankiewicz

Krzysztof Stankiewicz – dziennikarz, pisarz, podróżnik – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Wyższej
Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (obecnie Politechniki Lubelskiej), oraz Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu
Warszawskiego. Dziennikarstwo uprawia od prawie pół
wieku, a dokładnie od 1972 roku. Początkowo w „Kurierze Lubelskiem”, w którym przepracował równo 30 lat.
Przez 10 lat był także współpracownikiem „Kuriera Polskiego”, a potem, przez taki sam okres „Polskiej Gazety Transportowej” i kilku innych tytułów. W 2009 roku
stworzył magazyn społeczno-kulturalny „Awangarda Lubelska” i od tej pory jest jego redaktorem naczelnym.
Jest kilkukrotnym laureatem nagród Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników „Globtroter”. Przede wszystkim lubi podróżować. Dotychczas
odwiedził i opisał na łamach prasy oraz w książkach ponad 80 krajów położonych na wszystkich kontynentach.
Najnowsza książka „Kochankowie z Lublina” jest jednak
inna od wszystkich poprzednich. Zachęcam do lektury.
(red)
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Janusz
Stręciwilk

Imperium zła – pokonane!
Autor, prof. Andrzej Nowak – wybitny historyk, światowej sławy znawca stosunków rosyjskich – we wstępie do
swego dzieła przypomina, że terminu „imperium zła” po
raz pierwszy użył prezydent Ronald Reagan. W wykładzie
wygłoszonym 8 marca 1983 roku prezydent Reagan przypomniał swoje refleksje, że sowiecki przeciwnik uznaje
jedynie moralność sukcesu rewolucji, odrzucając fundamentalne, właściwe całej judeochrześcijańskiej i – szerzej – humanistycznej tradycji rozróżnienie dobra i zła.
W swoim wykładzie starał się wskazać ową – złą – istotę sowieckiego systemu. Podkreślił, że nie wolno abstrahować od niej, kiedy ma się do czynienia z „czerwoną”
Moskwą. Tę istotę ujawnia także podważenie w systemie
sowieckim praw jednostki, osoby ludzkiej – w imię nadrzędności państwa. Drugą zasadniczą cechą tego systemu
jest wpisanie w program jego polityki zewnętrznej ekspansji, której celem jest podporządkowanie wszystkich
narodów świata. „Ze złem, z takim złem nie może być
kompromisu” – stwierdzał prezydent. Dla Amerykanów
były to rzeczy nowe, odkrywcze, w Europie, a zwłaszcza
w Polsce, były to historie stare jak świat. W roku 1919
Związek Sowiecki wyruszył, aby unicestwić dopiero co
odrodzoną Polskę, w sierpniu – rok później – imperium
zła zostało nad Wisłą zatrzymane. Autor – w sposób niezwykle interesujący – odsłania kulisy nie tylko militarnej,
ale społecznej i politycznej walki z sowieckim najeźdźcą
(rozdział I). Obala przy tym powstałe przez ostatnie 100
lat mity, dokładnie przedstawia plany Józefa Piłsudskiego, opisuje przebieg bitwy warszawskiej i przypomina, jak
wpłynęła ona na myśl polityczną II Rzeczypospolitej.
Ważna, piękna i niezwykle potrzebna książka. W rozdziale II Głębsze źródła zwycięstwa uwagę przykuwają
zwłaszcza refleksje poświęcone polskim drogom do antykomunizmu. Wiadomo: antykomunizm to reakcja na
komunizm, który – w swej istocie – jest dążeniem do
zniszczenia „starego” porządku, a polskie dążenie niepodległościowe – przypomina prof. A. Nowak – miało w sobie tendencję do restauracji tego, co było: do przywrócenia Rzeczypospolitej. Nawet w przypadku przyjmowanego
przez polską lewicę niepodległościową zamiaru daleko

idącej zmiany politycznej formy –
wyraźna była wola
zachorowania pewnych wyznaczników
polskości, które mogła zanegować także
idea konsekwentnego internacjonalizmu. Ugruntowanie
interpretacji polskiej
tożsamości, tradycji, kultury w dziedzictwie chrześcijańskim dodatkowo
wyznaczy kierunek starcia w tej perspektywie z przeważającym ostatecznie nurtem komunistycznych idei: skrajnie materialistycznym, antyreligijnym.
Ciekawe są rozważania autora na temat słownikowych zapisów pojęcia „komunizm”. W Słowniku języka
polskiego Samuel Bogumił Linde notuje wyraz „komuniści” w jednym tylko znaczeniu – jako wspólnotę kapłanów świeckich, tzw. bartoszków (od imienia założyciela,
Bartosza Halzhauzena), sprowadzonych do Polski za czasów króla Jana III. W drugim, wydanym w Wilnie w roku
1861, Słowniku języka polskiego pojawiają się trzy równorzędne znaczenia terminu „komunista”. Dwa nowe określenia to: należący do sekty politycznej żądającej równego
podziału własności, kolejne (już żartobliwe) „nazwa dawana ludziom przywłaszczającym sobie cudzą własność”.
W XV tomie Encyklopedii powszechnej z roku 1864 w haśle „komunizm” opracowanym przez profesora Henryka
Lewenstama znajdziemy fragment: „…komunizm rzeczywiście uważamy za chorobę społeczną, przecież wyznajemy, że choroba ta jest jedną najważniejszych oznak czasu
i że w niej leży zarodek do bliskiego może przekształcenia biegu historii”. Ciekawe – pisze autor – że wydany 40
lat później Słownik Karłowicza, Kryńskiego, Niedźwiedzkiego wraca do znacznie mniej groźnie brzmiących definicji komunizmu.				
`
■
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Elżbieta
Orzechowska

Przeszłość
zapisana w pamięci…
Ksiądz prof. dr hab. Zygmunt Zieliński jest jednym z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku,
znawcą dziejów Kościoła katolickiego i jego misji edukacyjnej nie tylko w kraju, dziś emerytowanym wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Po swoim mistrzu ks. prof. Mieczysławie Żywczyńskim
w 1972 r. objął Katedrę Historii Kościoła XIX i XX wieku
w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL.
Pod jego kierunkiem doktorat obroniło 47 uczonych,
z których znaczna większość uzyskała najwyższe tytuły
naukowe − bądź dziś pełni ważne godności w polskim
Kościele. W swoim arcybogatym dorobku naukowym, liczy on bowiem ponad 900 publikacji, ma 48 monografii,
których jest autorem lub redaktorem naukowym, a także
redaktorem wielu prac zbiorowych z najnowszej historii
Kościoła na ziemiach polskich okresu międzywojennego i okupacji niemieckiej. Wielkim sukcesem i poczytnością cieszą się też jego liczne krytyczne artykuły o współczesnej politycznej rzeczywistości zamieszczane w prasie
codziennej i periodycznej, oraz na blogu Niepoprawni.pl.
Za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
w lipcu 2020 r. ukazały się obszerne wspomnienia ks. prof.
Zygmunta Zielińskiego pt. Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci1. Autor zapytany przez dziennikarza
Radia Lublin, dlaczego ta książka powstała powiedział, że:
„Takie książki powstają dlatego, że człowiek chce się wypowiedzieć (…). Wydawało mi się, że pewne rzeczy warto
odnotować. Wszystko dlatego, że na przestrzeni lat stwierdziłem, że panuje taka ogromna niewiedza na temat tego,
co się kiedyś wydarzyło i co niekoniecznie trafia do monografii czy jakiś bardziej syntetycznych opracowań. Nigdy nie myślałem, że ta książka ukaże się za mojego życia.
To było coś, co mnie samego zaskoczyło”2. Ksiądz profesor
dodał, że zaczął ją pisać, gdy jeszcze pracował. Na emeryturze jest już 17 lat, więc mniej więcej tak długo trwała
1 Zygmunt Zieliński, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci, wstęp
i oprac. R. Łatka, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, ss. 872,
indeks osób.

praca nad tą publikacją. Książka ma blisko 900 stron. Autor podzielił zapis wspomnień na trzy części.
Pierwsza obejmuje okres od dzieciństwa i młodości,
poprzez pobyt w seminarium gnieźnieńskim, aż do końca pracy duszpasterskiej.
Druga dotyczy studiów specjalistycznych w KUL i czterdziestoletniej tam aktywności naukowo-dydaktycznej.
Trzecia ukazuje zatrudnienie w ośrodkach akademickich w kraju (Częstochowa, Chełm), w USA i Kanadzie
oraz podejmowane różnorodne inicjatywy naukowe,
między innymi dotyczące kontaktów i relacji polsko-niemieckich czy polsko-żydowskich, organizowania i udziału w licznych sympozjach uniwersyteckich. Autor dużo
miejsca poświęca sprawie systematycznego obniżenia poziomu nauki w kształceniu i dydaktyce akademickiej, co
ma już swój początek na poziomie szkoły średniej3.
Księdzu Zielińskiemu przyszło żyć w epoce dwóch
systemów totalitarnych: narodowego socjalizmu w III
Rzeszy i komunizmu, oraz ich fatalnych następstw. Był
naocznym świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Dzień jej wybuchu, 1 września 1939 r.,
dla ośmioletniego wtedy chłopca (ur. 1931 r. w Cekcynie k. Tucholi) był ważnym i przełomowym momentem w jego dalszym życiu. Doświadczenie braku ojca

2 Wywiad red. Tomasza Nieśpiała w dniu 10 VIII 2020 r. z ks. prof. Zygmuntem
Zielińskim o jego książce pt. Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci,
https://radio.lublin.pl/tag/powroty-minionego-czasu-zagniezdzone-w-pamieci.

3 Ks. prof. Z. Zieliński szerzej o tym pisze w publikacji Kaganek oświaty czy
kopcący ogarek. Rzecz o reformach oświaty i nauki, Toruń 2019.

n u m e r

zamordowanego w pierwszych tygodniach wojny przez
Niemców, okupacyjna bieda i dyskryminacja polskiego
dziecka w niemieckiej szkole, zahartowały i ukształtowały
jego wnętrze i późniejszy zdecydowany charakter. Problemy życiowe rodziny bynajmniej nie ustały po zakończeniu wojny. Autor zwraca uwagę na trudną sytuację polityczną i gospodarczą powojennej zsowietyzowanej Polski,
indoktrynację i upolitycznienie wychowania dzieci i młodzieży w socjalistycznej szkole.
Zygmunt Zieliński w kwietniu 1945 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, gdzie po wojnie
zamieszkał z matką i dwiema siostrami. Podczas nauki
był szykanowany za poglądy obce reżimowi i gnębiony
przez Urząd Bezpieczeństwa, tydzień przetrzymywano
go i przesłuchiwano. Nie należał do Związku Młodzieży Polskiej, co zasadniczo stawiało pod znakiem zapytania zdanie matury. Uzyskał ją wszakże w 1951 r., po
czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Gnieźnie, w najtrudniejszym dla Kościoła okresie ofensywy stalinowskiej w Polsce. W 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Atmosfera panująca w seminarium w jego
wspomnieniach została przedstawiona z dużą dozą sympatii i niezwykle realistycznie. Autor przypomniał sylwetki znanych i cenionych wtedy profesorów oraz związane
z nimi anegdoty. Szczególnie ciepło i serdecznie wspomina rektora seminarium ks. Józefa Pacynę, ojca duchownego ks. Stanisława Szymańskiego, oraz wielu innych
wykładowców. Z wyjątkową atencją i serdecznością wypowiada się o posłudze pasterskiej ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego, później Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego (s. 209–211, 216, 370).
Cechą charakterystyczną narracji ks. prof. Zielińskiego jest niezwykła bezpośredniość i szczerość. Autor właściwie ograniczył się do podania i skomentowania tych
faktów, które zgodnie ze swoimi przekonaniami uznał
za ważne. Jak wyjaśnia „Niewygodne fakty starałem się
przedstawić tak, żeby to nie była jakaś napaść. Aczkolwiek nie raz trzeba było powiedzieć prawdę i nie można
było owijać w bawełnę”4. Odnosiło się to między innymi
do stosunków ze środowiskiem naukowym KUL, funkcjonowania uczelni czy przejścia na emeryturę. Chcąc widocznie usprawiedliwić zachowanie swoje i niektórych
osób, Ksiądz Profesor pisze: „Człowiek pojawia się w jakimś kontekście i w ten sposób należy go odbierać, inaczej staje się niezrozumiały” (s. 724). Mnóstwo przemyśleń i spostrzeżeń dotyczy jego licznych podróży, między
innymi do Ziemi Świętej, na dawne Kresy II Rzeczypospolitej, a także odniesień do życia Polonii w świecie.
4 Wywiad red. Tomasza Nieśpiała w dniu 10 VIII 2020 r. z ks. prof. Zygmuntem Zielińskim.
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Omawiana publikacja jest także dowodem szacunku dla
kapłanów i pozwala uchronić od zapomnienia ich odwagę i poświęcenie dla Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz Profesor należy bowiem do pokolenia tych duchownych, którzy właściwie rozumieją swe posłannictwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę na niebagatelną wyobraźnię Autora i pamięć do szczegółów, nawet drobnych detali, na wartką i pasjonującą narrację, przejrzystość w wyrażaniu myśli, giętki, a miejscami dosadny
język. Liczne fotografie i osobiste dokumenty zamieszczone w publikacji tworzą niezwykły klimat i emanują
niedzisiejszą aurą.
Przywoływanie przeszłości zapisanej w pamięci wyraża się w ludzkim doświadczeniu, przeżywaniu radości
i smutku, sukcesów i niepowodzeń, doznawaniu dobra
czy zła. Prezentowany tu zapis zdarzeń cechuje niezwykła
autentyczność i realizm. Nie ma w nich żadnej stylizacji.
Jest tylko fabuła, którą pisze życie. Wspomnienia Księdza Profesora Zygmunta Zielińskiego są cennym dokumentem, gdyż ukazują niezakłamaną dawną, jak również
obecną rzeczywistość dnia powszedniego. Utwierdzają
czytelnika w przekonaniu, że warto być uczciwym człowiekiem, na co się trzeba zdobyć, by nim zostać. Odpowiedź jest tylko jedna – postępować zgodnie z własnym
sumieniem i przekonaniami, co może nawet skutkować
pomijaniem w uzyskaniu ważnych godności i splendorów.						
■
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Ks. Edward
Walewander

Śmierć nieosądzona
Wchodząc od razu in medias res, trzeba powiedzieć, że
tym, co w życiu ks. Romana Kotlarza, opisanym w recenzowanej książce, stanowiło kwintesencję jego osobowości, było kapłaństwo. Żadne życie doczesne nie pozostaje
bez śladu. I nie chodzi tu tylko o dziedzictwo naturalne,
potomstwo, ród, wymierny dorobek, ów naturalny proces przedłużania rodzaju ludzkiego, nić życia snującą się
poprzez pokolenia. W tym łańcuchu życia kapłan jest jak
gdyby z boku i niejako poza, bo niepowtarzalność kapłaństwa wyraża się zamknięciem w jednym konkretnym
życiu ludzkim. Ale kapłaństwo przeplata się także z tym,
co doczesne, w czym mieszczą się najważniejsze komórki
mające moc pomnażania życia. Jest to przede wszystkim
rodzina w najszerszym tego słowa znaczeniu – to w wymiarze fizycznym, natomiast w duchowym – całe bogactwo wartości, nadających sens wszystkiemu, czym człowiek ubogaca świat. Kapłaństwo ma w tym swój udział,
bo jest w pewnym sensie kontynuacją stwórczego dzieła
Boga. Kapłaństwa nikt sobie nie wybiera – swój udział ma
w nim Boża Opatrzność działająca poprzez Kościół mający mandat Chrystusa. To Jezus udzielił mu tego wyjątkowego daru służącego zbawieniu człowieka. Jest to służba
polegająca na szafowaniu skarbem pozostającym w posiadaniu Kościoła. Konkretnie Bóg powierzył to ludzkim
rękom i wszystkiemu, w co człowieka wyposażył. Sprawił
zarazem, że Łaska działa niezależnie od ludzkich możliwości i jego sprawności, a nawet od wierności powołaniu.
W tym objawia się niezwykłość ekonomii zbawienia, niezawodzącej nigdy i w żadnych okolicznościach.
Książka Śmierć nieosądzona. Sprawa ks. Romana Kotlarza autorstwa ks. dra Szczepana Kowalika i dra Arkadiusza Kutkowskiego to właśnie taka swoista mapa drogi
ks. Romana Kotlarza, nieugiętego kapłana, o której wyżej wspomniano. Jest to przede wszystkim jego droga. Był
on męczennikiem w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż
umarł w wyniku pobicia przez tajniaków z komunistycznej milicji, działających z mandatu peerelowskiego MSW,
za to, że nie chciał sprzeniewierzyć się swojemu powołaniu (por. s. 289–290 i 296). Wielokrotnie odrzucał nachalne próby nakłonienia go do współpracy z reżimem PRL-u.

Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski, Śmierć nieosądzona.
Sprawa księdza Romana Kotlarza, Wyd. IPN, Lublin–Warszawa
2020, ss. 398, il., indeks geograficzny i osobowy, dokumenty.

Ksiądz Roman Kotlarz urodził się 17 października
1928 r. w Koniemłotach. Zasłynął jako duszpasterz i kaznodzieja w czasach PRL-u oraz uczestnik protestu robotników, tzw. wydarzeń radomskich w 1976 r., prześladowany, a następnie pobity, wskutek czego zmarł 18
sierpnia 1976 r. w Radomiu jako ofiara komunistycznych
represji. 1 grudnia 2018 r. w katedrze radomskiej rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, przysługuje mu zatem
tytuł Sługi Bożego Kościoła katolickiego.
W recenzowanej książce autorzy ukazują przyszłym
pokoleniom nie tylko kapłana męczennika, ale także

n u m e r

osoby, które, powierzone jego pieczy, uparcie stały przy
nim w różnych sytuacjach życiowych, codziennych,
a przede wszystkim w tych najtrudniejszych, światopoglądowych. Chronologicznie przedstawiony tu okres przypada na czasy PRL-u, a każdy, kto wtedy niewzruszenie stał
przy wierze, manifestując swoje przywiązanie do Kościoła,
składał w ten sposób bez słów wyznanie wiary budujące
innych. Liczne zachowane zdjęcia i dokumenty, pozostają dziś pamiątką i inspiracją nie tylko dla tych wszystkich,
którzy odnajdują na nich swoich bliskich. To jest właśnie
ów namacalny dowód na odradzanie się Kościoła w kolejnych pokoleniach. Autorzy wychodzą niejako ze swą narracją przez bramy współczesności. Pokazują to, co było,
i to, co działo się za życia ks. Romana Kotlarza.
Praca powstała na podstawie różnorodnych i bogatych źródeł. Autorzy sięgnęli do wszystkich fundamentalnych przekazów, nie pomijając świadectw jeszcze żyjących osób śledzących tragiczne losy kapłana męczennika.
Recenzowane dzieło zostało spisane przede wszystkim
po to, by nie zaginęła pamięć, żeby ocalał każdy ślad, nawet najdrobniejszy. Takie przekazy mają ogromną wagę.
Służy to nie tylko umacnianiu więzi pokoleń. Każdy człowiek łaknie wzorców, zwłaszcza człowiek młody, szukający potwierdzenia swych dążeń i pragnień. Poszukuje
postaci, i to nie tylko głośnych bohaterów, ale bardziej
może ludzi z najbliższego otoczenia, żyjących jeszcze
w pamięci najbliższych osób, w tym nierzadko własnych
rodziców. Tacy ludzie przemawiają w sposób o wiele bardziej zrozumiały niż postaci pomnikowe. Autorom udało się przedstawić ks. Kotlarza właśnie jako duszpasterza
zwyczajnego, a jednocześnie niezwyczajnego, pracującego w różnych parafiach diecezji sandomierskiej i radomskiej, w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem, w którym
przyszło mu żyć i duszpasterzować. Dziś są one rodzinnymi miejscami dalszych pokoleń.
Opowieść, zatytułowana wymownie Śmierć nieosądzona, przedstawiona przez Autorów w pasjonujący sposób, stanowi żywy obraz przeszłości. Pomaga sprawdzać
i umacniać tożsamość tych, którzy mają prawo czuć się
spadkobiercami kapłana, którego nazwisko odczytują nie
tylko na tablicy nagrobnej w Koniemłotach i w wielu jeszcze innych miejscach jego pamięci. Książka o Słudze Bożym, ks. Romanie Kotlarzu, jest więc poniekąd sagą kapłańską. Jest napisana językiem barwnym, wciągającym
w bieg trudnych i tragicznych wydarzeń z życia Kościoła w okresie PRL-u. Bardzo liczne i bogate przypisy ułatwiają zrozumienie tego niełatwego czasu dla polskiego
społeczeństwa.
Trud wyczerpującego przedstawienia tragicznego życia kandydata na ołtarze sowicie się opłacił, książka bowiem przyciąga uwagę, jeśli tylko ktoś zechce zagłębić się
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w jej fascynującą treść. To żywa saga, napisana z potrzeby serca, bez zbędnego balastu dokumentacyjnego. Dla
przeciętnego czytelnika jest to lektura łatwa w odbiorze.
W wystarczający sposób dostarcza odpowiedzi na ewentualne pytania, jakie mogą się pojawić w związku z planowaną beatyfikacją ks. Romana Kotlarza. Dla wnikliwszego badacza jest to kompendium wiedzy podstawowej
i przewodnik prowadzący do zagadnień szczegółowych.
Ksiądz Kotlarz pozostawił ślad swojej działalności,
owoc swego trudu, nie tylko jako gospodarz powierzonej
sobie parafii w Pelagowie koło Radomia, ale o wiele bardziej jako siewca Słowa Bożego i pasterz dusz. Świadectwo
jego życia to bezkompromisowa wierność Bogu i umiłowanie Jego ludu daleko ponad ścisły obowiązek. Można
tu zatem mówić o wyjątkowym heroizmie tego kapłana.
Książka ks. Szczepana Kowalika i Arkadiusza Kutkowskiego zajmuje bardzo ważne miejsce w literaturze poświęconej diecezji sandomierskiej i radomskiej, ich kapłanom oraz pasterzom, ale także w ogóle całej społeczności
katolickiej. To bowiem losy tej społeczności przewijają się
na kartkach książki. Widać w niej też ogromny trud szperaczy i kustoszów pamięci nie tylko o kapłanach.
Dodajmy, że ks. Szczepan Kowalik, jeszcze jako uczeń
II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, w 1998 r. wraz z trzema kolegami z inspiracji i przy pomocy profesor historii, dr Elżbiety Orzechowskiej, przygotował na ogólnopolski konkurs
Ośrodka KARTA opracowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci ks. Romana Kotlarza, związanego bezpośrednio z wydarzeniami radomskiego Czerwca ‘76
roku. Uhonorowanie uczniów I Nagrodą i wzrost zainteresowania społeczeństwa oraz mediów osobą kapłana
męczennika sprawiło, że w 2000 roku została opublikowana poszerzona wersja nagrodzonej pracy1. Ks. Kowalik
jest też między innymi współautorem publikacji ...Byłem
z tymi ludźmi. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza (wyd. I, Radom 2007; wyd. II, Radom 2018) oraz innej ciekawej, niewielkiej popularnonaukowej publikacji
pt. Ks. Roman Kotlarz 1928–1976 (Radom 2018). Dziś ten
rodzaj pisarstwa występuje już rzadziej, niż to było jeszcze dziesiątki lat temu, kiedy to sacerdoti litterati nie bywali rzadkością.
Tym bardziej należy tu z przekonaniem podkreślić zasługi obu Autorów, którzy tym samym nie tylko wystawili pomnik swojej ogromnej dociekliwości badawczej, ale
przede wszystkim Słudze Bożemu, ks. Romanowi Kotlarzowi, którego uwiecznili w sposób pełen niezwykłego
pietyzmu. 					
■
1 Por. S. Kowalik, J. Sakowicz, Ksiądz Roman Kotlarz 1928-1976. Życie i działalność, Radom 2000. Ta interesująca publikacja została przekazana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki uczniów do Rzymu.
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Listy
otwarte

List z Polski
Kochani Wnukowie,
to znowu ja. Na przekór wszystkiemu, znów skrobię do
Was moje przemyślenia i serdeczne słowa.
Bardzo Wam dziękuję za życzenia z okazji 90. urodzin
i piękną kartę okazjonalną z kwiatami. Tak po prawdzie,
to nie wiem, co to są za kwiaty, bo u nas niespotykane,
chyba że w wykwintnych kwiaciarniach. Intryguje mnie
też ta flaszeczka obok nich, zapewne z jakąś dobrą zawartością. Ale trudno – może doczekam jeszcze Waszej
wizyty w tym roku i skosztuję tego rarytasu? Patrzę na
te okrągłe cyferki i uwierzyć nie mogę, że dotyczą mnie.
Pytam sam siebie, po co Pan Bóg trzyma mnie tak długo na tym świecie i czym mnie jeszcze zaskoczy. Czyżby
mój głos był aż tak ważny w kolejnych wyborach prezydenckich? Póki co, skutecznie wywijam się Chińczykom
z Wuhan, którzy wydali na mnie wyrok śmierci. Wasz ojciec podjął słuszną decyzję, że w maju wywiózł mnie na
wieś, gdzie nie widać i nie słychać tak bardzo tego wirusa.
Na swoim podwórku nikt nie chodzi w masce i żyje prawie normalnie. Czasem zdarzy się ktoś boi się przywitać,
podając dłoń, tylko trąca się łokciem, albo pięścią. Śmieszy mnie to, a nawet złości, bo przypomina trochę zwierzęcą bęcaninę, jakbyśmy stracili jeden z ludzkich gestów
istniejący od zawsze. Może bliżej zimy, zachowując bezpieczny dystans, na powitanie będziemy się trącać 2-metrowym kijem?
Wy mnie tu pokrzepiacie w przesyłce swoimi słowami, że „sto lat to za mało”, ale w radiu mówią, że właśnie u Was nie jest wesoło i macie zamknięte życie. Wy
wprawdzie młodzi, ale diabeł nie śpi i proszę Was, abyście nie ryzykowali, bo teraz w miastach jest najbardziej
niebezpiecznie z powodu chińskiego wirusa. Żal mi
zwłaszcza dzieci, że nie mogą korzystać ze słońca i cieszyć się latem. Co to za życie, że nie można wyjść z domu!
Ja w Zarzeczu pod dobrą obserwacją, bo gdy jakiś czas
temu trochę się przestudziłem (a wieczory w lipcu były
chłodne), zacząłem kaszleć i narzekać na ból głowy oraz
bezsenność, to Wasz ojciec przywiózł do mnie wieczorem znajomego kolegę lekarza. Pamiętam go, bo razem
chodzili do liceum. Teraz ma swój niepubliczny ośrodek

w podzamojskiej gminie. Ale nie każdy ma takie znajomości i szczęście w nieszczęściu jak ja. Też musiałem się
zamaskować i poddać badaniu i oględzinom. Skończyło się tylko na strachu, bo lekarz orzekł lekkie zapalenie oskrzeli i zalecił domową kurację. Przez trzy dni nikt
mnie nie odwiedzał, bo sąsiedzi i znajomi bali się, że ich
zakażę. I to było najbardziej przykre. Po niecałym tygodniu znów pokazałem się ludziom, a wszyscy pytali mnie,
czym się leczyłem. Nie wierzyli, gdy mówiłem, że tylko
nalewką na miodzie i herbatą ze świeżego kwiatu lipy, tej
co rośnie koło domu. Widzę, że strach w ludziach wielki, choć nikt ze znajomych jeszcze na covid nie umarł, ale
radio codziennie podaje setki zgonów. Przestałem go słuchać, włączam tylko na transmisje nabożeństw, jakąś muzykę i „rozmowy niedokończone”.
Dwa tygodnie temu pozwoliłem sobie na małą wycieczkę pieszo po okolicznych polach. Pogoda była jeszcze
letnia i widoki miałem wspaniałe w czystym powietrzu.
Z jednej strony hen, aż pod Szczebrzeszyn, a z drugiej na
Radecznicę. Pola już na dobre opustoszały nie wiadomo
kiedy. Dawniej żniwa były męczące, ciągnęły się długo
i trzeba się było napracować. Teraz prawie wszystko robi
się maszynowo i szybko. Widać wysokie ścierniska i dużo
pól ugorowanych, na których rządzi już natura. Długo
chodziłem ścieżkami i wzdłuż polnych dróg, nie zapuszczając się w zagajnik ani zadola. Miałem dużo czasu, ale
czułem, że siły moje już nie na leśne ostępy i szukanie
grzybów. Zadowoliłem się naręczem ziół, całkiem dorodnych jeszcze o tej porze roku. Przydadzą się mnie, albo
komu innemu: skrzyp i złota nawłoć, bukiety dziurawca
i niekochany w Unii wrotycz. Zrobiło mi się trochę przyciężko na plecach, dlatego wracając często odpoczywałem. Na pewno dotleniłem się maksymalnie, bo w domu
natychmiast padłem na sofę i dopadł mnie jakiś dziwny
półsen. Zapomniałem, że to 100. rocznica Cudu nad Wisłą i kościelne święto Matki Boskiej Zielnej. Matkę Boską
uczciłem snopkiem ziół, a pamięć o nawale bolszewickiej
wspomnieniami rodzinnymi z dzieciństwa.
U nas w Zarzeczu w okresie międzywojennym co
roku pamiętano o bitwie z bolszewikami w 1920 roku
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– bardziej o tej pod Komarowem, niż warszawskiej. Wiadomo, bliższa ciału koszula. W kościele było specjalne
nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo, a młodzieżówka trzymała wartę pod pamiątkowym krzyżem na placu.
Sam tego nie pamiętam, bo mnie jeszcze na świecie nie
było, ale mając kilka lat słyszałem, jak Wasz pradziadek
co i raz w rozmowach z kolegami wracał do wydarzeń
z końca sierpnia roku 1920. Po tak zwanym wyzwoleniu
w roku 1945 zakazano jakichkolwiek obchodów tej rocznicy, bo Rosjanie stali się jakoby naszymi przyjaciółmi
i nie wypadało wypominać im klęski. Mój ojciec, a Wasz
pradziadek, kiedy zobaczył wojska sowieckie we wrześniu
1939 roku (bo doszli od wschodu aż pod Janów Lubelski), to stwierdził, że prawie nie różni się od tego z 1920
roku – takie było grabieżcze i bezwzględne w odniesieniu do „pańskiej Polszy”. Teraz historycy zgodnie piszą,
że 31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem koło Zamościa rozegrała się największa od 1813 roku bitwa kawaleryjska. Konną Armię Budionnego rozgromiono i zmuszono do ucieczki. Strona polska straciła wtedy około 300
żołnierzy i około 500 koni.

Jan Orłowski

W burzliwym wieku dwudziestym
i groźnym dla nas dwudziestym roku,
w wolnej już naszej Ojczyźnie
jeszcze nie nastał pokój.

To wtedy na Polskę ze wschodu
ruszyły czerwone hordy,
śladem za nimi następowały
gwałty, grabieże i mordy.
Dwie wielkie konne armie –
od strony Litwy Tuchaczewski,
zaś z Ukrainy Siemion Budionny
nieśli nam na swoich bagnetach
nowy ich „ład sowiecki”.
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Tak cieszyłem się na Wasz przylot do Polski w sierpniu
tego roku, a tu klops! Znów zadziałał wirus, który tym razem uziemił europejskie samoloty. Mówi się trudno, ale
trzeba mieć nadzieję. Planowałem, że w ostatni weekend
sierpnia wszyscy razem pojedziemy na historyczne miejsce bitwy pod Komarowem i obejrzymy specjalną inscenizację tego wydarzenia sprzed 100 lat. Na pewno będzie
imponujące. A teraz straciłem ochotę, bo bardziej chciałem Wam to zwycięstwo pokazać, niż samemu przeżywać. Taka okazja tak szybko się nie powtórzy. Zapewne
nie zobaczę już więcej świętującej Warszawy i kawalerii
pod Komarowem. Widocznie tak mi pisane.
Ale przed Wami jeszcze wiele historii do przeżycia.
Bądźcie dumni z Polski i Polaków, którzy w 1920 roku
obronili zachodnią Europę przez bolszewizmem.
Bądźcie zdrowi i dbajcie o swoje rodziny. Niech Bóg
ma Was w swej opiece.

Pamięć nie na
jeden wiek

W on czas na jej rubieżach
tliło się jeszcze wojen zarzewie,
jej dawni i nowi sąsiedzi
chcieli na strzępy rozerwać
odwiecznie polskie ziemie.

l i p i e c

Dziadek Stach
Zarzecze Małe,
22 sierpnia 2020 r.

Szybka była ich zbrojna konnica,
piechota szła w łapciach i łachmanach,
a buty i prawdziwe mundury
mieli zaś zdobyć na „polskich panach”.
W wygłodzonej swojej ojczyźnie,
obłędnym mitem zaślepieni,
pędzeni byli na zachód,
by świat w sowiecki raj przemienić.
Mądrości sterników wolnej Polski.
męstwu jej chłopów i żołnierzy
trzeba było nadludzkim czynem
z tym barbarzyństwem się zmierzyć.
Nasz wielki Wodzu Naczelny
i ty, premierze Wincenty Witosie,
któż więcej od was mógł wtedy dokonać?
Przesławnych czynów waszych pokłosie,
czcią otoczone wasze imiona
na wieki niech pozostaną
w polskiej pamięci panteonach.
Sto lat minęło i niechaj pamięta
ocalona Polska i Europa,
co zawdzięczają bohaterom poległym
w zbroczonych krwią podwarszawskich okopach.
12 czerwca 2020
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Jerzy
Jacek
Bojarski

Wyznania Emeritusa

znikasz jak ze świeczki dym
a od jutra dym jest byle kim
ech Bojarski Jurek!
ostał ci się jeno do dupy
papiórek!
Benek Homziuk

Dziękuję za 18, 5 roku bycia razem w MBP
Jerzy Jacek Bojarski
Lublin, dnia 29 lipca 2020 r

Ta kartka to inteligentne pożegnania
redaktora naczelnego „Niecodziennika”, który
odszedł na emeryturę, poza kolegami z pracy nikt
tego nie zauważył i nie odnotował, czyli jak dym
odszedłem – Jerzy Jacek Bojarski (red. naczelny
„Niecodziennika Bibliotecznego” 2002–2020)
WWW.niecodziennik.mbp.lublin.pl
*
Już dziesięć dni jak jestem stypendystą znanej i specyficznej instytucji „je-ZUS”.
Poza legitymacją i zaliczkowej decyzji nie dostałem realnej złotówki! I co? I nic!?
Polak potrafi, nawet taki stary jak ja – Senior plus
(65+).
Przed pandemią miałem wykupione bilety na dwie wyprawy lotnicze.

65 tort dla Bojara...baj, baj MBP - rysował benek homziuk 24.07.2020

Dla emeritusa
J.J. Bojarskiego
z okazji przejścia
w stan bezruchu

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
ul. Peowiaków 12
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Pierwsza do Izraela – projekt realizowany z Erwinem
Schenkelbachem z Jerozolimy pt. „Gdzie jesteś Bertoldzie
z Drohobycza. Powstań do apelu”. Rzecz o jego ojcu, znakomitym fotografie z miasteczka kresowego. Zginął wraz
z żoną w Bełżcu w 1942 roku zamordowany przez niemieckich oprawców. Miałem napisać krótką notkę z okazji 77. rocznicy śmierci, a wyszedł projekt na przeszło 80
stron. Erwin zaprosił mnie na 30 marca 2020 roku, abym
wygłosił spech (spicz) do Ziomkostwa Drohobyckiego.
Projekt zapowiada się intrygująco. Nie idzie szlakiem stereotypowym o Shoah (zagładzie) Żydów, lecz pochyla się
nad kondycją człowieka, który podczas wojny ma inne
rysy zachowań. Dlaczego? – trzeba się zapoznać ze wspomnianą publikacją, która jest gotowa i czeka na sponsorów i druk! Warto nadmienić, dla tych co nie wiedzą, że
jestem autorem mapy: Bruno Schulz i Drohobycz. Tak
więc sprawy drohobyckie nie są mi obce, a wspomniany

n u m e r

Bertold Schenkelbach przyjaźnił się z autorem „Sklepów
cynamonowych”.
Druga podróż była ukierunkowana na święta paschalne w Londynie. Niestety, pandemia pokrzyżowała moje
plany. Wizz Air wprawdzie pieniędzy mi nie oddał, ale
miałem możliwość odebrania ich w biletach!
Nie poleciałem na święta, polecę na wakacje!
Mamy wakacje, lipiec 2020. Napisałem krótką, nietypową recenzję o artyście Benku Homziuku do czasopisma „Lublin”. To od Benka redaktor naczelny „Lublina”
Zbigniew Fronczek dowiedział się o moim wylocie do
Anglii, otrzymałem dwa maile.
Pierwszy – który w tym odcinku przytaczam – w tonie
zaczepno-prowokacyjnym:
Hej, hej Kowboju Biblioteczny, Dumo i Chlubo
Lublina oraz Okolic, powiem tak: rozbawiły mnie
Twoje oczekiwania na oklaski, medale, toasty.
Gdybyś wydał bankiet pożegnalny na placu
Litewskim, to niewątpliwie pojawiłaby się telewizja
i relacje w miejscowej prasie. Nie wydałeś bankietu,
chciałeś cichego odejścia i spełniły się Twe
oczekiwania.
Masz czego chciałeś Grzegorzu Dyndało!
A zupełnie serio.
Z życia kulturalnego, twórczego nikt nie odchodzi.
Zatrzymaj sobie tytuł gazety, wydawaj – na własny
koszt lub na koszt przyjaciół z Drohobycza, a może
tych z Londynu – kolejne numery i nie ma o czym
gadać.
I przestań się ekscytować emeryturą.
Pozdrawiam – Fronczek
PS
Hłasko napisał „Pięknych dwudziestoletnich”,
Osiecka „Szpetnych czterdziestoletnich”, napisz
„Wściekłych sześćdziesięcioletnich”. I nie zwlekaj!
Taką autobiografię – Twoją lub pokolenia – mogę
zacząć publikować w następnym numerze.

Tyle naczelny „Lublina”. Jeszcze na koniec westchnienie. W Rosji, na Ukrainie i Białorusi emerytem byłbym po skończeniu sześćdziesiątki! Ale w Szwecji
mógłbym jeszcze pracować. Do 68. lat! A może i dłużej?!						
■
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O czym
skrzypią
meble

Krzysztof
Pacholik

SKRZYP BLATU
Mój stan od paru tygodni się normuje. Coraz mniej
chaotycznych myśli wgryza się w moje drewniane nogi,
dzięki czemu nie tracę już duchowej równowagi. Najlepsze remedium na moją przypadłość zostało mojej osobie
podane. Moje myśli w końcu stabilnie trzeszczą w słojach
blatu, nie wykorzenione już przez nadmierną emocjonalność, ponieważ mój ukochany jest w końcu blisko. Czasem tylko wspominanie o minionych wydarzeniach przyprawia mnie o lekki atak paniki, jak gdybym myślała, że
cały ten ambaras toczy się nieprzerwanie wokół mnie, co
sprawia, że moje przemyślenia stają się chaotyczne. Parę
miesięcy temu nadszedł dla nas trudny okres, na szczęście przejściowy.
Wybranek mojego drewnianego serca to piękny, postawny Fotel, obity czarną skórą, która nieśmiało połyskuje
w blasku słońca, wlewającego się do gabinetu przez okno.
Bez niego czułam się przekorniczona na wskroś przez
nienaoliwione, skrzypiące wyobrażeniem płaczu chwile,
podczas których mierzyć się musiałam z coraz częstszym
brakiem drugiej połówki. Wiem, że tam, pod oknem, on
również skrzypiał za mną. Uczucie to było dla mnie tak
obecne, że nawet moje nogi nie potrafiły opanować drżenia, jakby ktoś wciąż siedział nade mną i pisał, swoje emocje przelewając od blatu, przez kant, ku podłodze.
Miałam wrażenie, że szaleję, tak jak wyborcy naszego
Właściciela. Ta mająca nad nimi władzę persona zazwyczaj zmienia się co pięć lub dziesięć lat, a u schyłku swojej
kariery pojawia się u nas coraz rzadziej, mając ważniejsze
sprawy na głowie, a więc utrzymanie się na pozycji głowy
Państwa. Wracając jednak, do sprawy ważniejszej: chciałabym, żeby mój ukochany był w tym okresie bliżej mnie,
to chyba zrozumiałe. Normalnie trwa tuż obok, prawie się
o mój lakier opierając, jednak ostatnio stał bez przerwy
pod tym oknem, zapomniany na czas wyjazdu Właściciela.
Gdy na zewnątrz jest ciepło, o szybę tegoż okna uderza
biedronka, pragnąca wedrzeć się do środka po gałązce jabłoni, skierowanej w naszą stronę. Wciąż ta sama, tylko
kropek jej przybywa z roku na rok, a mimo że tłucze coraz głośniej, to wciąż z marnym skutkiem, jakby chciała sama znaleźć się jak najbliżej Fotela, a najbardziej, to

spocząć na nim sama. Widząc to czuję, że ogarnia mnie
największe szaleństwo, przecież tylu chciałoby mi go wydrzeć, lub uszkodzić go! Przypomina mi to o zaszłościach
sprzed tygodnia, kiedy sprzątaczka czyściła biuro. Konserwatywnym, witkowskim narzędziem doprowadzała
Fotel do stanu użytecznego, co napawało mnie grozą. Ten
peeling, to witek rozprzestrzenienie się chwilowe, którego
znieść nie mogłam, a które na szczęście znikło wraz z nią
i jej nie bosymi stopami.
Zaraz, o czym ja skrzypiałam przed chwilą? A tak.
O jabłoni, która puka czasem w rytm wiatru o szybę gabinetu, chcąc jedynie tę biedronkę od nas odgonić. Tak
głośno to robi, że mam wrażenie, jakby ktoś kamieniem
przez okno rzucał.
I im dłużej tak stoję, nie ruszona, niedostępna i od Fotela odległa, tym bardziej mi wytchnienia od tych trzasków trzeba, a jak najbliżej być ukochanego, który wciąż
stoi pod oknem.
Och, gdybym była w stanie przebyć przestrzeń nieporuszoną, zamkniętą dla mnie i udać się do niego, jak najrychlej! Ja tylko dotyku pragnę, nie dłoni tej, która zawsze
podpisy składa na mnie, lecz tej skóry, która piracko wydarła mi uczucie i na zawsze skryła w swoim obiciu.
Doprawdy, czułam się w tamtym okresie, jakbym już
na pograniczu szaleństwa była, tak nie mogłam otrząsnąć się z tego marazmu szalonego, wywołanego odstawieniem pod okno mojego ukochanego. Ale od jakiegoś
czasu znów jest przy mnie. Ociera się śmiało (i dobrze!)
o kant mojego lakierowanego ramienia, ponieważ Właściciel ponownie zasiada między nami, spajając nas swoją prezydenturą. A ja znowu mogę czuć spokój, ponieważ
Fotel jest tuż-tuż. I czuję, że on mnie też darzy uczuciem,
którego nie może żadna rozłąka zniszczyć. I jest nam
już w porządku, chociaż jesteśmy świadomi, że za kolejne kilka lat być może znów mierzyć się nam będzie
z rozstaniem. W milczeniu i z celebracją zatem oddajemy się naszemu współtrwaniu, nie dopuszczając do jego
spłaszczenia.
Gdyby jeszcze tylko nie dzielił nas Właściciel, który
zwykł zasiadać między nami.			
■
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Jakub
Pajęczyna

Zagłodzić?
Zagłodzić!
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Katarina Barley [SPD], niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wezwała do wywarcia większej presji na Węgry i Polskę, aby utrzymały rządy prawa.
– Sytuacja w obu państwach członkowskich jest szczególnie poważna – uznała Barley w wypowiedzi dla rozgłośni
DeutschlandFunk. – Państwa, takie jak Polska i Węgry,
trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię – powiedziała Barley.
Trudno się nie oburzyć na takie słowa. Przywodzą na
myśl lata wojny, najgorsze skojarzenia z czasów niemieckiej okupacji. Cóż, od lat niemiecka polityka jest spójna i konsekwentna. Z Rosją chcą współpracować, Polskę
karcić.
Wypowiedź wiceprzewodniczącej wpisuje się w liczne
wypowiedzi niemieckich polityków, którzy mają poczucie, że to Berlin jest swoistym nauczycielem, wychowawcą, a jednocześnie sędzią i prokuratorem wobec Polski.
Pamiętamy, że niemieccy komuniści z SED, czyli z partii rządzącej NRD, zgłaszali pretensję do Polaków i donosili towarzyszom w Moskwie, że Polacy są za mało socjalistyczni i odbiegają od komunistycznych standardów. Dziś
niemiecka klasa polityczna, niczym ta rodem z NRD, zarzuca Polakom, że są z kolei za mało euroentuzjastyczni
i równie i oczywiście równie „uprzejmie” o tym donosi,
tym razem nie do Moskwy, tylko do Brukseli.
Teraz DeutschlandFunk przeprasza, bierze winę na siebie. Piszą: „w pierwszej wersji dokonując przejaskrawienia błędnie przekazaliśmy wypowiedź Katariny Barley.
Poprawiliśmy ten błąd i prosimy o wybaczenie”.
Z tekstu zniknął fragment o głodzeniu Polski i Węgier,
ale nadal jest tam napisane, że wiceprzewodnicząca EU
chce „zagłodzić finansowo Orbana”.
Nie zniknął również fragment o tym, że niemiecka wiceprzewodnicząca chce przeciwko Polsce i Węgrom używać „dźwigni finansowej”.
Chwyt jest czytelny. Rozgłośnia radiowa przeprasza,
a nie robi tego sama Barley! Przeprasza się Polskę, ale już
nie Węgry. Chodzi o odseparowanie Polski od Węgier,
podzielenie dotychczasowych sojuszników i spowodowanie, żeby Polacy „odpuścili”, skoro chodziło „tylko” o Madziarów. Zabieg ten – na szczęście – się nie powiódł. ■

1 0 9

Jan
Jesion

Fraszki
Europejczyk z Polski

Znów bardzo chciałby rządzić Polską
przebiegły i cyniczny człowiek,
który – jak powszechnie wiadomo –
polskość nienormalnością zowie.

2020

Skąd te ekspertyzy?

Wierzyć nie wierzyć? Pan poseł Budka
dobrą wieścią mocno nas porusza,
że wiarygodne ma ekspertyzy,
iż jesienią nie będzie już koronawirusa.
2020, 28 maja

Niemiecka praworządność
Patrzcie narody Niemcom na ręce!
Jacy oni są „praworządni”,
a zarazem władzy nad sąsiadami
byli zawsze i nadal są żądni.

2020

„Czajka” i polityka

Z powodu awarii „Czajki”
i ścieków zwanych Wisłą
czar prezydenta Trzaskowskiego
płynnie się rozprysnął.
2020, w sierpniu

Wybory prezydenta w 2020 roku
Chyba tylko źle życzący Polsce
naiwnie wierzył w takie cuda,
że obecne wybory prezydenta
wygra inny kandydat niż Andrzej Duda.

2020

Śladami autosatyry
Na Platformę Obywatelską
nie ma ostrzejszej satyry,
ponad „artystyczne występki”
pani „posełki” Jachiry.

2019
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Przysłowia
i powiedzenia
lubelskie

Zbigniew
Włodzimierski

Złodziejskie ziele
Na świecie nigdy nie brakowało ludzi dobrych, ale
i źli byli widoczni. Dobro czynione przez nasze siostry
i naszych braci zawsze cieszy, a zło czynione przez naszych bliźnich nieustannie zatrważa i smuci.
Odkąd istnieje świat, istnieją złodzieje. W każdej epoce, w każdym kraju czy nawet regionie, mieli swoje metody przywłaszczania sobie cudzych pieniędzy, sprzętów, narzędzi i zwierząt. Nie tak dawno z ulic polskich
miast ginęły samochody, dziś spryciarze potrafią wyczyścić konto w banku. Jak to uczynią? – ciśnie się pytanie.
Odpowiedź wydaje się prosta: posiedli olbrzymią wiedzę
o systemach bankowych, ale także – i to bardzo istotne
– znają nawyki, słabości i upodobania swych sąsiadów,
znajomych, krajanów. Jednym słowem: znajomość ludzkiej psychiki, wiedza o ludzkich zachowaniach przydaje się w przestępczym procederze. Zdarza się, że pewne
złodziejskie metody zostaną zdemaskowane, wtedy stają się tematem rozmów, artykułów w prasie, ba, czasami jakiś rzutki reporter przedstawi je w radiu czy telewizji. Złoczyńcy nie zasypiają gruszek w popiele, sięgają po
nowe sposoby rabunku i kradzieży.
Mogę przestrzec przed złodziejami, potwierdzić starą prawdę, że czujności nigdy za wiele. Teraz parę słów
o ich sposobach okradania naszych dziadków i pradziadków. W tamtym czasie złoczyńcom przydatna była
wiedza tajemna oraz znajomość sił przyrody. Na przełomie XIX i XX stulecia zmorą mieszkańców wsi i miasteczek były bandy koniokradów. Rabusie koni, zwani
koniarzami lub koniokradami, potrafili otworzyć każdą kłódkę do stajni, skruszyć żelazną sztabę wzmacniającą drzwi spichrza, zdjąć żelazne pęta z nóg koni pasących się na łąkach, w sadach czy na ugorach. Wierzono,
że w skruszeniu kłódki czy też żelaznych klamer na końskich pęcinach pomocne jest złodziejskie ziele. A cóż to
za ziółko? – ktoś może zapytać. To tak zwana złodziejska
trawa! Według ludowych filozofów magiczne siły złodziejskiej trawy uaktywniały się jedynie o północy, według innych znawców wiedzy tajemnej nigdy nie traciła
swej mocy, jej magiczna siła objawiała się o każdej porze nocy i dnia.

Osobami potrafiącymi ją rozpoznać, byli znachorzy,
owczarze i złodzieje. Po zdobyciu złodziejskiej trawy należało wycisnąć z niej dwie, trzy, a nawet cztery krople
soku i wlać w naciętą czy skaleczoną dłoń. Można było
również wszyć sobie dwa źdźbła pod skórę. Zabiegi gwarantowały nabycie mocy otwierania wszystkich drzwi,
bram, wrót, kłódek, które znalazły się w zasięgu ręki.
Jawił się tylko jeden problem! Była trudna do zdobycia, trudna do wypatrzenia. Ale przecież była, była! Nie
brakowało dowodów jej istnienia. Miała to być roślina łąkowa, dawała o sobie znać w sposób szczególny, bowiem
zdarzało się – zwłaszcza w czas sianokosów – że gdy kosa
ją dosięgła, to pękała! Koniom, którym dostała się pod
kopyta, łamały się podkowy, a dziewczętom – jeśli na nie
nadepnęły – spadały zapaski.
Tego ziela – jak głosili obeznani z wiedzą tajemną – najwięcej było nad lubelską rzeczką Czechówką! Ściągali więc
wiosną i latem na nadrzeczne łąki różni magowie, zaklinacze i wszelkiej maści złodziejaszki. Nie brakowało takich,
którzy chcieli im ułatwić zadanie. W starych księgach
opisano, jak można wejść w posiadanie tajemniczej rośliny. Otóż: „Znalazłszy potomstwo jeża, trzeba je ogrodzić
płotkiem i wokoło oczyścić ziemię z trawy i mchu. Gdy jeż
ujrzy dzieci swoje zamknięte, przynosi znane sobie ziółko
i dotyka nim płota, który się natychmiast rozpada”.
Trzeba było tylko uważnie patrzeć, kiedy jeż uradowany odzyskaniem potomstwa porzucił świeżą łodygę,
a wtedy wystarczyło tylko po nią sięgnąć.
Może faktycznie posiadało niezwykłą moc, ale nikogo to już dzisiaj nie interesuje, wielcy i sprytni złodzieje
zajmują się bowiem czyszczeniem kont bankowych, a nie
rozbijaniem kłódek.
Pozostaje tylko jedna kwestia, mianowicie nazwa owego mocarnego ziela. Miało ono ludowe nazwy: czyściczka, niecierpek, wilczomlecz, miesiącznik, ponikleca. Nazwy pozostały, nie ma już jednak ludzi, którzy potrafiliby
je wskazać.
Mieszkańcy Lublina i podlubelskich wsi nazywali to
ziółko podkownikiem. Ludzi szukających magicznego
podkownika widywał jeszcze mój dziadek Aleksander.

