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Józef Czechowicz

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA ZAMKU

Jeszcze po dniu gorącym szorstki mur nie ostygł
blanki ten blady wieczór bodą jak osty, 
a za wieżą zamkową, w kościoła oknie na płask, 
błysnął wodą stojącą księżyca blask.

W ciemnym wnętrzu jest smugą białawego szkliwa.
Nie wiadomo, jak taka barwa się nazywa.
Chodzi, chodzi w ciemnościach
ruchomy światła korytarz,
jakby noc palcem srebrnym wodziła niebieska
po gotyckich łuków smukłości,
po freskach.

Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta.

Tu skały malowane są tronem Dziewicy, 
gdzie indziej zaś podwójny Chrystus ciemnolicy 
w dwa kielichy odmierza wino.

Święci z pustelni, Mario surowa, 
kwiaty kapiące z wnęk odrzwi, nisz,
archaniele, pancerzem jasny – o czym w promieniu śnisz? 
Jakie apokalipsy śnią się smokom, orłom?

Żadna trąba nie woła.

Księżyc palce swe cofa w mroku kościoła.

Za szybą migoce Orion.
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Józef Czechowicz

KSIĘŻYC W RYNKU

Kamienie, kamienice, 
ściany ciemne, pochyłe.
Księżyc po stromym dachu toczy się, jest nisko. 
Zaczekaj. Zaczekajmy chwilę – 
jak perła
upadnie w rynku miskę 
– miska zabrzęknie.

W płowej nocy, 
po kątach nisz głębokich, 
po bram futrynach i okien 
załamany, 
bez mocy,
cień fiołkowy uklęknie.

Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ściął,
lecą – kurzawą – lecą,
firmament w złote smugi marszczą,
za Trybunałem
na ślepych szybach świec,
cichym wystrzałem.

Noc letnia czeka cierpliwie, 
czy księżyc spłynie, zabrzęknie, 
czy zejdzie ulicą Grodzką w dół.
On się srebrliwie rozpływa 
w rosie porannej, w zapachu ziół.

Jak pięknie!
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Jan Kochanowski zmarł w Lubli-
nie (mija 430 lat), to wiedza dość 
powszechna. O lubelskich pobytach, 
związkach z ludźmi z regionu wiemy 
nieco mniej.

Czarnolas – rodowa siedziba Ko-
chanowskich – nie był aż tak odległy. 
Ojciec poety, Piotr, twórca względnej 
zamożności rodu, umiał dbać o intere-
sy, nie przeszkadzały mu różnice spo-
łeczne. Zadłużali się u niego również 
mieszczanie lubelscy. Po jego śmierci 
w roku 1547, wdowa Anna wraz z sy-

nem Janem pojawiła się w Lublinie 10 
listopada 1547 r. Przed sąd wójtowski 
(wójt, po łacinie advocatus, był prze-
wodniczącym sądu miejskiego) pozwa-
ła aptekarza Macieja Lossa o niezwró-
cenie w terminie długu. Odebrała też 
dług od złotnika Macieja Krajowskie-
go. Był to pierwszy odnotowany pobyt 
Jana Kochanowskiego w Lublinie.

W r. 1551, po uzyskaniu „stypen-
dium” od księcia pruskiego, Kocha-
nowski zaczyna wojaż edukacyjny 
po Europie. Trwał on z przerwami do 
1559 roku.

Po powrocie do Polski poeta szu-
ka swego miejsca w życiu. Wyboru 
dużego nie miał. Jak wielu wykształ-
conych synów ze średnio zamożnych 
rodów mógł się związać z dworem 
królewskim, dworami możnowładców 
lub z Kościołem. W jego twórczości 
widzimy ślady tych poszukiwań (Tę-
czyńscy, Tarnowscy, Radziwiłłowie), 
aby w roku 1561 nawiązać bliski kon-
takt z dworem Jana Firleja – woje-
wody lubelskiego. Nie wiemy, jakie 
obowiązki miał poeta. Akta sądowe 
krakowskie odnotowują pełnomocnic-
twa poety udzielone przez żonę Firle-
ja, Bonerównę z domu, przy pilnowa-
niu spadku grabionego przez jej braci. 
Trwałym efektem pobytu u Firlejów 
była przyjaźń z ich synem, Mikołajem, 
trwająca po kres życia Kochanowskie-
go. Nie znamy powodów rozstania się 
Jana z Firlejem. Zastawiająca jest data: 
1563, Firlej awansuje na urząd mar-
szałka wielkiego koronnego i w tym 
roku Kochanowski zostaje królewskim 
sekretarzem. Potwierdzałaby to zapi-
ska w rachunkach miejskich Lublina: 
30 maja 1563 r. przybyli z Brześcia 
„w cztery konie, urodzony Łukasz 
Górnicki, bibliotekarz Króla Jegomo-
ści i pan Jan Kochanowski” bez okre-
ślenia funkcji. Obaj otrzymali zwrot „ 
kosztów podróży” po 3 zł i 6 groszy. 
Do rady mogły nie dotrzeć informacje 
o sekretarskiej godności poety. Nie 
znamy dokładnej daty nominacji, za-
wdzięczał ją poeta biskupowi Mysz-
kowskiemu (został podkanclerzym 
królestwa w marcu 1563 r.). Kance-

larią królestwa kierowali przeważnie 
duchowni, świeccy rzadko, wynagro-
dzenie sekretarzy1 było też kościelne. 
Kochanowski otrzymał prepozyturę 
w Poznaniu (prepozyt przewodniczył 
kapitule i był proboszczem katedry) 
i później probostwo w Zwoleniu. Oczy-
wiście korzystał z dochodów, funkcje 
religijne pełnili kanonicy lub wika-
riusze. Zygmunt August wędrował po 
kraju, towarzyszyli mu sekretarze, nie 
znamy ich nazwisk, możemy jedynie 
przypuszczać, iż w drodze na Litwę 
pojawiali się w Lublinie. Nie mamy też 
pewności, czy Kochanowski był w Lu-
blinie w roku 1569, roku zawarcia unii 
z Litwą. W „Apoftegmatach” (zbiorku 
anegdot) zanotował poeta trudności 
w negocjacjach z Litwinami:

Litwa z nami Uniją uczyniła strojną,
Uciekli, zostawiwszy Haraburdę z Wojną.

Były to nazwiska pisarzy z kancela-
rii litewskiej.

Literacko odnotował poeta inne 
wydarzenie tego roku, hołd Albrech-
ta Fryderyka Hohenzollerna (zob. 
„Proporzec albo hołd pruski”), syna 
dawnego protektora Kochanowskiego 
(zmarł w 1568 r.). Współcześni zosta-
wili wiele opisów tego hołdu, w „Pro-
porcu...” znajdujemy szczegóły, któ-
rych nie ma w znanych nam opisach. 
To poświadczałoby obecność poety na 
tej uroczystości w Lublinie. Zakończe-
nie „Proporca...” jest hołdem dla Zyg-
munta Augusta, za zasługi w zawarciu 
unii.

Po rozstaniu się z dworem, około r. 
1570, już jako gospodarz Czarnolasu, 
Kochanowski bywał w Lublinie. Po-
twierdza to zapis w testamencie Jana 
Gibla z r. 1576: „...zeznawam, iż mi 
pan Jan Kochanowski z radomskiego 
powiatu trzydzieści złotych został za 
strawę [winien]” – tekst bardzo znisz-
czony. To spora suma i nie można 
było jej przejeść za jednym pobytem. 
Akta urzędowe poświadczają kontak-
ty, przeważnie ekonomiczne, z Firle-
jami. Warto odnotować jedno jeszcze 
zdarzenie z r. 1580. Mikołaj Firlej, 

Stefan Nieznanowski

Lubelskie tropy Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski. Rys. R. Ginalski



Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014 7
starosta kazimierski, poprosił Ko-
chanowskiego o udział w osądzeniu 
przypadkowego zabójstwa mieszczki 
kazimierskiej. Trzecim uczestnikiem 
zespołu sędziowskiego był dzierżawca 
starostwa, Maciej Oczko.

Joachim Bielski („Kronika...”, Kra-
ków 1597) pod rokiem 1584 zapisał: 
„Na tejże konwokacyjej w Lublinie 
umarł Jan Kochanowski, herbu Kor-
win, poeta taki polski, jaki w Polszcze 
jeszcze ani był, ani drugiego takiego 
spodziewać się możemy”. Śmierć po-
ety podczas lubelskich obrad senatu 
potwierdzają współcześni: Sebastian 
Fabian Klonowic, wójt lubelski i po-
eta, autor cyklu „Żalów... na śmierć 
Kochanowskiego” (Kraków 1585); Jan 
Dymitr Solikowski, arcybiskup lwow-
ski, senator obecny na posiedzeniu se-
natu2, wreszcie Jan Wielewicki, autor 
bezcennego diariusza domu zakonne-
go jezuitów u św. Barbary w Krako-
wie. Diariusz opracowany był w latach 
1629–1633, ale Wielewicki włączył do 
swego dzieła, dziś zaginiony, diariusz 
Piotra Skargi za lata 1570–1590. Mniej 
precyzyjni byli współcześni w dato-
waniu śmierci poety. Klonowic na 
„Żalach...” postawił datę XVI sierpnia 
(R. Szczygieł3 , przypuszcza, iż to błąd 
zecera), Andrzej Trzecieski, poeta, 
przyjaciel Kochanowskiego, zapisuje 
dwie daty 20 i 24 sierpnia, na epita-
fium w Zwoleniu jest data 22 sierpnia. 
I jest to data prawdziwa. Przed paru 
laty w zbiorach lubelskiego bibliofila, 
ks. Ludwika Zalewskiego, odnalazł się 
diariusz owej lubelskiej konwokacji. 
Król przybył do Lublina 19 sierpnia, 
obrady miały się rozpocząć 20, ale 
opóźniły się o dzień. Na posiedzeniu 
21 sierpnia zaufany Zamoyskiego, sta-
rosta krasnostawski, poruszył sprawę, 
w której Kochanowski przybył do Lu-
blina. Chodziło o zabójstwo szwagra 
poety, podkomorzego Batorego i po-
sła do Turcji. 22 kontynuowano temat 
i decyzję przełożono... do przyszłego 
sejmu.

Mogło to poetę wzburzyć i przy-
spieszyć zgon.

Wokół tej śmierci narosło w XIX 
wieku parę legend. Poeta miał umrzeć 
w czasie posłuchania u króla (diariusz 
nic o tym nie mówi, nie wiemy, czy 
taką audiencję Kochanowski uzyskał), 
bardziej prawdopodobna jest protek-
cja Zamoyskiego. Wedle tej samej le-

gendy król przyjął poetę w Trybunale 
(przed II wojną światową postawiono 
poecie pomnik przed Trybunałem). 
Ciekawe, iż badacze XIX-wieczni nie 
uwierzyli Klonowicowi, w „Żalu VII” 
pisał:

Na mię płacz gościnnym prawem przyszedł, 
bo tu jaśnie
Zacny poeta gaśnie.
W mojej sąsiedzkiej osadzie w ten zjazd za-
wołany,
 Między zacnymi pany.

Owa „sąsiedzka osada” w 1584 r. 
była własnością Macieja Oczki. Za-
pis Klonowica aluzyjnie potwierdzi 
Wespazjan Kochowski (1633–1700) 
w „Apologii za Janem Kochanow-
skim... którego niektórzy rozumieją 
być heretykiem”. Omawia twórczość 
Kochanowskiego poświadczającą jego 
prawowierność i kończy:

Stąd tedy go chcę wymierzyć,
Jak pisał, tak musiał wierzyć.
Kto przeciwny w tym terminie,
Pytaj się, gdzie zmarł w Lublinie.

Oczko był katolikiem.
Długo też trwały dyskusje o miejscu 

pochówku poety. Kaplica – rodowa ne-
kropolia Kochanowskich – ukończona 
została około 1610 roku. Dawni bada-
cze pochowali poetę w lubelskiej farze 
Michała Archanioła. Ryszard Szczygieł 
(zob. przypis 3) udowodnił, iż szlachci-
ca nie pochowano by w kościele miesz-
czańskim.

We wrześniu 2014 r. „Gazeta w Lu-
blinie” uczciła 430. rocznicę śmierci 
poety refleksjami o znaczeniu tradycji 
czarnoleskiej i pomieściła sensacyjną 
informację o tablicy epitafijnej w ko-
ściele pobernardyńskim w Lublinie 
poświęconej poecie. Epitafium mia-
łoby potwierdzać pochówek tu poety. 
Mogłoby to być nawet prawdopodob-
ne. Kochanowscy mieli jakieś kontakty 
z franciszkanami (u krakowskich fran-
ciszkanów pochowano Piotra Kocha-
nowskiego, tłumacza Tassa i Ariosta, 
bratanka Jana z Czarnolasu). U lubel-
skich bernardynów jest epitafium Jana 
Kochanowskiego (bratanka Jana i brata 
Piotra), sekretarza Zygmunta III Wazy, 
zmarłego w 1613 roku. W r. 1611 ów 
Jan Krzysztof Kochanowski, starosta 
małogoski i Adam, sędzia ziemski lu-
belski otrzymali przywilej od Zygmun-
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ta III na wyłącznych edytorów dorobku 
wielkiego krewnego.

Akta urzędowe pokazują poetę w sy-
tuacjach oficjalnych. Jest to zgodne 
z obyczajami XVI-wiecznymi. Mówie-
nie o sprawach prywatnych uchodziło 
za nietakt. Kochanowski, kapryśnie, 
ujawniał nam w tekstach kontakty 
z ludźmi z naszego regionu. Odnajdu-
jemy te spotkania przede wszystkim we 
„Fraszkach”. Powstawały na przestrze-
ni dwudziestu lat, są liryczną panoramą 
zdarzeń towarzyskich, ludzi, refleksją 
o życiu i śmierci, roli poety i poezji, 
niepewności ludzkiego bytowania, ale 
i sytuacji komicznych. Autor cenił ten 
zbiór wyjątkowo (zob. „Do fraszek” III 
29):

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki 
moje,
W które ja wszytki kładę tajemnice swoje:
Bądź łaskawie Fortuna ze mną postępuje,

Bądź inaczej, czego snadź więcej się najduje.
Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby z was chciał wyczerpać umysł mój za-
kryty,
Powiedźcie mu niech próżno nie frasuje gło-
wy...

Jednocześnie przestrzegał nas przed 
dosłownym czytaniem tekstów. Z lu-
belskich adresatów wierszy najczęściej 
pojawia się Mikołaj Firlej. Tłumaczy 
się poeta z fraszek frywolnych („Do 
Mikołaja Firleja” I 26): stateczny ma 
być poeta „...rym czasem ujdzie i wsze-
teczny”. Mikołajowi poświęci żartobli-
wą odpowiedź na prośbę o druk fraszek 
(III 73). Dedykuje mu wydany w 1580 
r. zbiorek Liricorum libellus (Liryków 
książeczka) i odę V: Ad Nic. Firleum 
Joann. (Do Mikołaja Firleja, syna Jana, 
wojewody krakowskiego). Kilkakrot-
nie pojawi się Mikołaj w zbiorze łaciń-
skich epigramów (zob.Fori – coenia...). 
Zofii z Bonerów Firlejowej poświęcił 
Kochanowski 2 epigramy („Fraszki” 
III 66 i III 67): „Nagrobek...” III 66 
w zgodzie z poetyką renesansową ma 
charakter informacyjny. Drugi, ciekaw-
szy, wykorzystuje chyba pierwszy raz 
w poezji polskiej, tzw. oratio ad tumu-
lum (mowę z grobu):

Mężu mój, o mój mężu, śmierć nielutościwa
Mnie smutną z tobą dzieli a pod ziemię wzywa
Do niskiej Prozerpiny ciemnego pokoja.
Bóg cię żegnaj, ja żywa i umarła twoja.

We „Fraszkach” uwiecznił poeta 
i mniej prominentne osoby z regionu, 
np. Stanisława Meglewskiego, towa-
rzysza z dworu Jana Firleja, a później 

jego syna Mikołaja (II 15). „Nagrobek 
Pawłowi Chmielowskiemu” (II 56) 
przywołuje archidiakona lubelskiego, 
podróżnika, dyplomatę. Jego następcą 
na archidiakonacie został lekarz bisku-
pa Myszkowskiego, dr Montanus. Spo-
śród wielu fraszek adresowanych do 
tego ostatniego, warta przytoczenia jest 
„Do doktora Montana”:

Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą,
Szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą,
Nie wiem, miły doktorze, w której masz kra-
inie,
Jam tylko był w dziesiątej, która przy Lublinie.

Dziesiąta, dziś dzielnica Lublina, była 
uposażeniem archidiakona lubelskiego.

Stefan Nieznanowski

Przypisy
1.Zespół sekretarzy Zygmunta Au-

gusta to elita intelektualna ówczesnej 
Polski. Obowiązki mieli różne: pełnili 
funkcje podobne do ról dzisiejszych 
ministrów; bywali ambasadorami, 
posłami, mediatorami, wreszcie poli-
tycznymi publicystami. Zob. Marcin 
Kromer, „Polonia...” Kolonia 1577, tł. 
polskie: „Polska...” tł. S. Kozikowski, 
oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1977.

2.Zob. Jan D. Solikowski, „Com-
mentarius brevis polonicarum a morte 
Sigismundi Augusti...”, tł. polskie W. 
Syrokomla, „Krótki pamiętnik rzeczy 
polskich...”, Petersburg 1854.

3.R. Szczygieł, „Okoliczności śmier-
ci i pogrzebu Jana Kochanowskiego”. 
W: „Jan Kochanowski w czterechsetle-
cie śmierci...”, Lublin 1991. 

Zwoleń. Nagrobek poety

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki, szkic z roku 1861
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Lubelszczyzna wydała kilku znako-
mitych pisarzy i uczonych, którzy więk-
szą część życia spędzili poza regionem 
– są to np. Bolesław Prus, Aleksander 
Świętochowski, Klemens Junosza-Sza-
niawski. Region nasz, jak powszechnie 
wiadomo, jest również miejscem naro-
dzin Henryka Adama Aleksandra Piusa 
Sienkiewicza, który przyszedł na świat 
5.05.1846 roku w Woli Okrzejskiej 
na Podlasiu (obecnie powiat łukowski 
województwa lubelskiego), jako jed-
no z sześciorga dzieci Józefa i Stefanii 
z Cieciszowskich. W twórczości pisarza 
nie ma licznych odwołań do ziemi na-
rodzenia i dzieciństwa, są jednak pew-
ne fakty biograficzne z nią się wiążące, 
na co wskazywał już Jerzy Starnawski 
w  swoich artykułach z lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych. (J. Starnawski: 
Fragment dziejów recepcji Sienkie-
wicza w Lublinie („Kamena” 1955, nr 
5–7, s. 84–88) oraz Jeszcze o sienkiewi-
czianach lubelskich („Kamena” 1961, 
nr 5, s. 8). W 1883 r. w Lublinie wysta-
wiono dramat początkującego pisarza 
Na jedną kartę. Sztuka jednak padła 
z braku zainteresowania dziełem. Wia-
domo też, że w 1880 wygłosił pisarz 
w Lublinie odczyt pt. Szkice amerykań-
skie, a  dochód z niego został przezna-
czony na cele dobroczynne.

Jak wskazuje Starnawski, nasz wy-
bitny regionalista Hieronim Łopaciński 
był swego rodzaju konsultantem przy 
powieści Krzyżacy. Łopaciński, autor 
wielu prac językoznawczych i  ceniony 
badacz gwar polskich, mógł dopomóc 
pisarzowi w jego pracy. Sienkiewicz 
zwracał się do niego w kwestiach ono-
mastycznych przy tworzeniu swego 
arcydzieła archaizowania. Nie zacho-
wała się korespondencja, ale wiemy 
o tym z listu Antoniego Osuchow-
skiego do Hieronima Łopacińskiego 
z 1.03.1900  r.

Zachował się także list do Adama 
Szniako (1882–1950), mieszkającego 
w Lublinie. Adresat listu, dwudzie-
stoletni młodzieniec, wysłał pisarzowi 
kulę i kartacz wyorane z pola bitwy pod 

Szczebrzeszynem, podsuwając mu za-
razem pomysł napisania powieści o po-
wstaniu kościuszkowskim. List pisarza 
jest podziękowaniem za ten podarunek.

Pisarz gościł niejednokrotnie (m.in. 
w 1880, 1882 i 1884 r.) w pobliskim 
Nałęczowie. O pobycie w 1882 r. wspo-
mina: „byłem dwa miesiące w Nałęczo-
wie. Kąpałem się, strzelałem kuropatwy, 
o bożym świecie nie wiedziałem” (list 
do Stanisława Smolki z 21.09.1882). 
W 1884 r. tak pisał o  kolejnym swoim 
pobycie w uzdrowisku do Stanisława 
Tarnowskiego:

„Siedziałem na wsi w Nałęczowie 
i kręciłem się między Lublinem i War-
szawą. Oblewań zimną wodą doświad-
czyłem obficie, bo Nałęczów jest za-
kładem hydropatycznym” (list z 16.07. 
1884 r.). Ostatni wyjazd miał miejsce 
w roku 1914, a więc dwa lata przed 
śmiercią.

Ślady kontaktów z lublinianami znaj-
dują się w korespondencji, a zwłasz-
cza w listach do szwagierki Jadwigi 
Janczewskiej, z którą prowadził kore-
spondencję, będącą niezwykle cennym 
materiałem biograficznym, aż przez 40 
lat. Wiemy, że w 1891 r. przebywał on 
w Lublinie w związku z chorobą ojca, 
sprowadzał też dla niego lekarza chi-
rurga z Warszawy. Ojciec noblisty, Jó-
zef Sienkiewicz, zamieszkał w Lublinie 
z córką Zofią z Sienkiewiczów Sieńkie-
wiczową, ok. r. 1888. Stało się to pewien 
czas po śmierci jego żony. 

Ważne wydarzenie w Lublinie, zwią-
zane z jubileuszem pisarza, uroczyście 
obchodzonym w całym kraju (1901 r.), 
stanowiła wystawa sienkiewiczowska 
urządzona w Kasie Przemysłowców 
i Rolników Lubelskich. Miasto nad By-
strzycą także dołączyło się do jubile-
uszu, składając hołd pisarzowi. Autorem 
wystawy, która na honorowym miejscu 
prezentowała popiersie pisarza, był Kon-
stanty Woźniak. Na wystawie pokazano 
także ilustracje do jego książek wykona-
ne przez Juliusza Kossaka, Stanisława 
Batowskiego, Wacława Przybylskiego 
i Franciszka Kostrzewskiego.

 Największym świętem dla lublinian 
stał się jednak przyjazd pisarza do Lu-
blina z odczytem w dniu 24.01.1904 r. 
To niezwykłe wydarzenie, opisywane 
i komentowane przez współczesnych 
i następców, było związane z  częścią 
wielkiej akcji na rzecz powodzian.

 Oddajmy głos pisarzowi współcze-
snemu, Józefowi Ziębie, który w opo-
wieści

Sienkiewicz w Lublinie czyli pierwsze 
prawdziwe tchnienie wolności, (w tomie 
Wspaniały dar króla, Poeta – burmistrz 
i inne opowieści lubelskie, Lublin 2003), 
napisał: 

 „W roku 1903 nawiedziła okolice 
nieuregulowanej Wisły klęska powodzi. 
Rozmiary klęski były tak wielkie, że ani 
lokalne ani gubernatorskie władze nie 
potrafiły zapewnić poszkodowanym po-
mocy. W prasie ogłaszano artykuły i re-
portaże o tragicznym losie powodzian. 
Poruszyły one serca i inicjatywę róż-
nych kół i towarzystw dobroczynności. 
W akcję tę postanowili się też włączyć 
literaci i dziennikarze zrzeszeni w War-
szawskiej Kasie Przezorności i Pomocy 
dla Literatów i Dziennikarzy”.

Pod koniec roku 1903 r. Sienkiewicz, 
sprawujący funkcję pierwszego prezesa 
Kasy Literackiej, wystąpił z inicjatywą, 
by w ramach akcji niesienia pomocy po-
wodzianom zorganizować na prowincji 
szereg odczytów i spotkań autorskich. 
Pisarz, który niejednokrotnie wspierał 
ważne inicjatywy społeczne, sam sta-
nął na czele tej wielkiej krajowej akcji. 

Ewa Łoś

O TYM, JAK HENRYK SIENKIEWICZ  
GOŚCIŁ W LUBLINIE W ROKU 1903 i 1904
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Wygłaszał odczyty w wielu miejscach 
Polski, poczynając od Częstochowy. 
Oprócz Częstochowy prelegenci odwie-
dzili także Piotrków, Kielce, Radom, 
Lublin, Siedlce, Łódź, Kalisz, Kutno, 
Włocławek, Płock, Łomżę, Suwałki, 
Sosnowiec, Tomaszów, Warszawę. Te 
wystąpienia cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem i poparciem głównie ze 
względu na obecność pisarza, również 
rezultat finansowy akcji okazał się zna-
czący. Oprócz zdobycia pieniędzy na 
tak pilne potrzeby społeczne, ważnym 
celem było także podtrzymanie ducha 
narodowego. 

Powstała specjalna grupa prelegen-
tów, w której oprócz autora Trylogii byli 
poeta Ignacy Baliński i dwaj dzienni-
karze – Henryk Radziszewski i Witold 
Lewicki. Najważniejszą osobistością 
był oczywiście sławny autor czytanych 
w kraju i za granicą powieści historycz-
nych, niedawny bohater wspaniałego 
jubileuszu dwudziestopięciolecia twór-
czości, podczas którego ofiarowano mu 
dar narodowy – pałacyk i majątek w Ob-
lęgorku. Generalny gubernator wyraził 
zgodę na odczyty, a  cenzura zatwierdzi-
ła przedstawione tematy wystąpień. Do 
dyspozycji grona prelegentów i osób to-
warzyszących zarząd kolei przeznaczył 
specjalny wagon. W miastach, które 
miały ich gościć powstały komitety or-

ganizacyjne złożone z najbardziej sza-
nowanych obywateli.

Pisarz przyjechał do Lublina 19 grud-
nia 1903 r., jednak wówczas odczyt się 
nie odbył. Tak się nieszczęśliwie złoży-
ło, że stojący na czele komitetu organi-
zacyjnego lubelskiego, prezes Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego Włady-
sław Gorzkowski, w drodze z dworca, 
podczas jazdy karetą z pisarzem, zasłabł 
i zmarł na serce. W tej sytuacji odwoła-
no odczyt i zaplanowano ponowny przy-
jazd prelegentów i osób towarzyszących 
na 24 stycznia 1904 r. 

 Ponowny przyjazd pisarza do nasze-
go miasta opisała „Gazeta Lubelska”, 
której numer 17 z 1904 r. informował:

„W sobotę wieczorem (23.01.) przy-
jechał do naszego grodu gorąco oczeki-
wany Sienkiewicz z córką i jej przyja-
ciółkami: panną Abakanowicz i panną 
Gardinet (być może May Gardiner – 
nauczycielka Jadwigi – przyp. autorki) 
oraz prelegenci: pp. Baliński, Lewicki 
i Radziszewski w towarzystwie wice-
prezesa kasy literackiej, redaktora „Ku-
riera Codziennego” pana Libickiego. Na 
dworcu gości przyjmowało grono oby-
wateli miasta. Po niedługim odpoczyn-
ku w hotelu Polskim goście warszawscy 
udali się na bal urządzony w sali Towa-
rzystwa Muzycznego na dochód Lubel-
skiego Towarzystwa Dobroczynnego”.

Warto wspomnieć o szczególnym 
znaczeniu organizatora tejże akcji dla 
życia kulturalnego miasta. Towarzystwo 
Muzyczne było jedną z najdłużej dzia-
łających tego typu organizacji w Polsce. 
Powstało w roku 1898, a więc w czasie, 
gdy Polska nie posiadała własnego pań-
stwa i kulturę polską aktywnie populary-
zowały takie właśnie instytucje. Lubel-
scy działacze Towarzystwa organizowa-
li liczne koncerty muzyki polskiej, kon-
kursy muzyczne, prowadzili orkiestrę, 
chór oraz popularne imprezy kulturalne, 
przyczyniając się do podtrzymania pol-
skości.

Powitalny bal, jak napisał dzienni-
karz, cieszył się ogromnym powodze-
niem. Sala balowa była zatłoczona, ga-
lerie przepełnione. Do pierwszego kon-
tredansa stanęło dziewięćdziesiąt par. 
Uwaga wszystkich zwrócona była na 
wielkiego pisarza, który swoją serdecz-
nością i prostotą ujmował obecnych. 
Gdy redaktor „Gazety” wzniósł pierw-
szy toast na cześć „największego z ży-
jących Polaków”, gość odpowiedział 

toastem za zdrowie kolegów po piórze. 
Potem wiwatowano na cześć Jadwigi 
Sienkiewiczówny – królowej balu. Jak 
zauważył sprawozdawca, autor prowa-
dził ożywioną rozmowę z wieloma pa-
nami i paniami i  zachwycony był dziar-
skim mazurem, w którym wzięły udział 
najpiękniejsze lublinianki. 

 Co do urody lublinianek pisarz miał 
zapewne znacznie wcześniej ugruntowa-
ną opinię. Przypomnijmy, że w powieści 
Potop do hetmana Jana Pawła Sapiehy 
przybyli z delegacją mieszczanie lubel-
scy z prośbą o wypędzenie Szwedów 
z Lublina. Hetman przyrzekł im pomoc, 
a obecny przy tym pan Onufry Zagłoba 
dorzucił: 

„Do Lublina i ja chętnie pojadę, bo 
tam białogłowy nad miarę gładkie i rzę-
siste. Kiedy to która chleb krając boche-
nek o się oprze, to nawet na nieczułym 
bochenku skóra od kontentacji czerwie-
nieje”.

Komplement pisarza pod adresem 
lublinianek posiada swą wagę, gdyż po-
dobno mawiał on, że „kobiecie można 
wybaczyć wszystko, z wyjątkiem braku 
urody”.

Wracając do losów Lublina, jak wia-
domo wojska hetmana istotnie ruszyły 
ku miastu i rozpoczęło się oblężenie 
przedstawione w powieści jako to, „któ-
re szło dość marnie”. Brali w nim udział 
Skrzetuski, Zagłoba, Wołodyjowski 
i Kmicic. Kmicic uczył się wówczas 
szermierki od Wołodyjowskiego. Pano-
wie chodzili też pod zamek i wyzywa-
li na walkę Szwedów, których „wielu 
usiekli”. Porzućmy jednak oblężenie 
Lublina, w którym pewną rolę odegrał 
niezwykły urok jego mieszkanek i wróć-
my do wspaniałego balu, który trwał „do 
białego dnia”, a był tylko prologiem 
właściwych uroczystości. W niedzielę 
o godzinie wpół do trzeciej w przystro-
jonej zielenią i kwiatami sali teatralnej 
rozpoczęły się odczyty. Widownia była 
zapchana, scena także, a  w orkiestrze 
postawiono szereg dodatkowych krze-
seł. Jako pierwszy przemawiał redaktor 
Henryk Radziszewski, charakteryzując 
historyczny rozwój handlu i przemysłu, 
stwierdzając wielki rozwój tych dzie-
dzin za czasów Rzeczypospolitej, co 
było czytelną aluzją do aktualnej zapa-
ści gospodarczej. Po nim wystąpił poeta, 
publicysta i działacz społeczny Ignacy 
Baliński, który recytował dwa swoje 
utwory: Nieszczęśliwi, którzy chcieć nie 
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umieli oraz Mazur. Trzeci prelegent, 
redaktor Władysław Lewicki, mówił o  
współczesnych zadaniach miast, o  roz-
kwicie Warszawy i Łodzi, a zarazem 
o brakach w zakresie oświaty i higieny 
w miastach i miasteczkach. Wszystkich 
prelegentów gorąco oklaskiwano.

Po małej przerwie zabrał głos po-
witany gorącymi oklaskami autor, na 
którego wystąpienie słuchacze przede 
wszystkim czekali. Odczekał on aż sala 
się uspokoi i zaczął czytać swoją legen-
dę indyjską Dwie łąki.

Oto cytat: 
„Były dwie krainy, leżące obok sie-

bie niby dwie łąki niezmierne, przedzie-
lone tylko jednym strumieniem. Brzegi 
tego strumienia rozchylały się w jednym 
miejscu łagodnie na dwie strony, two-
rząc bród miałki w kształcie jeziorka 
o wodach cichych i przezroczystych. 
Pod błękitną tonią widać było dno złote, 
z którego wyrastały łodygi lotosu, roz-
kwitającego nad wodną szybą kwieciem 
różowym i białym; tęczowe łątki i moty-
le wiły się wokół kwiatów, a wśród palm 
nadbrzeżnych i wyżej, w promiennym 
powietrzu, dzwoniły jak srebrne dzwon-
ki, ptaki.

I to było przejście z jednej krainy do 
drugiej. Pierwsza zwała się łąką Życia, 
druga łąką Śmierci”. 

Stylizowana baśń, odległa od szarej 
rzeczywistości, wyzwoliła tęsknotę za 
światem doskonałym i wprawiła słucha-
czy w podniosły nastrój, który przero-
dził się w spontaniczny entuzjazm i bu-
rzę oklasków. Składano wieńce i kwiaty 
u stóp pisarza, dziękującego za tak en-
tuzjastyczne przyjęcie, Po odczytach 
goście warszawscy zostali podjęci ucztą 
w sali Towarzystwa, gdzie na cześć pre-
legentów wygłoszono kilkanaście mów, 
na które odpowiadali oni prozą, bądź 
wierszem.

Zacytujmy kolejny fragment opowie-
ści Józefa Zięby:

„Na ósmą wieczorem goście zosta-
li zaproszeni do teatru, na »uroczyste 
przedstawienie ku uczczeniu pobytu 
Henryka Sienkiewicza w Lublinie«. 
Program wieczoru składał się z trzech 
części. Pierwszą wypełniła czteroak-
towa sztuka Pani Wołodyjowska czyli 
Azja-Tuhaj-Bejowicz. Była to insceni-
zacja fragmentów Ogniem i mieczem. 
W części drugiej wystawiono pierwszy 
akt opery Karola Kurpińskiego do słów 
Jana Nepomucena Kamińskiego Krako-

wiacy i Górale. Atrakcją tej części były 
tańce góralskie, polonez i krakowiaki. 
Na zakończenie spektaklu urządzono 
»żywe obrazy« układu artysty mala-
rza Konstantego Kietlicz-Rayskiego. 
Obrazy przedstawiały znane sceny po-
wieściowe, które prezentowali aktorzy 
w historycznych strojach. Spotkanie 
zakończyło się uwieńczeniem wysta-
wionego na scenie posągu przedstawia-
jącego znakomitego gościa, co wskazy-
wało na jego szczególną rangę i pozycję. 
Widownia należycie ten gest odczytała, 
wiwatami na cześć siedzącego w pierw-
szym rzędzie twórcy, dając wyraz uzna-
nia go za swego duchowego przywód-
cę”. 

Do odzyskania niepodległości musia-
ło jeszcze sporo czasu upłynąć, ale takie 
spotkania i  związane z nimi przeżycia 
duchowe pomagały w przetrwaniu trud-
nych czasów niewoli i podtrzymywaniu 
nadziei. Charytatywna akcja odczytowa 
dla powodzian stała się tryumfalnym 
pochodem pisarza przez ziemie polskie 
i okazała się ważnym dziełem w uświa-
damianiu oraz jednoczeniu narodu, który 
dążył do wyzwolenia się od zaborców. 
Co wtedy działo się w Polsce, a co stało 
się też udziałem lublinian, opisał autor 
Trylogii swemu przyjacielowi, Adamo-
wi Krechowieckiemu, mieszkającemu 
we Lwowie:

„Jutro jadę do Lublina (tj. 23 I 1904), 
a 27-go jest odczyt w Warszawie. 
W ogóle mają one świetne powodzenie. 
– Przynoszą coś dla powodzian, a wię-
cej jeszcze dla prowincji, którą przebie-
ga jakby prąd elektryczny nowego ży-
cia, spotęgowanej ochoty do pracy i do 
samoobrony. Trudno wypowiedzieć, 
a zwłaszcza trudno dać pojęcie o tym 
wam, żyjącym w kraju konstytucyjnym, 
jakie to ma tu ogromne znaczenie. Jest 
mimo wszelkiego umęczenia jedna 
w tym dla mnie pociecha: oto wszę-
dzie spotykają mnie chłopi i wszędzie 
mówią mi: »Tyś nas zrobił Polakami«. 
Wszędzie! To mi opłaca wszelkie owa-
cje, wszelkie przemówienia, wszelkie 
pochwały i tę rolę szczura na ołtarzu, tak 
przeciwną mojej naturze, że nie mam na 
to dość słów. – Ale patrzę natomiast na 
dziwne zjawisko. (...) Miliony ludu bu-
dzą się nagle i uświadamiają narodowo 
do tego stopnia, że trzeba je hamować. 
Jest to żywiołowy, niczym niepowstrzy-
many ruch. Trochę do tego dopomogły 
niezawodnie moje powieści historycz-

ne – ale teraz to jest po prostu lawina. 
Patrzę na to własnymi oczyma – i muszę 
wierzyć, bo tak jest. Obóz polski to te-
raz nie tylko inteligencja, to kilkana-
ście milionów jednolitego pod wzglę-
dem uczuć narodu”.

W roku 1976, w 150. rocznicę uro-
dzin i 60. rocznicę śmierci pisarza i sie-
demdziesięciolecie muzealnictwa lubel-
skiego, Muzeum Józefa Czechowicza 
i Towarzystwo Miłośników Lublina, 
wydały wspólnie druczek bibliofilski za-
tytułowany Jak Sienkiewicz bawił w Lu-
blinie. Został on przygotowany przez 
Henryka Gawareckiego i Józefa Ziębę, 
a  opracowany graficznie przez Ryszar-
da Tkaczyka. Znalazły się w nim repro-
dukcje cytowanego artykułu z „Gazety 
Lubelskiej”, afisza okolicznościowego 
przedstawienia w Teatrze Lubelskim 
i inne materiały związane z pobytem pi-
sarza w Lublinie w roku 1904. Ta rocz-
nicowa publikacja, ozdobiona niezna-
ną autokarykaturą pisarza ze zbiorów 
Henryka Gawareckiego, przypominała 
współczesnym lublinianom okoliczno-
ści owej niezwykłej wizyty.

Ewa Łoś

(Tekst niniejszy jest skróconą wersją 
odczytu wygłoszonego podczas Naro-
dowego Czytania Trylogii 2014, odby-
wającego się w Muzeum Literackim im. 
Józefa Czechowicza w Lublinie dnia 
6.09.2014 r.).

Karykatura Sienkiewicza nieznanego autora
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[…] Jechaliśmy tedy przez resztę 
nocy kupą i bez przygody,

 a po drodze jeden jeszcze dziw 
widziałem.

Oto pewne miejsce na stepie cał-
kiem było

świecącymi insektami pokryte, 
które koło św. 

Jana są i u nas, ale nie w takiej 
liczbie.

Tam zaś, jak okiem sięgnąć, tak 
migotały wśród

ciemności na trawie, że rzekłbyś: 
kawał nieba

z gwiazdami jasnymi się oberwał 
i leży jak

żyw na stepie. […]
Henryk Sienkiewicz Niewola tatar-

ska1

Z przytoczonego powyżej cytatu 
można określić miesięczną datę po-
bytu autora Szkiców węglem na za-
mojskiej ziemi, a ściślej, jego obec-
ności w Grabowczyku u Władysława 
i Stanisława Czachórskich, właścicieli 
niewielkiego mająteczku położonego 
w geograficznej krainie znanej jako 
Działy Grabowieckie.2

Faktycznie. Pamiętnikarskie i epi-
stolograficzne źródła podają czas po-
bytu Sienkiewicza na koniec czerwca 
– początek lipca 1880 roku. Potwier-
dza to sam Sienkiewicz, opisując 
w poetyckiej formie loty godowe nie-
wielkiego chrząszcza – świetlika świę-
tojańskiego, które ten odbywa pod ko-
niec VI miesiąca każdego roku3. 

1 Henryk Sienkiewicz (pełny tytuł): „Nie-
wola tatarska, urywki z kroniki szlacheckiej 
Aleksego Zdanoborskiego” w H. Sienkie-
wicz „Nowele” tom 2. Warszawa 1955, (str. 
392).

2 Fotografie dworku Czachórskich otrzymał 
autor od pani E. Widymy dyr. Zespołu 
Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu z 
pozwoleniem dowolnego wykorzystania. 
(Dotyczy kilku jeszcze innych fotografii).

3 Na podstawie naukowych obserwacji ento-
mologów można się dowiedzieć, że zjawisko 
intensywnego świecenia w godowym okre-

Regionaliści, opisujący ciekawsze 
okolice powiatów: hrubieszowskie-
go czy zamojskiego, w swoich opra-
cowaniach nie mogą pominąć takich 
miejscowości, jak: Horodło, Bończa, 
Wojsławice, Grabowiec, czy pobli-
ski, odległy zaledwie o 2 km od Gra-
bowca, Grabowczyk. Nie chodzi tu 
o wyjątkowe piękno melancholijnego, 
urozmaiconego wzniesieniami i wą-
wozami krajobrazu, szatę roślinną, 
lecz o bogatą w wydarzenia historię.

Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi 
Grabowczyk pochodzą z 1531 roku. 
Po częstych zmianach dziedziczenia, 
właścicielem w roku 1851 został Ka-
zimierz Chmieliński, który po pięciu 
latach gospodarowania w 1856 roku 
sprzedał posiadany majątek. Nabyw-
cą zostali małżonkowie, Maria z Po-
pielów i Wiktor Czachórscy, rodzice 
urodzonego w Lublinie AD 1850 Wła-
dysława, który po naukach wstępnych 
w młodzieńczym wieku opuścił ro-
dzinny Lublin i podjął naukę w war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych. 
W tej Szkole w okresie 1866–1867 
uczył się rysunku pod kierunkiem 
profesora Rafała: Hadziewicza. W na-
stępnym roku, jako osiemnastolet-
ni młodzieniec opuścił ojczyznę, by 
kształcić się w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Dreźnie.

sie występuje szczególnie u samic świetlika 
i związane jest z przywabieniem samca.

Wielki samorodny talent Władysła-
wa Czachórskiego i zdobyta dotych-
czas wiedza, zmusiła przyszłego mi-
strza kobiecego portretu do poznania 
głębszych tajników sztuki malarskiej. 
Toteż w latach 1869–1872 podjął stu-
dia malarstwa artystycznego w słynnej 
monachijskiej Akademii.

W roku 1879 Grabowczyk po ro-
dzicach odziedziczyli dwaj rodzeni 
bracia, Władysław i o trzy lata od nie-
go młodszy Stanisław, który zarządzał 
majątkiem podczas nieobecności Wła-
dysława, przebywającego w Mona-
chium.

Znajomość przywołanego powyżej 
lublinianina, artysty, mistrza palety 
i pędzla z późniejszym laureatem Li-
terackiej Nagrody Nobla Henrykiem 
Sienkiewiczem, nastąpiła w czasie 
krótkotrwałego pobytu Czachórskiego 
w Warszawie w 1880 roku.

Obaj, każdy w swojej dziedzi-
nie, odnosili pierwsze sukcesy. Rok 
wcześniej Czachórski otrzymał zna-
czące wyróżnienie. Akademia Sztuk 
Pięknych w Monachium przyznała 
mu Złoty Medal za obraz „Aktorzy 
przed Hamletem”. Obraz niemal na-
tychmiast został eksponowany w po-
wszechnie znanym i cenionym Salonie 
Sztuk Pięknych Józefa Ungra w War-
szawie i podziwiany był przez wybit-
nych koneserów sztuki.

Głośne w owym czasie dzieło Cza-
chórskiego wzbudziło także duże za-

Jerzy B. Sprawka

Niedokończona kronika 
na Ziemi Lubelskiej

Nieistniejący już dworek Czachórskich2 
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interesowanie znanego w Warszawie 
pisarza i publicysty Henryka Sienkie-
wicza. W opublikowanym felietonie 
pod pseudonimem Litwos, przyszły 
noblista wyraził swoje uznanie dla ta-
lentu, artystycznej wyobraźni i finezji, 
z jaką przedstawiona była scena spo-
tkania aktorów z Hamletem.

Więzy wzajemnej sympatii pomię-
dzy artystami nastąpiły przy pierw-
szym spotkaniu. Panowie poznali się 
w domu państwa Godlewskich w War-
szawie w marcu 1880 roku. Kilkakrot-
ne kontakty przemieniły się w ser-
deczną zażyłość. Obecny podczas spo-
tkań u Godlewskich brat Władysława, 
Stanisław Czachórski zaprosił pisarza 
do zarządzanego przez siebie majątku 
w Grabowczyku.

Opisywane przez braci Czachór-
skich uroki ziemi grabowieckiej 
z tajemniczymi ruinami zamczyska 
w Grabowcu, z lochami ciągnący-
mi się kilometrami aż do odległego 
Dańczypola, zrobiły na Sienkiewiczu 
wrażenie. Nie upłynęło dużo czasu od 
zaprosin, bo już pod koniec czerwca 
na początku lipca tego samego roku, 
Sienkiewicz przyjęty ze staropolską 
gościnnością bawił w wiejskim dwor-
ku na lubelskiej ziemi. Do Grabow-
czyka przyjechał na krótko. Zapewne 
marzył o wyrwaniu się z wielkomiej-
skich salonów i gwaru Warszawy. Za-

tęsknił do przaśnego zapachu wiejskiej 
ziemi. Pielęgnując głęboko w duszy 
wspomnienia z rodzinnego Podlasia, 
powracał do beztroskiego dzieciństwa. 
Do wiejskich krajobrazów, z którymi 
tak naprawdę nigdy się nie rozstawał, 

na zawsze utkwionym w jego świado-
mości. Dla organizmu, domagającego 
się wypoczynku, pobyt na wsi podzia-
łał uzdrawiająco. 4

W omawianym okresie Sienkiewicz 
miał za sobą wydaną drukiem powieść 
Na marne (1872), kilka nowel: Humo-
reski z teki Woroszyłły (1872), Stary 
sługa (1875), Hania (1880), Szki-
ce węglem (1880), Janko muzykant 
(1880), czy Z pamiętnika poznańskie-
go nauczyciela (1880), żeby wymie-

nić ważniejsze pozycje literackie oraz 
szereg publikacji prasowych, w tym 
cykl słynnych felietonów „Listy z po-
dróży” (do Ameryki). Wszystkie te 

4 Vide przypis 2.

osiągnięcia przyniosły Sienkiewiczo-
wi popularność i zasłużoną sławę.

Sienkiewicz swój pobyt w Grabow-
czyku wykorzystywał przede wszyst-
kim na poznawanie bliższych i dal-
szych okolic. Sprzyjały temu wyprawy 
na polowania na drobne ptactwo. Za-
znajamiał się z najbliższymi sąsiadami 
Czachórskich i z uwagą wysłuchiwał 
ich rodowych wspomnień. Można 
założyć, iż snuto tam przekazywane 
z pokolenia na pokolenie opowieści 
o przodkach, którzy brali udział w bi-
twach z bisurmanami, z potęgą turec-
ką, a przede wszystkim z zamorskim 
Szwedem, o których pamięć trwała, 
jak żywa. Pracował również twórczo. 
To tutaj zatopiony w zaciszu wiejskie-
go życia i okazywanej mu serdeczno-
ści powstało niewielkie dziełko, które-
mu autor przyszłej Trylogii nadał tytuł 
Niewola tatarska. Urywki kroniki szla-
checkiej Aleksego Zdanoborskiego.

Dziełko jest to niezwykłe. Opo-
wieść pozbawiona dialogu, snuta 
w formie monotonnego monologu 
wewnętrznego, przemawia do czytel-
nika z nadzwyczajną siłą. Wywołuje 
niepokój duszy i dziwną nostalgię. 
Zmusza do głębokiej zadumy. W opi-
sywanych przez Sienkiewicza rozmy-
ślaniach, wyruszającego hen na kresy 
Rzeczypospolitej ubogiego szlachcica, 
który ma nadzieję na zdobycie fortuny 
i sławy, pobrzmiewają ciche dźwięki 
teorbanu, budzące twórczy niepokój 
u tego wielkiego pisarza. Można by 
zaryzykować domniemanie, że ta nie-
pełna kronika szukającego przygód 

Wnętrze saloniku w dworku Czachórskich4.

Ściana domu, w którym się urodził Wł. Czachórski z wmurowaną tablicą pamiątkową (stan 
obecny, po pożarze, z lewej). Tablica pamiątkowa poświęcona wybitnemu artyście na 

staromiejskiej kamienicy lubelskiej starówki (z prawej), foto. Jerzy B. Sprawka
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szlachcica była zapowiedzią przyszłe-
go, wiekopomnego dzieła, jaką jest 
Trylogia.

Przytoczę bardzo charakterystyczny 
fragment myśli bohatera tej nowelki, 
Aleksego Zdanoborskiego, przyszłej 
ofiary, bardzo wrażliwej na punk-
cie własnego honoru. Myśl ta została 
wypowiedziana na samym początku 
utworu i wiernie mu towarzyszyła do 
samego końca.

Cyt. (str. 383) […] „Fortuna moja 
była żadna, lecz zasię krwi zacność 
wielka, a po ojcach jakoby testamen-
tem miałem przekazane, bym wiecz-
nie uważył, iż gardło jest rzeczą moją 
i one wolno mi na szwank podawać, 
ale integraf rodu dignitas jest puścizną 
przodków, którą mam oddać tak, jak ją 
wziąłem”[…] (pisownia oryg.)

Czy pierwowzorem Skrzetuskiego, 
Kmicica była postać Zdanoborskiego 
z Niewoli tatarskiej? Po lekturze no-
welki nie sposób się uwolnić od takie-
go przypuszczenia.

Jakie jeszcze wartości i przesła-
nia zawiera ta niepełna, jak wskazuje 
podtytuł – urywkowa kronika? Ano, 
bardzo ciekawe, głębokie studium 
moralne upodlonego człowieka. Nie-
wolnika, odrzucającego ponętne oka-
zje i nęcące propozycje znacznej po-
prawy losu w zamian za wyrzeczenie 
się własnych ideałów. Za porzucenie 
wartości, stanowiących dla przodków 
świętość, czekała nagroda w osobie 
pięknej córki Sulejmana i przyrzecze-
nie nadania niewolnikowi wolności 
i przywileju władzy.

Pokusa była wielka, zwłaszcza że 
z chwilą odmowy byt tego człowieka 
jawił się groźny. Pokusom nie uległ ten 
twardy człowiek. Podziwiany przez 
Chana nie skorzystał z prawa łaski 
w zamian za wyrzeczenie się wiary oj-
ców. Jednakże rzeczywistość stała się 
straszniejsza od przewidywań. Cięż-
ka praca, głód i tęsknota za ojczyzną 
sprawiły, że z mężnego rycerza prze-
obraził się w pogardzanego nędzarza. 
Na pociechę pozostawała żarliwa mo-
dlitwa, i dodające hartu, zapamiętane 
do końca życia ojcowskie słowa:

Cyt. (str. 391) „Imię nieskalane za-
chowaj, ojcom dorównaj, złam się, nie 
zegnij! Ty Boże, tak mnie błogosław, 
jako imię przechowam, ojcom dorów-
nam i pierwej się złamię, niż zegnę”.

Nie ugiął się mężny duchem polo-
nus, chociaż na ciele złamanym został. 

Nagrodą za wierność ideałom, znaj-
dującego się w beznadziejnej sytu-
acji niewolnika, skazanej na powolną 
śmierć ofierze uśmiecha się fortuna. 
Zostaje wykupiony z jasyru. Z począt-
ku nie wie, komu ma zawdzięczać od-
zyskanie wolności, ale gdy się dowia-
duje, że staraniem kobiety, dla której 
poświęcił swoje życie, los wydaje się 
być okrutniejszy, aniżeli niewola.

W tym miejscu odsyłam zaintereso-
wanych do lektury pokrótce omówio-
nego dziełka.

Należałoby domniemywać, że dwu-
krotny (lipiec i październik 1880 r.) 
pobyt Sienkiewicza w Grabowczyku 
wypełniony był poznawaniem uro-
kliwych okolic, i miłującej rycerskie 
tradycje, osiadłej na tej ziemi szlach-
ty. Udział w polowaniach był li tylko 
do tego znakomitym pretekstem. Nad-
zwyczajny u Sienkiewicza dar zapa-
miętywania ludzkich cech i zdarzeń, 
a także malarskie przeżywanie krajo-
brazów, przelewał na papier z dodat-
kiem, jaki podpowiadała mu nieokieł-
znana wyobraźnia. Można założyć, 
że w umyśle autora Szkiców węglem 
powstawały kolejne tomy trylogii, od 
Ogniem i mieczem począwszy. Wska-
zują na to wybitni znawcy przedmiotu, 
doszukując się w sienkiewiczowskich 
opisach podobieństw topograficznych 
okolic Grabowca ukazanych podczas 
oblężenia Zbaraża i w wielu innych 
fragmentach Trylogii.

Stanąwszy na rozległym wzniesie-
niu, po którym w szeroką przestrzeń 
biegnie ledwie zarysowana koleina 
drogi, można się oddać marzycielskiej 
wyobraźni. Wokół panuje niczym nie-
zmącona cisza, lecz w pewnym mo-
mencie zaczyna przemawiać bitew-
nym szczękiem oręża, pomieszanym 
z dźwiękami surm, końskim kwicze-
niem i bojowymi okrzykami. Ponad 
bitewnym zgiełkiem góruje donośne, 
rytmiczne bicie w potężne obciągnięte 
baranią skórą kotły.

Rzeczywistość jest inna, znacz-
nie mniej romantyczna, szczególnie 
w momencie, kiedy wspinający się 
pod stromy pagór traktor z wyładowa-
ną po brzegi przyczepą wydaje z siebie 

ogłuszające dudnienie. Wypada zatem 
z tego miejsca udać się do dzisiejsze-
go Grabowczyka, by zobaczyć żałosne 
resztki zdewastowanego parku, w któ-
rym okoliczni rolnicy wypasają bydło.

Wszędobylskie, wybujałe chwasty, 
krzewy kruszyny i czarnego bzu nie 
zapowiadają głębszych przeżyć. Wi-
dok kilku cudem zachowanych drze-
wek nie nastraja do marzeń. Ale…
idąc trawiastym dywanikiem ułożo-
nym pomiędzy koleiną, prowadzącym 
w nieznane szlaku, obraz się zmienia. 
Na drodze przybysza staje kilka do-
stojnych drzew. Grube pnie i konary 
oraz dumnie wzniesione korony naka-
zują przypuszczać, że oto stoi się oko 
w oko z niemymi świadkami historii 
tego zagubionego na mapie Polski 
i Europy miejsca. Miejsca, w którym 
bywali dwaj znakomici przedstawi-
ciele kultury polskiej o światowym 
rozgłosie: Henryk Sienkiewicz i Wła-
dysław Czachórski. Obaj zmarli na 
obczyźnie otoczeni podziwem i zasłu-
żoną sławą synowie lubelskiej ziemi.

Można sobie zadać pytanie. Jakie 
moce wewnętrzne zbliżyły do siebie 
te tak odmienne osobowości? Trzy-
krotnie żonaty Sienkiewicz miał wie-
le uczuć dla płci pięknej i wyrażał to 
w swojej twórczości, natomiast Cza-
chórski podobno kobiet nie lubił, ale 
malował je z niesłychaną pasją. Mo-
delami do jego portretów były kobiety 
urzekająco piękne, nieco tajemnicze 
i niepokojące. Prezentowały swój urok 
w wykwintnych sukniach, pysznym 
otoczeniu kwiatów na tle bogatych 
draperii w różnych pozach i gestach. 
Może na wyżej postawione pytanie 
znajdą odpowiedź specjaliści z dzie-
dziny psychologii?

Łaskawy los zetknął tych geniu-
szów po raz trzeci w 1901 roku, ale 
już poza krajem, we włoskiej miejsco-
wości Lugano. Sienkiewicz przebywał 
tam razem ze swoją siedemnastoletnią 
córką Jadwigą. Zapewne uroda nasto-
letniej Jadwigi zrobiła na Czachór-
skim olbrzymie wrażenie, skoro swój 
czas poświęcił na namalowanie jej 
portretu. Obecnie portret „Dzini” – jak 
zwracał się do córki jej wielki ojciec 
i jego wzorem, wszyscy bliscy – zdo-
bi ściany Domu – Muzeum noblisty 
w Oblęgorku.

Na zakończenie tego szkicu miło-
śnikom twórczości Henryka Sienkie-
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wicza warto przypomnieć o przebąki-
wanej w niektórych kręgach rocznicy. 
Ważnej rocznicy związanej z pierw-
szym polskim laureatem literackiej 
Nagrody Nobla. Na myśli mam oczy-
wiście okrągłe, przypadające w bieżą-
cym roku 2014 – 90-lecie sprowadze-
nia do ojczyzny doczesnych szcząt-
ków niezłomnego Wielkiego Hetmana 
Koronnego Niepodległości Rzeczypo-
spolitej. Słownik języka polskiego nie 
znajduje dosyć odpowiednich przy-
miotników oddających szlachetne ce-
chy charakteru i zasługi tego geniusza.

Chciałoby się rzec, że najwybitniej-
si Polacy – Patrioci umierali z dala 
od Ojczyzny. Często w osamotnieniu 
i nędzy. Kto o nich pamięta dzisiaj, 
kiedy nawet z lektur szkolnych usu-
wane są ich nazwiska? A tytuły nie-
których dzieł nadal okrywa niepamięć 
i kurz przepastnych archiwów. Nie 
wszystkim było dane polec w honoro-
wej bitwie. Wielu zżarła tęsknota i ból.

Na usta się ciśnie godny przytocze-
nia fragment powieści Wielkiego Pisa-
rza, który zakończy opowieść o rycer-
skiej przyjaźni i mocy wiary.

Cyt. str. 390–3935 […] „Wtem 
z  ambony  ozwało  się warczenie  bęb-
na.  Zdumieli  się  słuchacze.  Ksiądz 
Kamiński  zaś  bił  w  bęben,  jakby  na 
trwogę;  nagle  urwał  i  nastała  cisza 
śmiertelna. Po czym warczenie ozwa-
ło się po raz drugi, trzeci, nagle ksiądz 
Kamiński  cisnął  pałeczki  na  podłogę 
kościelną,  podniósł  obie  ręce  w  górę 
i zawołał:
– Panie pułkowniku Wołodyjowski! 
[…] Dlaboga, panie Wołodyjowski! 

Larum  grają!  Wojna!  Nieprzyjaciel 
w  granicach!  A  ty  się  nie  zrywasz? 
Szabli  nie  chwytasz? Na koń nie  sia-
dasz?  Co  się  stało  z  tobą,  żołnierzu? 
Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, 
że nas  samych w żalu  jeno  i  trwodze 
zostawiasz?”[…]

Jerzy B. Sprawka
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Literatura polska, przewodnik en-
cyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985. 
hasło „Sienkiewicz Henryk” opr. Ju-
lian Krzyżanowski, str. 357–359. 

Henryk Sienkiewicz „Niewola ta-
tarska”, „Nowele”, Warszawa 1955.

5  Cytat pochodzi z: H. Sienkiewicz, „Pan 
Wołodyjowski” Kraków 2002, wyd. bib-
liofilskie Lub. Tow. im. H. Sienkiewicza, 
Zarząd Gł. w Lublinie.

Dyplom 
nagrody Nobla dla 

Henryka Sienkiewicza

Informacja pochodzi z zamieszczonego na I str. Komunikatu w „Głosie 
Nauczycielskim” nr 15-16, Warszawa, 31 października 1924 r.
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Żeromski wciąż pisze!

Takie zapowiedzi prasowe kilkakrot-
nie przykuwały uwagę literaturoznaw-
ców i czytelników. Pojawiały się po 
odkryciu kolejnych fragmentów Dzien-
ników Żeromskiego uważanych za zagi-
nione bądź nieistniejące! W roku 1993 
– po publikacji w ,,Głosie Ziemi Pu-
ławskiej” można było wznieść okrzyk – 
Żeromski wciąż pisze o... Lublinie. Za-
wołanie wpisujemy do księgi przysłów 
lubelskich.

Panowało, czy też nadal panuje, 
przekonanie, iż Stefan Żeromski nie da-
rzył Lublina sympatią. Stąd ten, wielo-
krotnie i w różnym czasie przytaczany 
w lubelskiej prasie, oparty jest na jed-
nym błahym zdaniu z młodzieńczego 
tomu Dzienników. Brzmi ono: „Cóż 
mnie obchodzi np. Lublin”.

Refleksja pochodzi roku 1887, pisarz 
liczył sobie wtedy 23 lata, klepał bie-
dę, zarabiał wszak jedynie guwernerką 
w Ciechanowskiem. Z pasją spisywał 
młodzieńcze refleksje i komentarze, 
a czas wolny wypełniała mu lektura. 
Przerzucał stosy książek, miał także 
w rękach Monografię Lublina Włady-
sława Kornela Zielińskiego. Można 
przypuszczać, iż dziełko nie wzbudzi-
ło zainteresowania młodego pisarza, 
prawdopodobnie odrzucił Monografię 
znudzony i zniechęcony, gdyż nie po-
wstrzymał się od skreślenia owego lek-
ceważącego sądu.

Dziś można stwierdzić, że los za-
kpił z lublinian. Kryli się ze swym 
żalem do Żeromskiego, dusili wstyd, 
a niepotrzebnie. Entuzjazm, podziw, 
ba, zachwyt Lublinem przebija z kart 
Dzienników. Trzeba jednak zaznaczyć 
wyraźnie, iż z Dzienników do tej pory 
nieznanych i niepublikowanych. Że-
romski pisał Dzienniki od osiemnastego 
do dwudziestego siódmego roku życia. 
Te młodzieńcze zapiski to dokument 
osobistego rozwoju pisarza. Nadal sta-
nowią lekturę pasjonującą, poetyckość 
odczuwania i malarskość widzenia spla-
tają się w nich z realistycznym opisem. 

Dzieło nie jest wolne od intymnych 
refleksji i przynosi również – należące 
do najpiękniejszych w literaturze pol-
skiej – opisy scen miłosnych. Żeromski 
zastrzegł w swym testamencie, aby ten 
intymny pamiętnik literacki nie został 
ogłoszony drukiem przed upływem 50 
lat od jego śmierci.

Od śmierci pisarza minęło lat czter-
naście, kiedy wybuchła wojna, rękopisy 
Żeromskiego znalazły się wśród zbio-
rów Biblioteki Narodowej zrabowanych 
przez hitlerowców. Trafiły na teren 
Rzeszy, po wojnie odkryto je w ZSRR, 
ale zostały zwrócono Polsce przez Ko-
misję Rewindykacyjną Radziecką w la-
tach 1948 i 1956. Opublikowane zosta-
ły nakładem „Czytelnika” już w latach 
1953–56. Nie była to jednak edycja 
kompletna. Całość Dzienników składa 
się z dwudziestu dwu rękopiśmiennych 
zeszytów. Niestety, zaginęło pięć zeszy-
tów, jeden odnaleziono w roku 1973, 
zaś w roku 1992 Biblioteka Narodowa 
w Warszawie nabyła od Moniki Żerom-
skiej kolejny pakiet rękopisów i listów 
Żeromskiego. Okazało się, że znajduje 
się w nich nieznany zeszyt Dzienników 
obejmujący okres od 8 IV do 23 V 1891 
roku. Tenże zeszyt uważano mylnie za 
notatnik pisarza, dlatego nie budził spe-

cjalnego zainteresowania historyków 
literatury. Żeromski od września 1890 
roku przebywał w Nałęczowie. Pobyt 
i pracę w tej uroczej miejscowości, 
z którą miał się związać na kilka lat ży-
cia, urozmaicały mu wędrówki po oko-
licy, a także wypady do Lublina. Opis 
takiej ekspedycji przynosi fragment 
nieznanego Dziennika. Wydruki Dzien-
ników udostępniła Biblioteka Narodo-
wa redakcji „Głosu Ziemi Puławskiej”, 
dwutygodnika utworzonego i kierowa-
nego przez cenionego reportera Romu-
alda Karasia. Dzienniki ukazywały się 
w numerach 6,7/1999 i 1–4/2000.

18 V (poniedziałek)
Wczoraj wybrałem się na wyciecz-

kę do Lublina. Wyjechaliśmy z panem  
T. Rano końmi. Jechaliśmy na Sadurki, 
Miłocin, Tomaszowice, Uniszowice, 
Wolę Sławińską, Sławinek (zakład lecz-
niczy). Okolica bujna, uprawna, ta zie-
mia dobra jak chleb razowy. Po drodze 
spotykaliśmy fermy Niemców-koloni-
stów, sprowadzonych przez obywatela, 
który osadnikom tym majątek swój roz-
lokował. Stają tu i ówdzie w szczerym 
polu – obdarte, bez drzew, z krzywymi 
płotami, z nędznym bydłem, pasącym 
się w rowach obok drogi. Naprzeciwko, 
na wzgórzu, ciągnie się ogromna, zwar-

Zbigniew Włodzimierski

Żeromski wciąż pisze o... Lublinie!

Cerkiew na placu Litewskim rozebrana w 1924 r.
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ta wieś, gdzie chaty toną w kwitnących 
drzewach sadów i topól przydrożnych.

Chyba nawet kosmopolici nie mogą 
uczuwać sympatii dla tych przybyszów: 
już samo rozdzielenie się kolonistów 
naszych wskazuje, że tam gromada, 
jaka ona tam jest, ale jest, – a tu jed-
nostki, pracowite prawda, ale niezdolne 
zjednoczyć się z tubylcami na żadnym 
punkcie.

Wieże Lublina z góry za Sławin-
kiem widziane przypominały mi Kra-
ków. Mnie bynajmniej nie gniewają 
wieże kościołów. Co to za śliczne mia-
sto – Lublin! Stare takie, że biegasz za 
Bramą krakowską z uliczki w uliczkę, 
przypatrujesz się odwiecznym domom, 
bramom, wieżom – a jednocześnie, 
z prowincjonalnych najbardziej euro-
pejskie. Krakowskie przedmieście, uli-
ca Zamojska i inne są ulicami dużego 
miasta. Chodziłem z zapałem pomimo 
zimna i deszczu z ulicy w ulicę, zapusz-
czałem się w krzywe uliczki, zapadłe 
zaułki, gdzie prowadzi nędzny swój 
handel biedne żydostwo. Mamią mnie 
i porywają tajemnice odwiecznych mu-
rów. Niektóre uliczki w Lublinie są bar-
dziej odwieczne niż krakowskie. Nikt tu 
ich nie napada i nie rujnuje, tych gniazd 
ludzi ubogich: stoją wieki jak trumny. 
Gdyby mnie los zmusił kiedy do miesz-
kania w mieście – pragnąłbym, aby był 
to przynajmniej Lublin. Jest to jedno-
cześnie miasto małe (przyjezdny zwraca 
tam uwagę pięknych lublinianek), a jest 
sześć razy ruchliwsze niż Kielce lub 
Radom. Jeżeli cię niespodziewanie za-
smuci widok wspaniałej cerkwi, to koi 
smutek posąg Unii. Dziwna rzecz taki 
posąg, z takim napisem... w „Lublinie”. 
Co prawda stoi ten nieśmiertelny posąg 
między pałacem gubernatora i cerkwią, 
lecz patrzy stąd, z tego skweru najwięk-
szy bez wątpienia nasz czyn dziejowy 
i bądź co bądź czyn, który na wieki zo-
stanie w historii świata, jako jeden z ol-
brzymich kroków sprawiedliwej i naj-
wyżej postępowej cywilizacji. „Równy 
z równemi, wolny z wolnemi” – to sło-
wa, prawda, ale ja, gdybym czytał napi-
sy i oglądał Litwę i Koronę przysiągłem 
sobie wiarę, że przyszłość w te słowa 
wleje i treść inną. Będą równi z równy-
mi i wolni z wolnymi, i ta Litwa i ta Ko-
rona będą siostrami na wieki. Biją nas, 
mordują, karzą, nękają, wgryzają się 
w nasze umysły i zakażają nasze serca, 
a „taki” nie zjedzą w kaszy. W Lublinie 

jest Polska bardziej czujna, niż w takich 
Kielcach, ludzie tu czerwoni, nieraz aż 
brunatni. Taka adwokatura, doktoro-
stwo – to ludzie, Polacy. Mają swoje 
błędy, swe konserwatyzmy, a „taki” się 
domacasz w pierwszym lepszym żyły 
zawsze chorej, co jej palcami nie tykać, 
bo łzy z oczu płyną, a wargi miamlą wy-
razy urwane. Pokochałem Lublin. Stąd 
tylu wyszło ludzi – Prus, Świętochow-
ski, Ochorowicz, Popławski, Brzeziński 
– nasz „Lublin” studencki zawsze był 
najczerwieńszy, zresztą dość wejrzeć 
w miasto, aby pojąć, że cię tu nie będzie 
dusić taka astma, jak w Siedlcach. Lu-
blin i Siedlce! – co za przepaść...

Tu i ówdzie na ulicach spotykałem 
chłopów w łapciach i czterokantowych 
czapeczkach z niebieskimi chwastami. 
I zaraz zaczyna cię prawie fizycznie 
coś boleć. Te twarze czarne, zwiędłe, 
ściągłe, mowa śpiewna, oczy posępne 
przypominają mi wszystko... Obok za-
raz idzie chłop wielki, o twarzy otwar-
tej, butnej, prawie szlachcic, oczy har-
de, sukmana brunatna, wyszyta przy 
kieszeniach czerwono, strojna jak de-
lija magnacka. Tego nie ukąsisz „die-
jatielu”, a ukąsisz, to cię w łeb strzeli. 
O wiorstę poza miastem mieszka, a suk-
many nie rzuci, – chodzi se po Lublinie 
jak krakowiak po Krakowie, – co jemu. 
A my tę ziemię krwią polali serdeczną, 
a my jej bronili wieki, a tych co jej bro-
nili już nie ma, – teraz na chłopów czas. 
I obronią, – choć podłe psy szczekają, 
że to nieprawda... Hej chłopy, chłopy!

Kilka miesięcy temu projektowali-
śmy z Wackiem wspólną, we dwu, ci-
chaczem „patriotyczno-społeczną” wy-
cieczkę do Lublina. Miał przyjechać do 
mnie, mieliśmy na piechotę pójść mię-
dzy chłopy na Lublin... Dziś on może 
w Szwajcarii, może w Krakowie w wię-
zieniu, a może w Cytadeli do Sybiru się 
gotuje...

Wracałem z Lublina nad wieczo-
rem i o nim właśnie myślałem, siedząc 
w wagonie. Miasto półkolem zatoczone 
nad Bystrzycą i nad jej pięknymi rów-
ninami piętrzyło się starymi wieżami. 
Najwyższa, gdy pociąg wbiegł w las 
jeszcze się ukazała, jak ręka wskazująca 
niebo – i głos zamknięty w sercu mówił:

„Sto razy wrogów zgnieciona potęgą 
– Skończy zwycięstwem”.

Stefan Żeromski, Dzienniki 
8 IV – 23 V 1891

Włościanie z okolic Lublina budzący 
zachwyt Stefana Żeromskiego
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„Nałęczowski Szlak Literacki” to 
nowa propozycja Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Kraina Lessowych Wą-
wozów” na odkrywanie w Nałęczowie 
miejsc: związanych z literatami i poeta-
mi, uwiecznionych w wierszach i utwo-
rach literackich oraz nadal inspirujących 
do tworzenia.

W ramach projektu wraz z Marią Mi-
ronowicz-Panek opracowałam teksty 
do mapy wskazującej w Nałęczowie 30 
miejsc tworzących literacki szlak. Mapa 
ze zwięzłymi informacjami na ten te-
mat to tylko część projektu, drugim ele-
mentem jest swoisty przewodnik audio 
zawierający nagrane dialogi, na temat 
każdego z 30 miejsc. Można samemu 
wytyczać szlak, pokonywać go etapa-
mi i, wsłuchując się w głosy lektorów, 
poznawać pełniejsze oblicze Nałęczo-
wa. Tu bywali nie tylko Prus, Żeromski, 
Sienkiewicz czy Zarembina. Warto, za-
trzymać się przy obiekcie i wsłuchać się 
we wspomnienia, anegdoty o bywają-
cych tu literatach i poetach na przestrze-
ni ostatnich 200 lat. 

To może być pasjonująca podróż, 
która może pozostawi niedosyt, ale też 
i rozbudzi apetyt, by docierać do źródeł 
informacji, książek, wierszy, z bogactwa 
których korzystałyśmy, opracowując ten 
niebanalny przewodnik po Nałęczowie. 

Poniżej fragment dotyczący Willi Pod 
Kraszewskim i Domu Rekolekcyjnego – 
dawnej siedziby Szkoły Ziemianek.

(Tekst z mapy):
Willa Pod Kraszewskim – wybu-

dowana przez dr. Fortunata Nowickie-
go w latach 1883–1885, ozdobiona od 
frontu popiersiem pisarza ze względu na 
przyjaźń łączącą właściciela z autorem 
Starej baśni. F. Nowicki opublikował 
książkę Wołyń i jego mieszkańcy w r. 
1863, wydaną w drukarni J. I. Kraszew-
skiego w Dreźnie (1870), był współau-
torem pierwszego przewodnika po Na-
łęczowie (1881) oraz broszury O użyciu 
lekarskim wody żelazistej źródeł Na-
łęczowskich (1883). Fortunat i Zenona 
Nowiccy byli opiekunami działaczki 
społecznej, Faustyny Morzyckiej. Willę 
odkupił potem przyjaciel B. Prusa, Fran-
ciszek Bagieński z Wołynia, uczestnik 
rewolucji węgierskiej 1848 r., autor pa-
miętników z tego czasu, uznawany za 
pierwowzór Ignacego Rzeckiego z Lal-
ki.

(Tekst rozmowy o Willi Pod Kraszew-
skim z nagrania MP3):

Kobieta: Właściciel willi, doktor For-
tunat Nowicki, był bardzo towarzyski, 
interesował się poezją i literaturą, miał 

wielu znajomych pisarzy – Antoniego 
Pługa, Teodora Tomasza Jeża, Apollo 
Korzeniowskiego. W Żytomierzu, na 
Wołyniu, gdzie pracował po studiach, 
redagował Pismo Gromadzkie. Przy-
jaźnił się z mieszkającym tam Józefem 
Ignacym Kraszewskim.

Mężczyzna: Musiał bardzo cenić 
Kraszewskiego, skoro tak nazwał swą 
willę i nad wejściem umieścił jego po-
piersie.

Kobieta: Tak, świadczą o tym jego li-
sty do pisarza. Do Nałęczowa na pewno 
dochodziły echa wielkiego Jubileuszu 
50-lecia pracy literackiej Kraszewskie-
go, odbywające się w październiku 1879 
roku w krakowskich Sukiennicach. Było 
to wielkie wydarzenie narodowe, niema-
jące precedensu nigdy dotąd. 

Mężczyzna: Powieści Kraszewskie-
go, szczególnie te historyczne, były 
podręcznikami historii narodu. Wy-
chowanica Nowickiego – Faustyna 
Morzycka, za zgodą pisarza, przy-
stosowała dla ludu jego powieść Stara 
baśń. Nowicki zaś opracował książkę 

Bogumiła Wartacz

Szlakiem literackim po Nałęczowie

Willa Pod Kraszewskim 
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Wołyń i jego mieszkańcy i opublikował 
ją w Drukarni J. I. Kraszewskiego 
w Dreźnie.

Kobieta: Opowiadano mi, że po 
śmierci Nowickiego, właścicielem willi 
został Franciszek Bagieński, uczestnik 
Wiosny Ludów na Węgrzech w 1848 
roku, walczący pod dowództwem Jó-
zefa Bema. Mieszkał tam w samotności 
przeszło trzydzieści lat. Swoje przeżycia 
w kampanii węgierskiej opisywał w pa-
miętniku. Kto wie, czy to z tych wspo-
mnień nie wyłoniła się postać Rzeckie-
go, znanego z powieści Lalka Bolesława 
Prusa?

Mężczyzna: Zapewne tak było… 
Prus wielokrotnie odwiedzał Bagień-
skiego i słuchając jego opowieści – 
budował w wyobraźni literacką wizję 
starego subiekta, weterana spisują-
cego w pamiętniku swe życiowe do-
świadczenia…

Kobieta: Natomiast późniejszy 
mieszkaniec tej willi – doktor Wacław 
Lasocki, stał się pierwowzorem postaci 
Laskowskiego w powieści Ewy Szel-
burg-Zarembiny – Miasteczko aniołów. 

Archidiecezjalny Dom Rekolek-
cyjny – znajduje się w budynku poch. 
z 1912 r., w którym do 1936 r. działała 
prowadzona przez postępowe ziemian-
ki tzw. „Szkoła Ziemianek”. Na zawo-
dowych kursach gospodyni wiejskiej 
– córki włościan organizowały również 
teatr amatorski i redagowały gazetkę 
Promyk. W 1946 r. biskup lubelski, Ste-
fan Wyszyński, powierzył obiekt opiece 

Sióstr Urszulanek Serca Pana Jezusa 
Konającego (Urszulanki Szare) i tak po-
wstał tu pensjonat i dom rekolekcyjny. 
W latach 60. XX w. tzw. pensjonat na 
„Jabłuszku” był ulubionym miejscem 
wypoczynku Kazimiery Iłłakowiczów-
ny (1892–1983) poetki, autorki książek 
wspomnieniowych, sekretarki marszał-
ka Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych. 

 
Dom Rekolekcyjny – dawna Szkoła 

Ziemianek (z nagrania MP3):

Mężczyzna: Czy wiesz, że pensjo-
nat w dawnym budynku „Szkoły Zie-
mianek” był ulubionym miejscem wy-
poczynku Kazimiery Iłłakowiczów-
ny? Poetka w Nałęczowie przebywała 
kilkakrotnie, na pewno w 1963 i 1964 
roku, a także w latach 1967–1971. 

Kobieta: Czyli dość często, ale chyba 
nie uczestniczyła w życiu towarzyskim 
uzdrowiska, skoro tak niewiele słysza-
łam o jej pobytach.

Mężczyzna: Tak, raczej prowadzi-
ła życie samotne. Kiedyś zgodziła się 
udzielić wywiadu lubelskiej Kamenie. 
Na pytanie o jej stosunek do Nałęczo-
wa odpowiedziała zwięźle – W Nałę-
czowie zaimponować mogą czystość, 
cisza i doskonałe utrzymanie i funkcjo-
nujące autobusy. Przyjemni są: Prus 
po jednej stronie, Żeromski po drugiej, 
a staw z łabędziami pomiędzy. Te łabę-
dzie trafiły do jednego z jej nałęczow-
skich wierszy.

 
Kobieta: Niech cię nie dziwi ten woj-

skowy, zwięzły styl. Iłłakowiczówna 
była przecież sekretarką w Minister-
stwie Spraw Wojskowych, kierowanym 
przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Mężczyzna: Tak, wiem, dlatego 
była rzeczowa, ale przy tym bardzo 
wrażliwa. Kochała dzieci i pisała dla 
nich wiersze. W 1972 roku wydała to-
mik dla dzieci zatytułowany Wierszyki 
nałęczowskie. 

Kobieta: I to jest niepodważalne świa-
dectwo jej związków z Nałęczowem…

Mężczyzna: Wiele o pobytach poet-
ki w Nałęczowie można dowiedzieć się 
też z książki Józefa Ratajczaka pod 
tytułem Lekcje u Iłłakowiczówny. 

Kobieta: Czytałam wiersz Waldema-
ra Michalskiego o tym, jak Kazimiera 
Iłłakowiczówna zagubiła w Nałęczowie 
moherowy szal… 

Mężczyzna: To nie jedyna nałę-
czowska anegdota o poetce. Kiedyś 
pisarz-dramaturg Włodzimierz Cheł-
micki wybrał się do Kazimiery Iłła-
kowiczówny z propozycją, by wysłu-
chała i oceniła którąś z jego najnow-
szych sztuk. Pisarka zgodziła się pod 
warunkiem, że – słuchając – będzie 
jednocześnie robić na drutach. Obu-
rzony Chełmicki zrezygnował ze swo-
jej propozycji…

Zapraszamy więc do wędrówki po 
Nałęczowie i odkrywania miejsc: zwią-
zanych z literatami i poetami, uwiecz-
nionych w wierszach i utworach literac-
kich, nadal inspirujących do tworzenia. 

W Centrum Informacji Turystycznej 
w Nałęczowie (al. Kasztanowa 2) moż-
na wypożyczyć urządzenie MP4 umoż-
liwiające odtworzenie komunikatów 
lektorskich podczas spacerów po Nałę-
czowie. Można też pobrać te komuni-
katy MP3 ze strony internetowej www.
kraina.org.pl.

█

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obsza-
ry wiejskie”

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju dla małych projektów. Oś IV 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013. 

Bicykl, na jakim pedałował B. Prus

Pomnik B. Prusa w Nałęczowie

http://www.kraina.org.pl/
http://www.kraina.org.pl/
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Muzeum biograficzne Wincentego 
Pola, jedyne w Polsce, mieści się w kla-
sycystycznym dworku w Lublinie.

Franciszek Ksawery Poll, naby-
wając w 1804 roku niewielki folwark 
Firlejowszczyzna pod Lublinem, praw-
dopodobnie z posagu żony, nie mógł 
przypuszczać, iż stojący tam dworek 
przetrwa blisko dwieście lat i stanie się 
miejscem upamiętniającym zasługi jego 
syna, Wincentego Pola, poety i geogra-
fa. 

Związki rodziny z Lublinem datują 
się od 1795 roku, kiedy to Franciszek 
Ksawery Poll przybył tu jako sędzia fi-
skalny i niebawem poznał pannę pocho-
dzącą z rodziny znanych patrycjuszów 
lwowskich – Eleonorę Longchamps de 
Bérier, którą poślubił w 1800 roku. Pol-
lowie zamieszkali w kamienicy przy ul. 
Grodzkiej 111, gdzie 20 kwietnia 1807 
roku urodził się ich trzeci syn, Wincen-
ty. W 1809 lub 1810 roku rodzina opu-
ściła Lublin i przeniosła się do Lwowa. 
Kamienica i Firlejowszczyzna zostały 
sprzedane. 

Po pięćdziesięciu latach, dzięki ini-
cjatywie lublinian, folwark wrócił do 
Polów, wykupiony z funduszu społecz-
nego z zamiarem ofiarowania go poecie. 
Jednak negatywne stanowisko władz 
zaborczych uniemożliwiło W. Polowi 
przyjęcie tej darowizny. Tytuł własno-
ści Firlejowszczyzny zapisany został na 
córkę Julię, która, wraz z ciotką Wik-
torią z Polów Longchamps de Bérier, 
odebrała go osobiście w Lublinie. Za 
uczyniony dar poeta listownie podzię-
kował patronowi tego przedsięwzięcia, 
bp Walentemu Baranowskiemu: „Znam 
to, iż Waszej Miłości przede wszystkim 
wdzięczność winien jestem w imieniu 
mych dzieci, dla których oddanie ko-
lebki mojej z rąk Obywateli Wojewódz-
twa Lubelskiego jest wielką puścizną 
i prawdziwem dobrem. Niech Bogu bę-
dzie za to chwała”1. 

1  List Wincentego Pola do bp Walente-
go Baranowskiego, Lubień, 18 czerwca 
1860, [w:] Listy z ziemi naszej. Kore-

Plan zagospodarowania folwarku 
– utworzenie zakładu mleczarskiego 
zarządzanego przez Marka Stanisława, 
syna poety – nie został zrealizowa-
ny. Nikt też z rodziny nie zamieszkał 
w dworku, mimo zamiarów Pola ulo-
kowania tam córek. Własność wydzier-
żawiono, a kilka lat po śmierci poety, 
w roku 1877, sprzedano Witoldowi 
Gierczyńskiemu.

W roku 1893 Firlejowszczyznę od-
kupiła fabryka Portland Cement „Fir-
lej”, a w 1935 przejął ją Bank Związku 
Spółek Zarobkowych. W 1939 stała się 
własnością Spółki Akcyjnej Hutniczo-
-Górniczej Karwina-Trzyniec, do której 
należała fabryka wag Wilhelma Hessa 
powstała na tym terenie. 

Stojący na terenie upaństwowionej 
po II wojnie światowej Lubelskiej Fa-
bryki Wag dworek, przetrwał burzliwe 
wypadki dziejowe i do 1969 roku pozo-
stawał przy ul. Łęczyńskiej 46. Rozbu-
dowa fabryki zagroziła jego istnieniu. 
Swoje ocalenie zawdzięcza inicjatywie 
utworzenia w Lublinie skansenu. Or-
ganizatorzy Muzeum Wsi Lubelskiej 
zdemontowali dworek i odtworzyli go 
na posesji przy ul. Kalinowszczyzna 13 

spondencja Wincentego Pola z lat 1826–
1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 
2004, s. 364.

w Lublinie, a w setną rocznicę śmierci 
poety, 2 grudnia 1972 roku, dokonali 
uroczystego otwarcia muzeum biogra-
ficznego Wincentego Pola. Odtąd dzie-
je dworku wpisują się w historię Mu-
zeum Wincentego Pola.

Zmiana lokalizacji skansenu spowo-
dowała przekazanie placówki i zgroma-
dzonych polianów – w roku 1977 – na 
rzecz Muzeum Okręgowego w Lubli-
nie, dzisiaj Muzeum Lubelskie.

Wznowienie działalności muzeum 
biograficznego W. Pola nastąpiło 
w roku 1983 po okresie prac remon-
towych i adaptacyjnych, polegających 
między innymi na stawianiu pieców 
kaflowych, pozyskiwaniu i konserwa-
cji stylowych mebli. Z okazji otwarcia 
dworku zaprezentowano wystawę Pa-
miątki po Polskim Towarzystwie Kra-
joznawczym 1906–1950. Kolejne eks-
pozycje, inspirowane szerokimi zainte-
resowaniami i kontaktami Wincentego 
Pola, przygotowane przez kustosz Wła-
dysławę Zossel-Wojtysiak, kierownika 
muzeum do 2000 roku, cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Ich różnorodna 
tematyka zapewniła muzeum kontakty 
i współpracę z gronem wybitnych oso-
bistości ze środowisk naukowych oraz 
artystycznych. Wypada wymienić na-
stępujące wystawy: 

Grażyna Połuszejko

Muzeum biograficzne  
Wincentego Pola w Lublinie

Jego historia, zbiory i działalność z lat 1983–2012

Muzeum Wincentego Pola
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- Szanowny i Łaskawy Panie Dobro-

dzieju. Listy do Wincentego Pola z lat 
1851–1872
-  Po stronie pamięci. Huculszczyzna – 

Wincenty Pol – Stanisław Vincenz
-  Wincenty Pol – „Rok myśliwca” 

z rysunkami Juliusza Kossaka
-  Juliusz Pol. Artysta nieznany
-  Pokaz fajek i tabakierek XIX wieku
-  Amor Patriae nostra lex – z Siecina 

Krasiccy herbu Rogala
-  Wincenty Pol i Ludwik Zejszner – 

pierwsi profesorowie nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ostatnia wystawa, po której nastąpiła 
ponad trzyletnia przerwa w działalności 
muzeum, zatytułowana Przez książkę 
widzieć człowieka zorganizowana ze 
zbiorów dra Stanisława Czarnieckie-
go, krakowskiego bibliofila, zapocząt-
kowała tradycję spotkań bibliofilskich 
Lubelskiego Towarzystwa Miłośników 
Książki, związanych z uroczystością 
nadania Orderu Białego Kruka ze Sło-
necznikiem osobom zasłużonym dla 
książki: bibliofilom, poetom, uczonym, 
grafikom, malarzom i twórcom exlibri-
su. Dekoracjom towarzyszyły wystawy 
ukazujące dokonania kawalerów orde-
ru. Od roku 2004 wspólnie z LTMK 
organizowane są w dworku Biennale 
Współczesnego Ekslibrisu Lubelskie-
go.

Zawieszenie funkcjonowania mu-
zeum wynikało z konieczności prze-
prowadzenia gruntownego remontu, 
polegającego na zabezpieczeniu fun-
damentów obiektu. W okresie od 1991 
do 1994 roku dokonano podpiwnicze-
nia dworku, dzięki czemu muzeum 
pozyskało dodatkowe pomieszczenia 
ekspozycyjno-magazynowe. Wzno-
wienie działalności placówki nastąpiło 
13 czerwca 1994 roku. Zaprezentowa-
no wówczas dwie wystawy czasowe: 
Literaci w kręgu sztuki XIX wieku. Ze 
zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów 
oraz, w dolnej kondygnacji, Maria Ko-
morowska – tkaniny. Po ich demontażu, 
w części zabytkowej muzeum, zaaran-
żowana została stała wystawa biogra-
ficzna ukazującą dokonania W. Pola 
w dziedzinie literatury, kultury i nauki. 
W niewielkich, kameralnych pomiesz-
czeniach prezentowana jest literacka 
biografia autora Pieśni o ziemi naszej, 
wizerunki poety, efekty prac badaw-
czych z dziedziny geografii i etnografii, 
rękopisy utworów, tomiki poezji z ilu-

stracjami Juliusza Kossaka, korespon-
dencja, przedmioty osobiste, fotografie 
rodziny i przyjaciół W. Pola. 

Od tego momentu stałej ekspozycji 
towarzyszą wystawy czasowe organi-
zowane w dolnej kondygnacji, gdzie do 
lipca 1999 roku zaprezentowano:
-  Znaj podanie twego rodu… Rodzina 

Wincentego Pola i jego potomkowie 
(1995) 

-  W kręgu rodziny Dzieduszyckich 
herbu Sas (1996) 

-  Daleko, dalej, i jeszcze dalej – ku 
nieskończoności… Czesław Zgo-
rzelski 1908–1996 (1998) 

-  Jerzy Durakiewicz. Grafika wydaw-
nicza (1999).

W połowie 1999 roku działalność 
muzeum została znacznie ograniczo-
na. Przeniesienie do dworku zbiorów 
Muzeum Literackiego im. Józefa Cze-
chowicza uniemożliwiło prowadzenie 
(do 2003 roku) działalności wysta-
wienniczej. W zaistniałej sytuacji, już 
pod nowym kierownictwem (Grażyna 
Połuszejko), w związku z przejściem 
na emeryturę pani Władysławy Zos-
sel-Wojtysiak, została zainicjowana 
i rozwinięta działalność edukacyjna. 
Muzeum wyszło z szeroką ofertą lekcji 
muzealnych, proponując następujące 
tematy:
-  Literatura krajowa doby romanty-

zmu
-  Dwór szlachecki, dom polski, dom-

-reduta
-  Obyczaje domu polskiego w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy

-  Zanikająca sztuka epistolografii. 
Korespondencja XIX wieku

-  Ćwiczenia na globusie ziemskim – 
lekcja interaktywna

-  Mały muzealnik – lekcja interak-
tywna. 

Największym zainteresowaniem cie-
szyły się prelekcje o obyczajach Świąt 
Bożego Narodzenia oraz lekcje interak-
tywne.  

 Dzieciom i młodzieży szkolnej pro-
ponowany był także udział w różnego 
rodzaju działaniach podejmowanych 
przez muzeum. Przy okazji organizo-
wanych w dworku uroczystościach: 
sesjach, obchodach rocznicowych, 
spotkaniach autorskich, wernisażach 
wykonawcami muzyki klasycznej są 
słuchacze lubelskiej Szkoły Muzycznej, 
a 195. rocznicę urodzin poety ucznio-

wie Zespołu Szkół Przemysłu Spożyw-
czego w Lublinie uczcili wystawieniem 
spektaklu Epizod drezdeński. Z patrio-
tycznej działalności Wincentego Pola 
przygotowanego według scenariusza 
i pod kierunkiem Elżbiety Dowiat-
-Urbańskiej, nauczycielki języka pol-
skiego. Organizowane były również 
konkursy recytatorsko-krasomówcze, 
a dla najmłodszych konkurs plastycz-
ny pt. Dworek w czterech porach roku, 
w którym uczestniczyły dzieci sąsiadu-
jących z muzeum przedszkoli. Także 
z myślą o nich wystawiony był w dwor-
ku spektakl według Szajne Katarynka 
W. Pola, przygotowany przez teatrzyk 
uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Lublinie.

Muzealia zgromadzone w dwor-
ku w dużej mierze ofiarowane zostały 
przez potomków rodziny Polów, wnu-
ków: Leona Pola z Tych, Tadeusza Pola 
z Warszawy i żonę Jerzego Pola, Zofię 
z Żyborskich Polową z Lublina, a także 
prawnuków: Adama Pola z Gliwic, któ-
ry przekazał opracowane przez siebie 
archiwum rodzinne, Jadwigę z Polów 
Chybowską i Zbigniewa Pola z Lubli-
na. Ze zbiorów rodzinnych pochodzą 
rękopisy wierszy poety: Wachmistrz 
Dorosz, 23 Lutego, Do puszczy, bogata 
korespondencja (360 listów), portrety 
i fotografie Pola oraz jego najbliższych, 
a także pamiątkowe przedmioty. Nie-
zwykle cenny jest srebrny puchar wrę-
czony poecie w Wiedniu w roku 1857, 
z okazji jego pięćdziesiątych urodzin 
i ukończenia druku 4 tomów Poezji. 
Pięknie dekorowany, z dedykacjami 
„Śpiewakowi Mohorta i Profesorowi 
Akademii Jagiellońskiej Rodacy”, za-
wiera herb rodziny Polów, wizerunek 
polskiego Orła Zygmuntowskiego oraz 
godło Litwy, Pogoń. W stopce pucharu, 
po odkręceniu górnej części, widnieją 
wygrawerowane słowa Pola: 

Z podniosłem sercem i duszą wynio-
słą można by spojrzeć dzisiaj już za sie-
bie – przy ukończeniu nowego wydania 
poezji w Wiedniu dnia 28 lutego 1857 
roku

Dolną część pucharu zdobią her-
by rodowe fundatorów tej pamiątki: 
Miączyńskich, Zamoyskich, Krasic-
kich i innych. Otrzymany puchar oraz 
okolicznościowy druk poeta przekazał 
najstarszemu synowi, Wincentemu Po-
lowi juniorowi. Następnie puchar trafił 
do rąk wnuka poety, Leona Pola, któ-
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ry za symboliczną kwotę przekazał go 
do muzeum w Lublinie. Ze zbiorów 
rodzinnych pochodzą także oleje na 
dykcie i rysunki tuszem – łącznie 25 
prac – autorstwa wnuka poety, Juliusza 
Pola. Zbiór ten uzupełniły, zakupione 
przez muzeum w roku 2006 w krakow-
skim antykwariacie, rysunki ołówkiem, 
akwarele i sylwetki.

Wśród muzealiów są również, prze-
kazane przez rodzinę, dokumenty oso-
biste, tj. legitymacje, świadectwa szkol-
ne, odznaczenia, fotografie i portrety 
potomków Wincentego Pola. W roku 
2006 praprawnukowie poety: Danuta 
Słomińska, Magdalena Markowska, 
Anna Frączek i Andrzej Chybowski 
z Lublina ofiarowali do zbiorów por-
trety: Wincentego Pola i Juliusza Pola 
oraz fotografie rodzinne Polów i Wy-
borskich. W 2007 roku, od Michała 
Pola z Warszawy, zakupione zostały 
do muzeum bardzo cenne pamiątki: mi-
niaturka Krzyża Kawalerskiego Orderu 
św. Grzegorza Wielkiego, nadanego W. 
Polowi w uznaniu jego zasług dla Ko-
ścioła katolickiego przez papieża Piusa 
IX w roku 1864 oraz skórzane etui na 
fotografie.

Zasoby muzeum wzbogacają także 
dary osób prywatnych (m.in. dra Sta-
nisława Czarnieckiego z Krakowa), 
niespodziewane znaleziska i zakupy. 
Ogromną radość wywołało odnalezie-
nie w Muzeum Lubelskim na Zamku, 
pochodzących ze zbiorów Muzeum Zie-
mi Lubelskiej w Nałęczowie, małych, 
z przyciemnianymi szkłami w drucianej 
oprawie, okularów W. Pola, używanych 
przez niego pod koniec życia, z powodu 
utraty wzroku. Sukcesem zakończyły 
się wieloletnie starania o pozyskanie do 
zbiorów wizerunków rodziców poety. 
Portret olejny matki Eleonory z domu 
Longchamps de Bérier (NN, 1800) oraz 
akwarelowy wizerunek ojca, Francisz-
ka Ksawerego Polla, autorstwa Stani-
sława Bartusa (1812) zakupiono w roku 
1997 od Anny Piątkowskiej z Gliwic, 
która odziedziczyła je po Kazimierze 
Przetockiej (1901–1978), prawnucz-
ce Wiktorii z Polów Longchamps de 
Bérier. Obecnie prezentowane są w sa-
lonie dworku na stałej ekspozycji. 

Gliwiccy spadkobiercy Kazimiery 
i Kazimierza Przetockich są również 
darczyńcami muzeum. Przekazali do 
zbiorów bruliony z zapiskami Marka 
Stanisława Pola, syna poety, ilustrowa-

ną przez Juliusza Pola (wnuka) Legen-
dę o kwiecie oraz fotografie rodzinne 
przedstwiające siostrę poety, Wiktorię 
Longchamps de Bérier i jego wnucz-
kę, Idalię Polównę. Najstarsze ręko-
piśmienne obiekty; wypisy z wierszy 
różnych autorów sporządzone ręką Ele-
onory Pollowej, szarady jej syna Win-
centego ułożone ok. 1835 r. w Zagó-
rzanach u Skrzyńskich oraz fotografie 
Karoliny z Gautier Lipińskiej, Wiktorii 
Longchamps de Bérier i i Wincentego 
Pola juniora, przekazała do muzeum 
Janina Romana Mierzejewska (1904–
1991) wybitna polska aktorka, wnuczka 
Karoliny Lipińskiej, ciotecznej siostry 
W. Pola. 

W 2001 roku, w sposób nieocze-
kiwany, do muzeum trafiły bezcenne 
rękopiśmienne materiały zakupione na 
aukcji antykwarycznej w Krakowie, 
autografy listów W. Pola oraz do nie-
go od Józefa Ignacego Kraszewskiego 
z Drezna, Seweryna Goszczyńskiego 
i Franciszka Duchińskiego z Paryża, ks. 
Izaaka Isakowicza z Pokucia, Szymo-
na Dutkiewicza z Krakowa, Ludwika 
Pietrusińskiego i innych, oraz odpisy 
korespondencji poety z lat 1846–1872. 
Autorem kopii listów był Władysław 
Leon Antoniewicz (1877–1918) kro-
śnieński nauczyciel, regionalista i ba-
dacz biografii W. Pola, któremu dzieci 
poety: Zofia Podoska (1841–1915), Ju-
lia Pol (1840–1909) i Wincenty Hugon 
Pol (1839–1915), udostępniały pamiąt-
ki z archiwum rodzinnego. Do muzeum 
trafiły także listy Zofii (20 listów z lat 
1903–1912), Julii i Wincentego do An-
toniewicza. Najcenniejsze są listy Zofii 
z Polów Podoskiej zawierające informa-
cje dotyczące życia poety i jego najbliż-
szej rodziny, w których autorka podaje 
m.in. miejsca pobytów rodziny, opisuje 
relacje poety z rodzeństwem, zamiesz-
cza fakty z życia stryja, dra Józefa Pol-
la, krośnieńskiego i iwonickiego leka-
rza, wspomina o portretach dziadków, 
wskazuje osoby posiadające listy poety 
i wymienia nazwiska artystów, z który-
mi jej ojciec utrzymywał kontakty. Za-
wiadamia także Antoniewicza o śmierci 
córki, męża i siostry Julii. Pisze o swo-
im zaangażowaniu w popularyzację do-
konań ojca i o reakcji rodziny na mo-
nografię Maurycego Manna „Wincenty 
Pol. Studium biograficzno-krytyczne” 
(Kraków 1904 i 1906 r.). Relacjonuje 

obchody setnych urodzin poety zorga-
nizowane we Lwowie w 1907 roku.

Niezwykle istotna jest ta część kore-
spondencji, która dotyczy opracowane-
go przez Podoską Pamiętnika Wincen-
tego Pola. Z listów do Antoniewicza 
dowiadujemy się o jej wieloletnich sta-
raniach ogłoszenia go drukiem, z pra-
gnieniem: „ażeby taka piękna rzecz mo-
gła być czytana przez dzisiejsze poko-
lenie, które niejedną piękną myśl tam, 
i przykład do naśladowania, znajdzie”2. 
Podoska próbowała znaleźć nakładcę 
i autora wstępu do Pamiętnika. W tej 
sprawie kontaktowała się z Władysła-
wem Bełzą i Henrykiem Sienkiewiczem. 
Pod koniec życia, zniechęcona niepowo-
dzeniem, postanowiła odsprzedać ręko-
pis. Propozycję odkupienia Pamiętnika 
za 400 koron złożyła Antoniewiczowi 
i aby zorientować go w rozmiarach i tre-
ści rękopisu, do listu z roku 1912, do-
łączyła „Spis ogólny tego co Pamiętnik 
zawiera”. Podała tam robocze tytuły roz-
działów i ich objętość. W innym liście 
wymieniła zgromadzone do Pamiętni-
ka ilustracje, m.in. pałacu Skrzyńskich 
w Zagórzanach i dworu Trzecieskich 
w Polance. Do zakupu rękopisu przez 
Antoniewicza jednak nie doszło. Jego 
odmowa wynikała z obawy braku zain-
teresowania tego typu lekturą ówczesnej 
publiczności „która lubuje się w lite-
raturze pornograficznej”3. Ostatecznie 
rękopis złożony został w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, gdzie spło-
nął wraz z innymi zbiorami w czasie 
Powstania Warszawskiego. Po latach – 
w 1960 roku – Karol Lewicki podjął się 
zrekonstruowania pamiętnika zbliżone-
go treściowo, jak sądził do tego, który 
przygotowała Zofia. Po konfrontacji ze 
spisem załączonym przez Podoską w li-
ście do Antoniewicza, przypuszczenia 
Lewickiego dotyczące treści i objętości 
materiału zgromadzonego przez córkę 
W. Pola, okazały się trafne. 

W jednym z listów Podoska wyjaśnia 
okoliczności druku unikatowej kartki 
pocztowej przedstawiającej moment 
stawiania krzyża z napisem I nic nad 
Boga w Dolinie Kościeliskiej podczas 
wycieczki Pola z akademikami w 1852 

2  Autograf listu Z. Podoskiej do W. L. 
Antoniewicza, Łąki, 23 sierpnia 1910, 
M. Pol/570/15/ML, s. 2

3 Argumentacja Antoniewicza zacyto-
wana przez Podoską w  liście do W. L. 
Antoniewicza, Łąki, czerwiec 1912, M. 
Pol/570/20/ML, s. 2.
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roku, której wydanie, zgodnie z infor-
macją zamieszczoną na pocztówce, do-
tychczas przypisywane było Michałowi 
Żyborskiemu z Kołomyi. Oto fragment 
listu: „Kilka lat temu, jak Pan był u nas, 
pokazywałam Panu akwarelę zrobioną 
przez artystę malarza Pana Nogajskiego 
[właściwie Stanisław Nagajski], która 
przedstawia wycieczkę Naszego Ojca 
z akademikami wówczas jak był profe-
sorem w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
na pamiątkę której postawił krzyż z na-
pisem »I nic nad Boga« w Kościeliskiej 
Dolinie w roku 1852. Otóż kazałam 
zrobić fotografię w zmniejszonym for-
macie z tej akwareli, a następnie kliszę 
i kazałam to odbić na kartach korespon-
dencyjnych, dla powiadomienia teraź-
niejszego pokolenia kto ten krzyż posta-
wił. Malarz Nogajski należał także do 
tej wycieczki i upamiętnił te zdarzenie 
tą akwarelą. Nie chciałam żeby moje 
nazwisko było jako nakładcy więc po-
prosiłam księgarza Żyborskiego w Ko-
łomyi żeby dał swoją firmę, dlatego 
udałam się do niego oto, bo Jerzy Pol, 
którego zdaje mi się Pan zna, jest oże-
niony z córką Pana Żyborskiego. Cho-
dziło mi o to żeby te karty rozeszły się 
po Galicji i żeby mi się nakład wrócił. 
Dlatego udaję się także do Szanownego 
Pana i proszę żeby Pan był łaskaw zająć 
się rozprzedażą tych kart w kole swoich 
znajomych i uczniów […] posyłam 50 
kart i proszę Pana nie mówić nikomu, 
że ja jestem nakładcą tej karty” 4. 

Listy Zofii dostarczają także infor-
macji o samym Antoniewiczu. Dowia-
dujemy się z nich o jego pracy zawodo-
wej, zdawanych egzaminach, zamiarze 
opublikowania biografii W. Pola w set-
ną rocznicę jego urodzin, o ukazujących 
się drukiem fragmentach opracowanego 
materiału (w kalendarzu krośnieńskim 
„Bratek” – przesłanym przez Antonie-
wicza Podoskiej, w lwowskim pisem-
ku dla dzieci „Mały Światek” w cyklu 
„Z młodych lat Wincentego Pola”), 
o zaręczynach z Wincencją Polówną 
– wnuczką poety – (zerwanych przez 
nią w 1909 roku), o udzielanej przez 
Antoniewicza i jego matkę pomocy 
Leonowi Wincentemu Guido Polowi 
(1890–1978) – wnukowi poety, w la-
tach 1909–1912 uczniowi Seminarium 
Nauczycielskiego w Krośnie, a także 

4  Autograf listu Z. Podoskiej do W. L. 
Antoniewicza, Lwów, 19 kwietnia 1912, 
M. Pol/570/18/ML, s. 1–2.

o ślubie Antoniewicza z Zofią Kaflikie-
wiczówną w 1912 roku.

Planowana przez Antoniewicza pu-
blikacja o W. Polu niestety nie powstała 
w zapowiadanym terminie, ani też póź-
niej, mimo iż kontynuował on swoje 
badania. Sukcesywnie fragmenty opra-
cowanych zagadnień Antoniewicz pu-
blikował na łamach:

- „Przedświtu”: Nie wydane listy W. 
Pola – W. Pol i ks. Arcybiskup I. Isako-
wicz. Wzajemny ich stosunek oraz Poeta 
Aleksander Groza do Wincentego Pola, 
1901 nr 266–278.

- Kalendarza „Za wolność naszą 
1831 r. Polak”: Z życia W. Pola według 
autografów poety, Kraków 1904.

- Kalendarza Krośnieńskiego „Bra-
tek” na 1905 rok: Z wierszy W. Pola, 
Krosno 1904. 

- „Małego Światka”: Z młodych lat 
Wincentego Pola, cykl, Lwów 1905. 

- „Słowa Polskiego”: Szajne Kata-
rynka W. Pola, 1907.

- „Pamiętnika Literackiego”: Czte-
ry listy Seweryna Goszczyńskiego do 
W Pola z lat 1855–1869, Lwów 1910.

Zgromadzone przez Władysława L. 
Antoniewicza, nie opublikowane ma-
teriały, przechowane w Krośnie przez 
jego syna, za pośrednictwem antykwa-
riatu RARA AVIS z Krakowa trafiły do 
Muzeum Wincentego Pola w Lublinie. 
Zaprezentowano je na wystawie Włady-
sław Leon Antoniewicz 1877–1918. Na-
uczyciel, badacz biografii Wincentego 
Pola, miłośnik dziejów Krosna (autor 
scenariusza i kurator wystawy Graży-
na Połuszejko). Ekspozycję dopełniły 
pamiątki rodzinne: akwarelowy portret 
Antoniewicza, jego zegarek, okulary, 
lornetka teatralna i albumy z fotogra-
fiami, wypożyczone od wnuczki, Ewy 
Antoniewicz-Motoły, eksponaty z Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie (m.in. 
portrety olejne: Wincentego Pola i arcy-
biskupa Izaaka Isakowicza pędzla Se-
weryna Bieszczada, zamówione u arty-
sty przez W. L. Antoniewicza, które syn 
jego przekazał do zbiorów muzeum) 
oraz tomiki poezji W. Pola udostępnio-
ne przez Zbigniewa Oprządka, właści-
ciela krośnieńskiego antykwariatu.

Otwarcie ekspozycji 12 czerwca 
2003 roku obwieściły krośnieńskie 
dzwony: Jan, Marian i Urban, których 
niezwykła melodia, utrwalona dzięki 
uprzejmości księdza proboszcza ko-
ścioła parafialnego p.w. św. Trójcy 

w Krośnie, powitała zaproszonych go-
ści, w tym przedstawicieli Lubelskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej oraz pracowników 
Muzeum Podkarpackiego. Wystawę 
zwiedzili również Marian Przytocki, 
Prezydent Miasta Krosna oraz Marian 
Terlecki, Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej. Spotkanie to zapocząt-
kowało współpracę muzeum ze Stowa-
rzyszeniem.

Cały zebrany przez Antoniewicza 
materiał epistolarny włączony został do 
obszernego tomu „Listy z ziemi naszej. 
Korespondencja Wincentego Pola z lat 
1828–1872”, opracowanego przez prof. 
Zbigniewa Sudolskiego, a wydanego 
w grudniu 2004 roku, na dwa lata przed 
rocznicą dwusetnych urodzin poety 
i geografa.

Zbliżająca się rocznica była niezwy-
kłym wyzwaniem dla Muzeum W. Pola, 
które zaangażowało się w pracę powo-
łanych w Krakowie i Lublinie komite-
tów. Współorganizowało konferencje 
naukowe w Uniwersytecie Jagielloń-
skim i Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej, którym patronowali rektorzy 
tych uczelni.

W siedzibie muzeum, w dniu uro-
dzin poety – 20 kwietnia 2007 roku – 
otwarta została wystawa I nic nad Boga. 
Wiara, Kościół, duchowieństwo w życiu 
i twórczości Wincentego Pola (autor 
scenariusza i kurator Grażyna Połuszej-
ko). Ekspozycja, zorganizowana przy 
współpracy Biblioteki KUL, ukazywa-
ła życie duchowe W. Pola, jego wiarę 
i wpływ duchowieństwa na kształto-
wanie się postawy religijnej i społecz-
nej poety. Zaprezentowane eksponaty, 
udostępnione przez instytucje z całej 
Polski, potwierdziły myśl-wyznanie 
Pola, uwiecznione na krzyżu z Doli-
ny Kościeliskiej. Zwiedzaniu wystawy 
towarzyszyła muzyka ułożona według 
prelekcji W. Pola o muzyce kościelnej 
przez Stanisława Czajkowskiego, mu-
zykologa KUL.

W maju 2007 roku, w Lublinie i we 
Lwowie, obradowała międzynarodowa 
konferencja naukowa Wincenty Pol – 
fascynacje literaturą i krajobrazem. 
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej i Narodowym Uniwersytecie 
Lwowskim im. Iwana Franki wygło-
szono ponad dwadzieścia referatów 
i komunikatów poświęconych głównie 
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twórczości literackiej Pola, ale także 
dotyczących jej geograficzno-histo-
rycznych kontekstów. 

 Z okazji ogłoszonego przez Radę 
Miasta Lublina roku 2007 Rokiem Win-
centego Pola, z inicjatywy muzeum, 
Poczta Polska Oddział Lublin wydała 
kartkę korespondentkę z wizerunkiem 
poety oraz okolicznościowy stempel. 

W organizację uroczystości włą-
czyły się władze Wyższej Szkoły Spo-
łeczno-Przyrodniczej im. Wincentego 
Pola w Lublinie. Z inspiracji muzeum 
uczelnia wydała wspaniałe reprinty 
czołowych utworów poety z ilustra-
cjami Juliusza Kossaka: Pieśń o ziemi 
naszej, Rok myśliwca i Mohort oraz 
kalendarz ścienny na rok 2007 z repro-
dukcjami grafik Kossaka i fragmentami 
prozy Pola z Roku myśliwca. Nakładem 
uczelni w Mennicy Państwowej wybity 
został medal z wizerunkiem W. Pola, 
według projektu artysty rzeźbiarza Pio-
tra Gorola z Warszawy. W 2009 roku 
ukazał się reprint pierwszego tomiku 
poezji Pola Pieśni Janusza, udostępnio-
ny uczelni przez Annę Frączek z Lubli-
na, praprawnuczkę poety. 

Dwusetne urodziny W. Pola obcho-
dzono w wielu miastach Polski: w War-
szawie (Muzeum Niepodległości), Kar-
paczu, Gdańsku, Gdańsku-Sobiesze-
wie, Lublinie, Iwoniczu-Zdroju, Lesku, 
Krośnie, Olsztynie i Zabrzu, organizu-
jąc konferencje, sesje i wystawy. 

Uczestniczyli w nich potomkowie 
rodziny Polów, władze i pracowni-
cy naukowi uczelni, duchowieństwo, 
przedstawiciele władz miejskich, towa-
rzystw naukowych, stowarzyszeń re-
gionalnych i krajoznawczych, ponadto 
muzea, szkoły i biblioteki. Kalendarium 
uroczystości jubileuszowych zorgani-
zowanych z okazji urodzin W. Pola, 
sporządzone przez Grażynę Połuszej-
ko, zamieszczone zostało w „Studiach 
i Materiałach Lubelskich” (t. 15, Lublin 
2008) oraz w publikacji pokonferencyj-
nej Wincentego Pola fascynacje litera-
turą i krajobrazem, Lublin 2010.

Krakowska i lubelsko-lwowska kon-
ferencja potwierdziły obecność Pola 
w badaniach historyków literatury i za-
inspirowały do kontynuowania nauko-
wych refleksji nad różnymi aspektami 
twórczości poety i geografa. Organi-
zacji interdyscyplinarnych spotkań po-
lowskich podjęły się: Instytut Filologii 
Polskiej UMCS, Towarzystwo Literac-

kie im. Adama Mickiewicza, Oddział 
Lubelski oraz Muzeum-Dworek W. 
Pola, Oddział Muzeum Lubelskiego. 
Dziedzina zainteresowań badaczy, to 
szeroko rozumiany „Świat Wincentego 
Pola”: świat przedstawiony przez poetę 
i świat opisywany przez geografa i et-
nografa, ale też świat, w którym żył, 
walczył i nauczał. To także krąg współ-
czesnych poecie przyjaciół i korespon-
dentów. Miejscem obrad jest muzeum 
biograficzne W. Pola.

Pierwsza ogólnopolska konferencja 
odbyła się w dniach 20–21 kwietnia 
2009 roku. Jej uczestnicy reprezento-
wali Uniwersytet Wrocławski, Uniwer-
sytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski 
i UMCS. Obrady w Dworku zakończy-
ło powołanie „Pracowni Wincentego 
Pola”, gremium skupiającego prele-
gentów, pod naukowym patronatem 
prof. Małgorzaty Łoboz z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Obrady kolejnej konferencji od-
bywały się w Roku Chopinowskim. 
Otworzył je koncert muzyki Fryderyka 
Chopina w wykonaniu Pawła Karasia, 
ucznia Szkoły Muzycznej w Lublinie 
oraz odczytanie fragmentów listów 
Juliana Fontany do Wincentego Pola. 
Podczas zebrania „Pracowni W. Pola” 
podjęto inicjatywę wydania trzyto-
mowej publikacji poświęconej poecie 
i geografowi.

W ramach czwartej konferencji, za-
tytułowanej Poezja i Modlitwa, wygło-
szono m.in. referaty: „Psalmy pokutne 
Wincentego Pola a polski styl psałterzo-
wy”, „Ze wszystkich głosów najwięk-
szy pobożny. O muzykologii kościelnej 
Wincentego Pola”, „Bliżej Boga przez 
bliskość z naturą. Refleksje przyrodni-
ka nad twórczością poetycką Wincente-
go Pola” oraz zaprezentowano wydane 
materiały z sesji z 2009 roku. 

Powracając do zbiorów muzealnych, 
należy zaprezentować bezcenny, unika-
towy w skali światowej, zbiór globusów 
Ziemi wydawanych w języku polskim. 
Kolekcja ta, tworzona od 1984 roku 
w muzeum pierwszego uniwersyteckie-
go profesora geografii w Polsce, licząca 
obecnie 123 eksponaty, powstała dzię-
ki staraniom dr Janiny Ewy Piaseckiej 
z Podkomisji Kartografii Globusowej 
Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go we Wrocławiu. Jest to drugi w ko-
lejności zbiór w Polsce, lecz ma inny 
charakter niż utworzony w latach sześć-

dziesiątych w Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W kolekcji krakow-
skiej znajdują się globusy dawne, wy-
konywane w Europie Zachodniej, któ-
rymi posługiwano się w Polsce i tylko 
nieliczne wydane po polsku, zaś w Mu-
zeum W. Pola gromadzone są jedynie 
globusy z nazewnictwem w języku 
polskim. Większość stanowią globusy 
wydane po II wojnie światowej, prze-
kazane do zbiorów przez Państwowe 
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Karto-
graficznych i Fabrykę Pomocy Nauko-
wych, Zakład Kartograficzny UMCS 
oraz osoby prywatne. Najnowsze są 
darami firmy „Zachem” Tadeusza 
Głowali z Rębkowa pod Garwolinem. 
Globusy zabytkowe – cztery egzempla-
rze z XIX wieku i jedenaście z okresu 
międzywojennego – zostały przekaza-
ne do muzeum przez szkoły, którym 
w zamian FPN bezpłatnie dostarczała 
globusy z bieżącej produkcji. Niektóre 
z nich zakupiono od osób prywatnych. 
Najstarsze globusy w dworkowej ko-
lekcji pochodzą z 2 połowy XIX wie-
ku. Wydawcą ich była założona w 1854 
roku znana firma Jana Felkla, działająca 
najpierw w Pradze czeskiej, a od 1870 
r. w Roztoce koło Pragi. Twórcą orygi-
nalnych polskich wersji globusów wy-
dawanych przez J. Felkla był Mirosław 
Suchecki. Najstarszy globus fizyczno-
-polityczny o średnicy ok. 22 cm z jego 
mapą, datowany na lata 1865–1870 za-
tytułowany „Ziemia”, został włączony 
do kolekcji w roku 2006. Trzy pozosta-
łe globusy tej firmy wydane zostały po 
roku 1884. 

Z produkcji zagranicznej pochodzi 
także „Nowy glob handlowo-komu-
nikacyjny, 33 cm, podziałka 1:38 600 
000” wydany nakładem Pawła Raetha 
przez Pracownię Środków Pomocni-
czych do Nauczania w Lipsku, w tłuma-
czeniu na język polski Artura Krausego. 

W muzeum znajduje się prawie kom-
pletna krajowa produkcja globusów 
z okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego: warszawskich, katowickich 
i lwowskich firm. Mapy do wydawanych 
w Warszawie globusów, drukowane 
były w Zakładzie Artystyczno-Litogra-
ficznym Władysława Główczewskiego. 
Trzy globusy fizyczne tej firmy, dwa 
w skali 1:50 000 000, jeden w skali 1:70 
000 000, prezentowane są na wystawie 
stałej w muzeum. Treść mapy tych glo-
busów jest dosyć uboga, a jasnożółta 
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barwa kontynentów i błękit mórz nadają 
im charakterystyczny koloryt.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
niezwykle oryginalny globus plastycz-
ny, wydany pod koniec lat dwudziestych 
przez Katowicką Dostawę Szkolną „Ka-
dos”. Jest to jedyny zachowany egzem-
plarz tej firmy, ofiarowany do muzeum 
w roku 1983 przez Szkołę Podstawową 
w Klemensowie. Mapa ma treść fizycz-
no-geograficzną, a rzeźba Ziemi: góry, 
pogórza i wyżyny, została wymodelowa-
na z masy gipsowo-papierowej. Wyko-
nany w skali 1:38 600 000 globus zaopa-
trzono w metalowy południk i kompas, 
wmontowany w drewnianą podstawę, 
który niestety się nie zachował. Globus 
ten, wraz z czterema innymi, poddany 
został w roku 2006 specjalistycznej kon-
serwacji w warszawskiej pracowni Mał-
gorzaty i Wiesława Faberów.

Powodem do prawdziwej satysfakcji 
jest obecność w naszej kolekcji, bardzo 
dzisiaj rzadkich, globusów z mapami 
twórcy polskiej kartografii, profesora 
Eugeniusza Romera. Podjęta w 1934 
roku produkcja w firmie kartograficz-
no-wydawniczej „Książnica – Atlas” 
we Lwowie, zaowocowała wydaniem 
dwóch globusów fizycznych w skali 
1:40 000 000 oraz 1:50 000 000, z ma-
pami opracowanymi przez F. Romera. 
W zbiorach muzeum znajdują się eg-
zemplarze obydwu edycji oraz unika-
towy „Mały globus polityczny” (skala 
1:100 000 000), wydany w 1938 roku. 
Jedyny zachowany egzemplarz, znisz-
czonego w czasie działań wojennych 
nakładu, znajdował się w posiadaniu 
profesora geografii UMCS, Franciszka 
Uhorczaka, pracownika Instytutu Karto-
graficznego we Lwowie. W 1982 roku 
do muzeum przekazała go pani Helena 
Uhorczakowa. 

Powojenną produkcję reprezentują: 
wydany w 1946 roku „Globus fizycz-
ny” w skali 1:40 000 000, opracowany 
przez Gustawa Wuttkego, kierownika 
pracowni dydaktyki w Instytucie Geo-
grafii UW i kartografa Andrzeja Lorent-
skiego oraz globus sklejany, składający 
się z 20 trójkątów, w skali 1:60 000 000, 
opracowany przez Wojciecha Walczaka 
i Władysława Milatę, wydany w roku 
1948 nakładem wydawnictwa „Prze-
łom” w Krakowie. 

Od roku 1959 niekwestionowanymi 
monopolistami w produkcji globusów 

w Polsce były: Państwowe Przedsiębior-
stwo Wydawnictw Kartograficznych we 
Wrocławiu – wydawca map i Fabryka 
Pomocy Naukowych w Warszawie – 
konstruktor globusów. Muzeum posiada 
prawie wszystkie globusy o treści fi-
zycznej, politycznej, fizyczno-politycz-
nej – podświetlane, z map wydawanych 
przez PPWK, a brak niektórych edycji 
jest mało znaczący. Do muzeum trafiły 
także globusy z nomenklaturą polską 
produkcji węgierskiej, duńskiej i wło-
skiej.

Najnowsze globusy o treści fizyczno-
-politycznej i tematyczne: Trasami od-
krywców, Krajobrazowo-zoologiczny, 
Pielgrzymki Jana Pawła II wydawane 
zostały przez firmę „Zachem” Tadeusza 
Głowali w Rębkowie pod Garwolinem. 
Egzemplarze kolejnych edycji globu-
sów z Rębkowa przekazywane są do 
Muzeum W. Pola jako dar właściciela 
firmy.

Oprócz wymienionych globusów 
muzeum gromadzi także pomoce dy-
daktyczne: globusy indukcyjne – czarne 
kule o matowej powierzchni, na których 
można kreślić kredą, globusy konturowe 
– białe kule bez napisów, z rysunkiem 
oznaczającym kontury kontynentów 
i granice państw, tellurium – model ru-
chów Ziemi i Księżyca względem Słoń-
ca, skonstruowane w 1985 roku w FPN 
w Poznaniu. Szczególne zaintereso-
wanie, nawet u geografów, wzbudza, 
jeden z dziesięciu prototypowych eg-
zemplarzy, globus fizyczny w skali 1:40 
000 000, który wyposażono w aparat 
lokalizacyjny do odczytywania współ-

rzędnych geograficznych dowolnie 
wybranych punktów na kuli ziemskiej. 
W muzeum gromadzone są także mapy 
globusowe oraz polsko- i niemieckoję-
zyczna literatura związana z tematyką 
kartografii globusowej.

Globusy i pomoce dydaktyczne 
zgromadzone w dworku nie są jedynie 
eksponatami muzealnymi i obiektami 
badań naukowych. Bardzo istotny jest 
fakt, że współczesne globusy posłużyły 
do prowadzenia interaktywnych zajęć. 
W ramach lekcji „Ćwiczenia na globu-
sie ziemskim” uczniowie, często po raz 
pierwszy, mieli możliwość własnoręcz-
nie rysować na kuli siatkę geograficz-
ną, wyznaczać granice kontynentów 
i państw, kreślić trasy podróży wiel-
kich odkrywców, zaś dzięki tellurium 
– obserwować ruchy Ziemi i Księżyca 
względem Słońca, oświetlenie Zie-
mi w różnych porach dnia i roku oraz 
zrozumieć zjawiska zaćmienia Słońca 
i Księżyca.

Okazją do szerokiej prezentacji mu-
zealnej kolekcji była zorganizowana 
w czerwcu 2004 roku w wystawa Pol-
skie globusy Ziemi z XIX i XX wieku (au-
tor scenariusza i kurator wystawy Gra-
żyna Połuszejko). Wystawa ta znalazła 
się w programie obrad 53. Ogólnopol-
skiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, odbywanego w Lu-
blinie. Zwiedziła ją prawie trzystuoso-
bowa grupa pracowników naukowych 
i nauczycieli, uczestników konferencji, 
a pani dr Janina E. Piasecka w księdze 
pamiątkowej napisała: „Unikatowa 
kolekcja globusów Ziemi w muzeum 

Ekspozycja w Muzeum Wincentego Pola
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pierwszego uniwersyteckiego profesora 
geografii to chluba dla instytucji i radość 
dla geografów”. Ekspozycja ta, wraz 
z towarzyszącą jej publikacją, zgło-
szona do ogólnopolskiego konkursu na 
muzealne wydarzenie roku 2004, otrzy-
mała I nagrodę i najcenniejsze trofeum 
muzealne – statuetkę Sybilli. Ta sama 
wystawa, dopełniona o zaaranżowaną 
pracownię konserwatorską globusów 
Małgorzaty i Wiesława Faberów z War-
szawy, była prezentowana w 2006 roku 
w Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Collegium Maius w Krakowie, 
w ramach inauguracji obchodów dwu-
setnych urodzin Wincentego Pola, zor-
ganizowanych przez Instytut Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej UJ. 

Należy również wspomnieć o muze-
alnych zbiorach ikonograficznych do-
kumentujących miejsca pobytów i wę-
drówek W. Pola: litografiach Napole-
ona Ordy (Firlejowszczyzna pod Lubli-
nem, Biecz nad rzeką Ropą, Przemyśl 
nad Sanem, Sanok), rysunkach Adama 
Lerue, kartkach z widokami Wilna, 
Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Ko-
łomyi, Czerniowiec, terenów Huculsz-
czyzny. Godne uwagi są „pocztówki 
tatrzańskie”, zatytułowane Dolina Ko-
ścieliska. Krzyż W. Pola, drukowane 
m.in. na podstawie fotografii Tade-
usza i Stefana Zwolińskich przez Wy-
dawnictwo Księgarni L. Zwolińskiego 

w Zakopanem oraz Salon Malarzy Pol-
skich w Krakowie. 

Ostatnią, zorganizowaną z niespo-
tykanym dotychczas rozmachem, była 
wystawa „Obco brzmiące nazwisko 
będziesz nosił… Rodzina Longchamps 
de Bérier” (autor scenariusza i kurator 
wystawy Grażyna Połuszejko). Eks-
pozycja i towarzysząca jej publikacja 
poświęcone zostały pamięci profeso-
rów lwowskich i członków ich rodzin, 
zamordowanych przez Niemców na 
Wzgórzach Wuleckich we Lwowie  
4 lipca 1941 roku. Rodzina Long-
champs poniosła wówczas największe 
straty, życie stracili prof. Roman Long-
champs de Bérier i trzej jego synowie: 
Bronisław, Zygmunt i Władysław.

Na wystawie zaprezentowano dzieje 
rodziny Longchamps de Bérier, z któ-
rej pochodziła matka W. Pola oraz 
wzajemne powiązania obydwu rodzin 
datujące się od 1800 roku. W części 
zabytkowej muzeum, po zdemontowa-
niu stałej wystawy, urządzono gale-
rię portretów przedstawicieli rodziny 
Pol de Pollenburg i Longchamps de 
Bérier. Na ekspozycji pokazano doku-
menty z XVIII, XIX i XX wieku, ko-
respondencję, odznaczenia, dyplomy, 
wspomnienia, przedmioty osobiste, za-
bytkowe fotografie oraz drzewa gene-
alogiczne rodzin: Polów, Longchamps 
i Ziętkiewiczów. Uroczystość otwar-

cia wystawy poprzedziła Msza św. 
w intencji rodzin, odprawiona w Ar-
chikatedrze Lubelskiej i chrzest Jacka 
Longchamps de Bérier, najmłodszego 
męskiego przedstawiciela rodu. Zgro-
madzeni w dworku przedstawiciele 
obydwu rodzin „mieli możność spo-
tkania się i poznania” – jak odnotował 
w Księdze pamiątkowej muzeum se-
nior rodu, pan dr Jan Longchamps de 
Bérier z Gliwic, najmłodszy syn prof. 
Romana Longchamps. 

Muzeum W. Pola nieustannie wspie-
rane jest przez żyjących potomków 
Wincentego Pola. Rodzina Polów – 
wypełniając testament swojego wiel-
kiego przodka zawarty w poemacie 
„Pieśń o domu naszym”: Znaj poda-
nie twego rodu – niestrudzenie zgłębia 
i przechowuje pamięć o swoich korze-
niach, o dokonaniach Wincentego Pola, 
o losie każdego z Jego potomków. 
Przedstawiciele rodziny, zwłaszcza Ci 
lubelscy, ale także Barbara Pol-Jelonek 
(córka Adama Pola) z mężem Janem Je-
lonkiem z Chorzowa, z ogromnym za-
angażowaniem pomagają, śledzą i za-
szczycają swoją obecnością wszystkie 
podejmowane przez muzeum działania. 
Wspólnie – duchem i sercem – budują 
dom – muzeum Poety.

Grażyna Połuszejko

Firlejowszczyzna. Rys. z natury Napoleon Orda
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Literackie związki Biłgoraja z lite-
raturą można śledzić dwutorowo. Po 
pierwsze, i to w bardzo szerokim za-
kresie, są to literackie obrazy nasze-
go miasteczka w twórczości pisarzy, 
którym akuratnie przyszło spotkać się 
z Biłgorajem w swoich utworach. 

Inny kontekst tych związków to 
utwory, które zostały napisane przez 
pisarzy wywodzących się z mojego 
miasta. Tych jest niewielu, ale jednak 
są. W kolejności dat urodzin: syn bił-
gorajskich sitarzy ks. Stanisław Ma-
traś, drugi, to prawdopodobnie Wacław 
Żmudzki, debiutujący ze Stefanem 
Żeromskim, dokumentalista martyro-
logii unitów polskich, potem starszy 
brat Izaaka Bashevisa Singera, Izra-
el Joszua Singer, oraz Stefan Knapp, 
przede wszystkim malarz, plastyk, ale 
również autor Kwadratowego słońca, 
autobiograficznej powieści gułagowej. 

Biłgorajskie obrazki literackie

Proponuję odsłaniać kolejne ele-
menty literackiego obrazu Biłgoraja 
zgodnie z czasem ich powstawania. 
Zacznijmy od Jana Kochanowskiego.

Biłgoraj swoje prawa miejskie 
otrzymał z rąk polskiego króla Stefa-
na Batorego we wrześniu 1578 roku, 
w tym samym roku kilka miesięcy 
wcześniej, w maju w Zamchu, dzisiaj 
osadzie, siedzibie gminy w powiecie 
biłgorajskim, król Stefan Batory po-
dejmowany był przez Jana Zamojskie-
go. W trakcie uroczystego powitania 
w siedzibie starostwa zamechskiego 
wykonane były dwa teksty Jana Ko-
chanowskiego: Dryas Zamchana i Pan 
Zamchanus, napisane specjalnie na tę 
uroczystość. Co prawda nie mówią 
o naszym mieście, ale wspaniale cha-
rakteryzują jego puszczańskie położe-
nie. I właśnie fragmentem Dryas Za-
mchanej, napisanej przez Jana z Czar-
nolasu w języku polskim pragnę za-
cząć literackie spotkania biłgorajskie. 
W apostrofie do króla Kochanowski 
ukazuje piękno i bogactwo przyrody 
lasów i borów Puszczy Solskiej. Pisze:

[...] sam po ustawicznych
Pracach odpoczyń sobie w tych tu lesiach 
ślicznych!
Jeśli chcesz rzek przezornych pławem napaść 
oczy:
Tu Sopot tu Tenwica swoję rosę toczy,
Tu Tanew niehamowana San prędki napawa,
A Tenwi dwóch ochotna Rdzina nie wydawa.
Ale jeśli cię raczej mysliwa myśl wiedzie
Na dzikie wieprze jechać albo na niedźwie-
dzie
Lubo sarny po puszczy gonić wiatronogie:
Wszytkiego tu, królu mój, najdziesz mnóstwo 
srogie...

Jan Kochanowski, Dryas Zamech-
ska, w: Dzieła polskie, pod red. Juliana 
Krzyżanowskiego, Warszawa 1989. 

Literacki epizod zaliczył Biłgoraj 
w Efemerosie Rektora Akademii Za-
mojskiej, Bazylego Rudomicza podró-
żującego do klasztoru oo. Franciszka-
nów w Puszczy Solskiej, podążając za 
swoją małżonką, aptekarzową, która 
ze swoją córeczką 22 lipca 1666 roku 
udała się w pielgrzymce do sławnego 
w tym czasie sanktuarium św. Marii 
Magdaleny. 

22.07.1666 

Należy uznać za cudowne zdarze-
nie to, że małżonka [Krystyna] idąc do 
klasztoru biłgorajskiego z Haneczką 
na ręku, jako z niemowlęciem, w cza-
sie deszczowej pogody nic nie zmokła, 
a nawet ochłodzone powietrze w lesie 
przyniosło ulgę tak, iż z towarzyszkami 
prowadziła rozmowę.

Drugie zdarzenie trudne do wyja-
śnienia polegało na tym, że po obmyciu 
nóg w zbiorniku wodnym obok klasz-
toru wnet nie czuła bolesnego zmęcze-
nia. Jedno i drugie zdarzenie jest god-
ne zanotowania ze względu na słynne 
miejsce święte.

Rudomicz podróżował przez Biłgo-
raj i w sprawach gospodarczych, jako 
profesor, a później zarządca Akademii. 
Z tych podróży mamy takie oto przy-
czynki do obrazu naszego miasteczka:

9.10.1658

Z panem [Marcinem] Fołtynowi-
czem udaliśmy się do Bukowiny. Obiad 
zjedliśmy w Zwierzyńcu. Kolacja i od-
poczynek w Biłgoraju.

(Fołtynowicz był w owym czasie 
Rektorem Akademii Zamojskiej, po-
chodził z Biłgoraja)

16.12.1660 
Po obiedzie odjechałem [z Tarno-

grodu]. „Nocleg w Biłgoraju, gdziem 
piwa dobrego dostać nie mógł dlate-
go, że go do Zamościa nastarczyć nie 
mogą”*, jak mówili mieszkańcy tego 
miasta [Biłgoraja].

Bazyli Rudomicz, Efemeros czyli 
diariusz prywatny pisany w Zamościu 
w latach 1656–1672, Lublin 2002.

Sławę i znaczenie w Polsce i całej 
Europie zyskało nasze miasto dzięki 
sitarstwu, które rozwinęło się w końcu 
XVII wieku. W 1791 roku w słowniku 
encyklopedycznym ks. Salezy Jezier-
ski pisał:

[…] Polska prócz jednego gniaz-
da chłopów biłgorajskich, którzy ro-
bią przetaki i sita i te po całej Euro-
pie roznoszą, prócz drugich chłopów, 
andrychowskich, co stołową bieliznę 
przedają, i prócz garncarzy z ziemi 
sandomierskiej, którzy Danii, Norwe-
gii, Szwecji garnki przystawują, nie ma 
żadnego rękodzieła, towaru, wszystkie 
korzyści, jak się odbierają z rąk natu-
ry, tak się za granic zbywają. […]

Franciszek Salezy Jezierski, Niektó-
re wyrazy. Porządkiem abecadła ze-
brane i stosownymi do rzeczy uwagami 
objaśnione, w: Wybór pism, Kraków 
1952.

Specyficzny charakter miasta zna-
lazł swoje odbicie w literackim obrazie 
w jednym z utworów księcia poetów, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego, Ignace-
go Krasickiego. Utwór ze zbioru Wier-
sze prozą zatytułowany Opisanie po-
dróży z Warszawy do Biłgoraja, który 

Andrzej Czacharowski 

Literackie koneksje Biłgoraja
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można by dziś nazwać literackim prze-
wodnikiem krajoznawczym opisują-
cym większość miejscowości na trasie, 
podróży księcia poetów z Warszawy 
do rodzinnego Dubiecka nad Sanem, 
tak prezentuje nasze miasteczko:

...Zaszczyt jego wieloraki:
Sławne w sita i przetaki,

A co większa, i w jubilery niepośled-
nie

Jakoż wyborne klejnoty:
Po talaru pierścień złoty, 
Dyjamenty wielkiej wagi, 
Za dwa grosze trzy szmaragi…

W tym fragmencie manipejskiej sa-
tyry oprócz znanej dziś dobrze specjal-
ności rzemieślniczej naszego miasta 
jakim było sitarstwo, książę poetów, 
który ma w Biłgoraju swój pomniczek, 
przywołuje jakże nieznany fach bił-
gorajan, jakim było tanie jubilerstwo, 
pewnie na kształt dziś powszechnie 
znanego pod nazwą jabloneksu. 

W utworze oprócz uwag o specyfi-
ce miasta, pojawia się ważny kontekst 
do jego pełnego obrazu jakim jest jego 
otoczenie. A to budziło w biskupie 
warmińskim szczerą niechęć:

Trakt dalszy na Goraj

Kraj górzysty i niepłodny,
Nocleg, popas niewygodny,
Przewodniki bałamutne,
Droga ciasna, lasy smutne.

Taka była przeprawa nasza do mia-
steczka Biłgoraja.

Bogdaj się człowiek dobry w tych 
stronach nie gnieździł,

Bogdaj tylko wygnaniec tymi ścieżki 
jeździł,

Bogdaj ludzi nie kryły te dzikie sza-
łasze,

A gdy chłopi na targi albo na kier-
masze

Do tych miejsc jeździć będą piel-
grzymując wzajem,

Niech klną tak jak ja dzisiaj Goraj 
z Biłgorajem!

Po zachwycie nad przedsiębiorczo-
ścią mieszczan, nad błyskotkami jubi-
lerskimi przyszło wyżalić się naszemu 
podróżnikowi nad dzikością przyrody, 

jej zapewne bujnością i brakiem do-
brych dróg. Co dla jednego było przy-
czyną przekleństw, dla innych, jak się 
później okaże biłgorajskich, podróżni-
ków budzi zachwyt i ukojenie.

Ignacy Krasicki, Opisanie podróży 
z Warszawy do Biłgoraja do księcia 
Stanisława Poniatowskiego, w: Utwo-
ry wybrane, oprac. Zbigniew Goliński, 
Warszawa 1980.

O piwie biłgorajskim wspominał 
Bazyli Rudomicz. Wypada jednak 
podrzucić jeszcze fragment Wiryda-
rza poetyckiego Jakuba Trembeckie-
go, aby ten biłgorajski trunek utrwalił 
się w biłgorajskiej pamięci literac-
kiej. Zachwalając ten wspaniały napój 
w opozycji do tabaki, autor wymienia 
ponad kilkadziesiąt gatunków polskie-
go piwa. Przywołuje dla swych racji 
takie znane już wówczas Leszczyń-
skie, Brzezińskie, Łowieckie, Ujskie, 
Wielickie, Żółkiewskie, Białobrze-
skie, Węgrowieckie, Końskowolskie, 
Kolne, czy i dzisiaj znane Wareckie. 
Prawie wszystkim, zapewne jako wy-
trawny znawca, próbuje dodać kilka 
charakterystycznych określeń. Dzię-
ki tym właśnie zabiegom poetyckim 
mamy wspaniały dwuwiersz odnoszą-
cy się do biłgorajskiego piwa:

[…] Zielone Biłgorajskie, jak lipiec 
się pije,

   A w głowie jak wino 
wianeczkiem się wije […]

Jakub Teodor Trembecki, Na tabakę 
wiersz od Polaka Polakom tylko ofia-
rowany w: Wirydarz poetycki; Zbiera-
na drużyna poetycka, wyd. Aleksander 
Brückner, Lwów 1910–1911.

Autorem bardzo wnikliwego ob-
razu kulturowego Biłgoraja w XIX 
wieku jest Antoni Wieniarski. Na jego 
opowiadanie Biłgorajanka z 1854 za-
mieszczone w Obrazkach lubelskich 
składają się trzy teksty, które przywo-
łuje narrator-wędrowca. W literackim 
wstępie jest nawiązanie do wspomnia-
nego wcześniej Opisania podróży do 
Biłgoraja przez Ignacego Krasickiego.

[…] Za czasów, w których nasz po-
eta był w Biłgoraju, musiała sztuka 
jubilerska kwitnąć, albo niepotrzeb-
nie dowcipny podróżny pomieszał ją 

z istotnym fachem Biłgorajaków, z wy-
rabianiem sit, i rozsyłaniem ich nie 
tylko po całem królestwie, ale i w naj-
odleglejsze sąsiednich krajów zakątki. 
Dziś nie ma owych jubilerów, albo jeśli 
się znajdują, to po większej części ży-
dzi, noszący swój warsztat i sklep pod 
pachą, i zasilający tandeciarzy odpu-
stowych, którzy w kupione od nich klej-
noty ubierają swoje kramy w Radecz-
nicy, Krasnogrodzie i Puszczy Solskiej, 
na ponętę dla wiejskich dziewcząt, 
pragnących koniecznie wrócić z odpu-
stu z jakim od miłego podarkiem […]

Wieniarski daje również bardzo 
wnikliwą analizę obyczajowości, ob-
rzędowości i kulturowego charakteru 
sitarzy biłgorajskich. Warto tu te prze-
myślenia autora przytoczyć. Na wstę-
pie chwali biłgorajan za ich niespo-
tykaną przedsiębiorczość, za ciężką 
pracę, za trud i odwagę, za ekspansyw-
ność znaną w całej Europie.

Biłgoraj położony między lasami 
w ziemi górzystej, nie bardzo urodzaj-
nej, jest jednak miastem znanym z za-
możności i imię jego głośne jest w od-
ległych stronach.

Przejedźmy się po ludnych ukraiń-
skich siołach, bogatych osadach Woły-
nia i Podola, zajedźmy nad Wołgę, Du-
naj, Czarne Morze, spytajmy czy znają 
Biłgorajaków, a wszędzie odpowiedzą:

– Jak ich nie znać, kiedy oni tu ze 
swoim dobrym towarem przychodzą.

Jakiż to towar, który mieszkańców 
polskiego miasteczka prowadzi w tak 
odległe kraje, pod skwarne niebo Kry-
mu i nad okryte śniegiem brzegi Wołgi 
i Dźwiny?

Jednak, jak słusznie zauważa i tym 
samym uzmysławia czytelnikowi, 
cena takiego życia jest bardzo wyso-
ka. Rozłąka z rodziną, ciągła troska, 
podporządkowanie wszystkich innych 
spraw sitarstwu, to ciężka dola sitarza. 
Za swoje bogactwa, za dostatek w go-
spodarstwie, za pełne skrzynie, za wy-
posażenie domów trzeba zwyczajnie 
słono zapłacić.

Ale sita po dziś dzień stanowią jedy-
ne i wyłączne zatrudnienie mieszkań-
ców miasteczka, wyprowadzając pra-
wie całą jego ludność męską, daleko, 
za góry, rzeki i morza!

Nie jeden ojciec rodziny opusz-
cza swoje strony, dom, żonę, dziatki, 
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i z wózkiem naładowanym płotnami (*)
sit, suchą źrenicą żegna żonę, tuli do 
piersi dziatwę, bo on już nie raz ich po-
rzucał. I żona nie płacze, i dziatki nie 
rozrzewniają ojca, bo one przywykły 
rok, dwa a czasem i więcej go nie wi-
dzieć, bo on wracając, przywozi im bo-
gate dary, ładne cacka, a co najwięk-
sza, kieszenie pełne rubli lub dukatów.

I nie jednej dziewczynie rwie się 
serce za miłym, który z tłomokiem peł-
nym włosiennych płocien, bierze kij 
wędrowny, i mówi jej: Jak wrócę, jak 
przyniosę dużo pieniędzy, to się pobie-
rzemy, to ty będziesz moja, a ja twoim!

I dziewczę wiesza się na szyi, i gorą-
cy jej oddech dosięga ust, i serce bije 
obok serca.

Inny rzuciłby w kąt sita, połamał kij, 
i powiódł dziewczę do ubogiej chat-
ki, gdzieby o powszednim chlebie byli 
szczęśliwi, ale Biłgorajak tak nie robi, 
u niego przede wszystkim wędrówka, 
u niego w głowie i w sercu sita, ruble 
i piastry tureckie! Zimny pocałunek od-
daje za namiętne uściśnienie, wydziera 
się z miękkiego objęcia, i z piosnką 
w ustach rusza w świat.

Dziewczę patrzy za nim, nie widzi 
łzy w jego oczach, żalu w twarzy, sły-
szy tę piosnkę, którą żegna swoje stro-
ny, rodziców, krewniaków, swoję miłę, 
swoją strzechę, i nie chce wierzyć, aby 
on ją przynajmniej równo z sitami ce-
nił.

Ten i tak bardzo wzruszający ko-
mentarz, tę brutalną prawdę o doli si-
tarzy obrazuje Wieniarski jeszcze szki-
cem poruszającej scenki:

Widziałem pożegnanie ojca ro-
dziny, pożegnanie narzeczonych, ale 
najsilniejsze wywarło na mnie wraże-
nie pożegnanie młodych małżonków. 
Dwudziestopięcioletni sitarz wrócił 
z wędrówki, przyniósł sporo grosza, 
kupił domek i poletek gruntu, zgroma-
dził zapasy włosienne, znalazł wierną 
siebie dziewczynę, i postanowił się 
ożenić. Wyszły zapowiedzie; dziewczy-
na czarnooka, brunetka, z białym jak 
pierś łabędzią liczkiem, i rumieńcem 
pożyczonym od róży, podała mu rękę, 
i przysięgła mu wiarę.

Odbyło się smutne wesele, na któ-
rem więcej było obchodów aniżeli 
swobody; państwo młodzi zajęli swo-
ją siedzibę, gdy wtem, w sześć dni po 

weselu rozchodzi się wieść, że sita 
w Krymie dobrze płacą. Duch spekula-
cji wędrownej nie daje sitarzowi dosie-
dzieć przy młodej, ładnej żonie, w nocy 
ładuje towar na wózek, i rankiem, 
równo z jutrzenką, z myślą o Krymie 
i piastrach, żegna poglądającą za nim 
przez łzy żonę, i śpieszy, nie zapłakaw-
szy nad tem co porzuca, nie obejrzaw-
szy się nawet na domek, gdzie zostawił 
młodą kobietę z pokusami. A silne bo 
też to są te pokusy!

Na koniec swojego utworu przy-
wołanie legendy o powstaniu nazwy 
miasta. Kolejnym tekstem jest piękna 
wzruszająca legenda o źródłach urody 
biłgorskich sitarek. Jednak najważniej-
szą część obrazka stanowi opowiedzia-
na przez sitarkę biłgorajską historia jej 
siostry, która zakochała się z wzajem-
nością w „surdutowym” – urzędniku 
ordynackim Janku. Surowe prawa 
cechowe nie pozwalają jednak na za-
mążpójście sitarki z obcym. Chłopiec 
wstępuje w szeregi uczniów sitarskich, 
czeladnkiów i na koniec zostaje przy-
jęty do cechu sitarzy. Co wydawało 
się szczęśliwym końcem, naprawdę 
staje się początkiem dramatycznej hi-
storii. Młody mąż wyrusza z sitarzami 
na Węgry. Jednak stamtąd nie wraca. 
Zakochuje się w pięknej Węgierce, ma 
z nią dzieci. Jadwisia tęskni za mężem. 
Wyrusza w przebraniu sitarza i szuka 
po świecie męża. Nie znajduje go. Do 
Biłgoraja powraca skrajnie wyczer-
pana i schorowana i wkrótce umiera. 
Jankowi w nowym małżeństwie nie 
poszczęściło się. Żona i dzieci zginę-
ły pożarze. Powraca do Biłgoraja jako 
proszalny dziad i tutaj rozpoznany, 
zostaje przygarnięty przez siostrę Ja-
dwigi. 

Antoni Wieniarski, Biłgorajanka, 
[w:] Obrazki lubelskie, Warszawa 
1854.

Najbardziej plastyczny obraz lite-
racki miasta z początku XX wieku jest 
zasługą Izaaka Bashevisa Singera. Nie 
urodził się w Biłgoraju, ale jego kilku-
letni pobyt tutaj w młodości oraz zako-
rzenienie w licznej rodzinie biłgoraj-
skiej sprawiło, że z miasteczkiem wią-
zały go do końca życia mocne związki. 

Singer rzeczywiście wplata do swo-
ich opowiadań znane z Biłgoraja miej-
sca i postaci. Chociaż robi to z upodo-
baniem, to czasem się zdarza, że świa-

domie lub nie, myli pewne szczegóły, 
zamienia nazwy topograficzne. Tak 
dzieje się na przykład w powieści Ro-
dzina Muszkatów, w której, jak pisze 
wielu krytyków jego pisarstwa*, nada-
je naszemu miastu nazwę wioski Te-
reszpol. Opis miejsca, gdzie rozgrywa 
się akcja – Tereszpola, odpowiada do-
kładnie rzeczywistości Biłgoraja. 

Obok bardzo realistycznego opisu 
podróży Singera wąskotorową kolejką, 
„babcią austriaczką” ze Zwierzyńca do 
Biłgoraja, znajdziemy w prezentowa-
nym wyborze też bardzo piękne, ale 
wykreowane w świecie baśni opowia-
dania, które właśnie w Biłgoraju zna-
lazły swoje źródło inspiracji. Dziedzic, 
czy Gasnące płomyki to utwory prze-
siąknięte religijnością i miłością do 
człowieka. Ich baśniowość podkreśla, 
jakże ważny w twórczości Singera wą-
tek poszukiwania, na przekór zepsute-
mu i złemu światu dobra i Boga.

W bogatej literaturze historyczno- 
i krytycznoliterackiej wielokrotnie 
autorzy analiz i interpretacji prozy sin-
gerowskiej podkreślają, że Noblista, 
mimo emigracji do Stanów Zjednoczo-
nych, żył ciągle w świecie warszaw-
skich zaułków i biłgorajskich uliczek. 
To jego współistnienie w umierającym 
języku jidysz, naznaczonej piętnem 
holocaustu przestrzeni przedwojennej 
Polski i amerykańskim świecie No-
wego Jorku jakże cennym się staje dla 
wiedzy o przeszłości Biłgoraja. Dzię-
ki właśnie takiemu, wydawałoby się 
niezrozumiałemu (bo przecież Ame-
ryka w świadomości współczesnego 
Polaka jest synonimem wielkości, 
potęgi światowej), stosunkowi autora 
do przeszłości mamy w literaturze po-
pękany cierpieniem i wojennym okru-
cieństwem obraz też naszego miasta.

Jechaliśmy wśród widomych śla-
dów odwrotu Rosjan – wypalonych 
lasów, w których tu i ówdzie nad-
palone drzewa wypuszczały zielone 
gałązki i liście. Mimo trzydniowej 
podróży pociągiem nadal obserwowa-
łem wszystko zachłannie, z zachwytem 
i zaciekawieniem: pola, lasy, ogrody, 
sady i wioski... Drzewo o uniesionych 
w górę gałęziach zdawało się prosić 
o dar niebios; inne, chyląc się nisko, 
sprawiało wrażenie, jakby straciło już 
wszelką nadzieję i podlegało tylko na 
ziemi. Jeszcze inne, całkiem poczer-
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niałe, było ofiarą; utraciło wszystko 
oprócz korzeni. Czy jeszcze czegoś się 
spodziewało, czy też zawładnął nim 
proces umierania – tego nie potrafiłem 
odgadnąć? Myśli moje mknęły wraz 
z kołami pociągu, pochłonięte każdym 
drzewem, krzewem i chmurą. Przemy-
kały zające i wiewiórki. Zapach igieł 
sosnowych mieszał się z innymi zapa-
chami, które były mi znane i niezna-
ne, ale nie wiedziałem skąd pochodzą. 
Pragnąłem, jak baśniowy bohater, wy-
skoczyć z pędzącego pociągu i wtopić 
się w zieleń...

[...] Niedawno położono krótki od-
cinek toru między Zwierzyńcem a Bił-
gorajem i chociaż nie był jeszcze ukoń-
czony, już z niego korzystano. Nasz 
pociąg składał się z małej lokomotywy 
na maleńkich kółkach, podobnej do 
zabawki, i niskich wagoników z bocz-
nymi ławkami, na których siadali bił-
gorajscy podróżni. Wszyscy byli opale-
ni, a ich ubrania spłowiałe od słońca. 
Wielu mężczyzn miało rude brody, byli 
ubrani w chałaty i czułem się z nimi 
spokrewniony...

[...] Okolica między Zwierzyńcem 
a Biłgorajem była piękna. Jechaliśmy 
przez lasy i doliny mijając od czasu 
do czasu jakąś chatę pokrytą strzechą 
albo pobielany wapnem dom, kryty 
gontami. Kolejka wciąż przystawa-
ła, żeby pasażer mógł napić się wody 
albo zniknąć na chwilę w krzakach; 
maszynista przekazywał paczki lub ga-
wędził z wieśniakami mieszkającymi 
przy torach. Żydzi odnosili się do ma-
szynisty tak poufale, jakby to był goj, 
który przyszedł do żydowskiego domu 
w dniu szabasu, żeby napalić w pie-
cach i zwracali się do niego z prośbą 
o różne postoje. W czasie dłuższego 
postoju z szałasu wyszła bosa Żydów-
ka w chusteczce na głowie i wręczyła 
mojej matce pokryte rosą czarne ja-
gody. Usłyszawszy, że przyjeżdża Bat-
szeba córka rabina, przyniosła jagody 
w upominku. Matka nie miała apetytu, 
ale mój brat i ja zjedliśmy wszystkie 
jagody. Mieliśmy czarne usta, języki 
i dłonie...

[...] Chociaż matka zawsze wychwa-
lała Biłgoraj, okazał się jeszcze pięk-
niejszy, niż nam opisała. Iglaste lasy, 
które go otaczały, wyglądały z daleka 
jak niebieskawy pas. Wszędzie wokół 
domów były ogródki i sady, a od ulicy 
rosły potężne drzewa kasztanowe, ja-

kich nie widziałem nawet w Ogrodzie 
saskim. W miasteczku panował nie 
znany mi dotąd pogodny nastrój, uno-
sił się zapach świeżego mleka i jeszcze 
ciepłego pieczywa. Wojny i epidemie 
wydawały się odległe...

[...] Zaprowadzono nas do ogrom-
nej kuchni, gdzie wszystko wyglądało 
jak nowe. Piec był prawie tak wielki, 
jak w piekarni. Właśnie piekł się chleb. 
Na kuchni stał trójnóg, na którym coś 
gotowało się w garnku. Na stole muchy 
łaziły po dużej kostce cukru. Unosił się 
tu zapach drożdży i kminku. Ciotka 
poczęstowała nas plackiem ze śliwka-
mi, który nam bardzo smakował. Moi 
cioteczni braci, Awromełe i Samson, 
zabrali mnie na podwórze, które wła-
ściwie było ogrodem; rosły tam drze-
wa, wysokie pokrzywy, chwasty i róż-
nobarwne dzikie kwiaty. Dom miał 
werandę, na której stało łóżko z sien-
nikiem wypchanym słomą. Usiadłem 
na nim i miałem wrażenie, że nigdy 
nie zaznałem czegoś tak rozkosznego. 
Odgłosy ptaków, świerszczy i innych 
owadów dzwoniły mi w uszach, w tra-
wie chodziły kurczęta. Kiedy podnio-
słem głowę, widziałem biłgorajską sy-
nagogę, a za nią pola ciągnące się aż 
po sam las. Pola miały różne kształty 
i barwy, kwadraty i prostokąty, były 
ciemnozielone i żółte... Chciałem po-
zostać tu na zawsze.

Izaac Bashevis Singer, Gasnące 
płomyki

Zazwyczaj zapalano świece cha-
nukowe w domu, a nie w synagodze 
czy w domu nauki, ale ten w Biłgora-
ju stanowił wyjątek. Stary reb Berysz 

praktycznie tam mieszkał. Modlił się, 
studiował Misznę, jadł, a czasami na-
wet sypiał na ławie przy piecu. Był naj-
starszym mężczyzną w mieście. Twier-
dził, że ma ponad osiemdziesiąt lat, ale 
niektórzy utrzymywali, iż przekroczył 
już setkę. Pamiętał wojnę rosyjsko-wę-
gierską. W czasie świąt odwiedzał ra-
bina Caskiela z Kuźmirza oraz innych 
starych rabinów.

...Tamtej zimy w Biłgoraju śnieg pa-
dał niemal codziennie. W nocy domy 
na ulicy Mostowej były tak zasypane, 
że ludzie musieli odśnieżać rano przej-
ścia...

Isaak Bashevis Singer, Biłgoraj [w:] 
Urząd mojego ojca, Warszawa 1992, s. 
251–253.

Najbliższe okolice Biłgoraja znala-
zły się w zbiorze reporterskich relacji 
z kampanii wrześniowej 1939 roku za-
tytułowanej Wrzesień żagwiący wybit-
nego dziennikarza, eseisty i prozaika, 
Melchiora Wańkowicza. Fragmenty 
rozdziałów: Masakra w lesie i Białe 
rękawiczki pochodzą z cyklu Dzieje 
kompanii saperskiej. W utworze autor 
wykorzystał identyczny jak Mickie-
wicz w Reducie Ordona, zabieg kom-
pozycyjny, oddając narrację autentycz-
nemu uczestnikowi relacjonowanych 
wydarzeń, porucznikowi Siwińskiemu.

Pierwsze wydanie książki, ukazało 
się w okupowanej Polsce już w 1940 
roku, a następne w 1943. 

Biłgoraj w tych relacjach żołnie-
rza września 1939 roku jest jedynie 
etapem morderczych marszów zdzie-

Pomnik Księcia Poetów, Ignacego Krasickiego w Biłgoraju na Skwerze Saskim
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siątkowanych, zdezorientowanych od-
działów Armii „Lublin” i „Kraków”.

Prezentowany poniżej fragment po-
chodzi z książki (pisanej z wysiłkiem 
największego pośpiechu – jak mówi 
sam Wańkowicz w autorskiej nocie 
do wydania Dzieł emigracyjnych – bez 
źródeł, z jedyną ambicją, aby wykazać 
polską wolę walki. Nie jest więc rela-
cją o wojnie, stara się być jedynie rela-
cją o polskiej duszy we wrześniu. 

Masakra w lesie
Złudzenie w Krakowie trwało przez 

cały dzień postoju. Złudzenie na roz-
staju leśnym nad Wisłą przez siedem 
godzin. To złudzenie tu rozwiało się 
nagle po dwóch godzinach, kiedy wy-
poczynek nam przerwano i kazano 
spiesznie się cofać dalej na wschód – 
na Biłgoraj.

Maszerujemy całą noc i cały dzień. 
Kto się zwali i zaśnie, to go i nie pod-
noszą. Nie ma sił, czasu i możliwości. 
Liczy się, że dociągnie. Tak pod wsią 
Stalą usnął i został porucznik Uracz.
[...]

[...] Cel marszu – pono jakaś leśni-
czówka, Edwardówka. Gdzie też może 
być. Trafiamy na 73. pp i idziemy jako 
jego tylna straż. Niebawem jednak 
musimy poprawiać mosty rozwalone 
na drodze pochodu. Na wieczór do-
bijamy się do jakiejś okropnie długiej 
wsi Ciosmy. Wieś jest zapchana. Przez 
całą długość chyba parokilometrowej 
wsi stoi w trzy rzędy artyleria – jaszcz 
przy jaszczu. Już się pojawił lotnik-ob-
serwator niemiecki, już po wsi zaczyna 
strzelać artyleria. Stłoczona ulica stoi 
i czeka zmiłowania Bożego. Bo gdzież 
tu wyjeżdżać? Żołnierze chowają się 
po rowach – ale pociski rwą konie na 
miazgę, wylatują w powietrze jeszcze 
z amunicją, jest sądny dzień. Pułkow-
nik Powierza posyła do Edwardówki, 
gdzie ma stać sztab grupy, gońca po 
gońcu, ale nie otrzymuje odpowiedzi. 
Okazuje się, że wszyscy gońcy zostali 
wybici. [...]

Białe rękawiczki

Dobijamy wreszcie do Edwardówki. 
Tam dowódca daje mi rozkaz skiero-
wać wozy drogą na lewo, z liniowymi 
saperami zostać, dołączyć drugi z dru-
giej saperskiej kompanii porucznika 
Marcinka i maszerować wstecz o dwa-

naście kilometrów i osłaniać odwrót. 
[...]

[...] Rozumieli przecie, po nocnej 
rzezi, w ciągłym ogniu, który szedł za 
nami – co znaczy odmarsz dwanaście 
kilometrów w stronę nieprzyjaciela. 
A przecież pomaszerowali z fantazją 
i chętnie. Któryś spróbował zaintono-
wać. „Milcz głupi” odezwały się gło-
sy, bo ci prości ludzie nie czytali Ron-
standa, nie wiedzieli nic o Bergeracu, 
o Termopilach, o Orlandzie, o Winkel-
rydzie, o turniejach, o Minnensänge-
rach, o grandilokwencji rycerskiej, kto 
wie – może nie bardzo wiedzieli, może 
nie bardzo by im przemawiała Reduta 
Ordona, może obce im były nasze tra-
dycje najświeższe, najkrwawsze.

Ale wiedzieli, że mają bronić tych 
wsi, które płonęły po nocach, tych 
kobiet uciekających, których spódnic 
trzymały się dzieci, miast, rozwalonych 
w gruzy, niszczonych warsztatów. [...]

Melchior Wańkowicz, Wrzesień ża-
gwiący, w: Dzieła emigracyjne, War-
szawa 1990, t. II., s. 113–114, 115.

Niedaleko Biłgoraja w Rakówce 
nad Tanwią urodziła się współczesna 
poetka Urszula Kozioł. Biłgoraj i jego 
okolice zapadły głęboko w świadomo-
ści poetki, która napisała poruszający 
liryk pt. Inwokacja. Utwór swoim ty-
tułem nawiązuje do poematu Adama 
Mickiewicza i tę paralelę łatwo w nim 
odnaleźć. Inwokacja może być rzeczy-
wiście wstępem do powieści autobio-
graficznej poetki pt. Postoje pamięci, 
w której Urszula Kozioł opowiada 
o swoim dzieciństwie spędzonym nad 
Tanwią.

 
Biłgoraju
pajdo kraju
leśna ziemio stokorodna
wąska Tanwio 
w śniętym Sanie
sanno
płozo
kośna łąko
iły muły
piachy 
lessy
miedzo
łubin
złota groblo
sito sosny rozstrzelanej
bezimiennych imion pełne

stójcie przy mnie
bądźcie we mnie
nie odprawcie w świat mnie samej
na błądzenie nadaremne
w borykanie pylne rdzawe
moje lite krajobrazy
moje chude talizmany

Urszula Kozioł, Poezje wybrane, 
(II) Biblioteka Poetów Exlibris, LSW, 
W-wa 1985.

Niezwykłe spotkanie z niezwykłym 
pisarzem, a przede wszystkim poetą 
miał Biłgoraj w osobie Mirona Biało-
szewskiego. Dorabiający w czasopi-
smach wybitny pamiętnikarz powsta-
nia warszawskiego spędził ledwie kil-
ka godzin zapewne, ale jakże poetycko 
i swoim wspaniałym stylu ukazał jego 
obraz. Trudno tu o jakikolwiek ko-
mentarz do kawałka solidnej literatury 
dziennikarskiej.

Biłgoraj
– Ja siedzę w Kobyłce. Ty rozbijasz 

się po Biłgorajach – śmiał się Swen. Ja 
nie jeżdżę do Biłgoraja. 

Pojechałem. Prawie prosto do Ko-
byłki. Jako pracownik „Świata Mło-
dych”. Na reportaż z harcerskich obo-
zów. Był rok 1950. Do samego Biłgo-
raja pociąg normalny nie dojeżdżał. 
Trzeba było poczekać na ciuchcię. 
Było ciepło i nudno. Przyszła. Wsia-
dłem. Ruszyła. Jechała i jechała. Słoń-
ce świeciło. Potem schmurniało. Coraz 
granatowiej. Grzmoty. I burza. Jedzie-
my. Ludzi nie tak wiele. Pola, lasy, 
rżysko z kopami zboża. Biją pioruny. 
Naokoło nas. Aż strach. Ludzie patrzą 
za okna. Żyto, żyto. Snopy. Kopce. Pio-
runy. W jedną piorun trrrach. Stanęła 
w płomieniu. Z drugiej, obok, wyszedł 
człowiek. Schował się i ocalał.

– Ale miał szczęście!
Dojechaliśmy. Pioruny odeszły. 

Deszcz przeszedł w deszczyk. Biłgoraj. 
Wyszedłem i patrzę. Komin fabryczny, 
dużo drzew, bele drewna, szyny ciuch-
ci i deszcz. Pytam o moje dwie miejsco-
wości – wcale nie tu.

– Źle pan wsiadł. Musi pan kolejką 
do końca i tam dopiero w pociąg nor-
malny...

Więc znów. Kolejka. Stacja ko-
lei dużej. Czekanie. Jazda. Trafiłem 
wreszcie. W lesie rozfalowanym w pa-
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góry i dołki obóz harcerek. Było ich sto 
dwie...

Białoszewski Miron, Szumy, zlepy, 
ciągi, PIW, W-wa, 1976.

Przezabawny obrazek naszego mia-
sta maluje w mistrzowski sposób Jan 
Brzechwa. W bajce Przygody Króla 
Jegomości wysyła polskiego króla do 
Biłgoraja, bo:

[…] podobno biłgorajki 
Warzą pyszne zalewajki.
Niech kolasa tu zajedzie, 
Chcę być w porę na obiedzie! [...]
W lapidarnym języku bajki odtwo-

rzona jest topografia miasteczka, jego 
charakterystyczne położenie.

[…] Potoczyła się kolasa
Nie do sasa, nie do lasa, 
Lecz przez mostek na ruczaju
Wprost do miasta Biłgoraju […]
Bajkowa podróż do naszego miasta 

obfituje w jakże pouczające zdarze-
nia. Spotkanie z diabłem, który żąda 
królewskiej duszy, ale też z dobrymi 
zbójami, którzy za uratowanie królew-
skiej duszy i honoru zostają nagrodze-
ni uszlachceniem, majątkiem i jeszcze 
pięknymi żonami – córkami starosty 
biłgorajskiego. Oprócz wspomnianych 
córek starosty, mamy też wymienio-
nego burmistrza miasta, straże biłgo-
rajskie i ponoć genialnego cyrulika, 
którego król zabiera ze sobą do War-
szawy. 

[...]
Ale Król nie lubił miodu.
Pewnie z tego też powodu
Wkrótce dość miał kasztelana
I niedzieli pewnej z rana, 
Choć nie było to w zwyczaju,
Rzekł: jem obiad w Biłgoraju,

[...]
A już w mieście zamieszanie,
Przerazili się mieszczanie,
Że z paradą zbójcy jadą
Grożąc wszystkim w krąg zagładą.
Burmistrz bić na alarm każe, 
Broń chwytają miejskie straże, 
Tylko mieszczki pilnym okiem
Wypatrują zbójców z okien.

Starościna ma trzy córki, 
Chowa córki do komórki, 
A Starosta już z dwururki, 

Gdy zbliżyła się kolasa, 
Mierzy w króla jak w bekasa. [...]

Jan Brzechwa, Przygody Króla Je-
gomości, w: Antologia bajek, Warsza-
wa 1988.

Na koniec prezentacji proponuję 
okruszek, ale jakże smaczny, humoru 
wytrawnego prześmiewcy polskich 
przywar i fobii, autora Teatrzyku Zie-
lona Gęś, mistrza Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego, który, jak się 
okazuje, miał przyjemność znać biłgo-
rajskiego humorystę, pana Bukaszkę. 
Znajomość ta zaowocowała takim oto 
króciutkim liścikiem z fiołkiem:

Biłgorajscy humoryści 
Obywatelu Redaktorze! 
Od kilku dni w godzinach para-

doksalnych odwiedza mnie głośny 
humorysta biłgorajski Bukaszka, któ-
ry grozi mi, że najdalej w sierpniu, 
jednocześnie w 40-u pismach, ogłosi 
o mnie artykuł, demaskujący, że pri-
mo: nie jestem autorem dla młodzie-
ży, secundo: że piszę w sposób irytu-
jący, i tertio: że np. sam tytuł „Zielona 
Gęś” świadczy o tym, że moje pojęcie 
o humorze jest zielone. Oczywista, że 
z wielkim nabożeństwem wysłuchuję 
światłych uwag Bukaszki. Najbar-
dziej zainteresowała mnie jego teoria 
krótkiego dowcipu: 

Pomnik w Krzeszowie najpierw upamiętniający cara Maikołaja II, a obecnie ks. Stanisława Matrasia
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– Dowcip, drogi panie Konstanty, 

to konstrukcja, a konstrukcja musi 
być prosta i zrozumiała. Np. Dwie 
baby w wannie: 

„Dwie gołe baby kąpały się w jed-
nej wannie. W pewnej chwili zderzyły 
się pośladkami i to tak klasnęło, że nie 
macie pojęcia”. 

Konstanty Ildefons Gałczyński, 
Biłgorajscy humoryści w: Listy z fioł-
kiem, 1946 Szanowny Panie Redakto-
rze!, wyd. Glob 1986, s. 15. Przedruk 
z „Przekroju”, 

Biłgorajscy pisarze
Ksiądz Stanisław Matraś urodził się 

w Biłgoraju. Był synem rodzin biłgo-
rajskich i sitarzy. W 1863 roku jako 
wikariusz parafii Krzeszów został 
uwięziony za wspieranie powstania 
styczniowego najpierw w więzieniu 
w Janowie Lubelskim, a potem ska-
zany na dziesięć lat na zsyłkę w głąb 
Rosji. Na początku przebywał we 
Wschodniej Syberii w Iczorze, potem 
w wiosce Czeczujsk, a następnie we 
wsi Tunce. W sumie był w Rosji 18 
lat. Po zakończonej niewoli powrócił 
do Biłgoraja, gdzie jednak nie było mu 
dane pozostać, bowiem zaborcze wła-
dze nie pozawalały byłym zesłańcom 
na zamieszkanie w swoich rodzinnych 
stronach. 

Po osiemnastu więc latach rosyj-
skiej zsyłki musiał ten patriota tułać 
się po świecie. Najpierw w zaborze 
austriackim, a potem losy rzuciły go 
aż do Stanów Zjednoczonych. Tam 
też wydał opracowania i wspomnie-
nia nie tylko swoich doświadczeń 
więźnia politycznego, ale też innych 
kapłanów i duchownych, z którymi 
przyszło mu dzielić więzienne losy. 
Oprócz cytowanej poniżej książki Po-
dróż do Syberyi po moskiewskich eta-
pach w 1863 i 64 r., ksiądz Stanisław 
Matraś jest autorem Różnych przygód 
Polaków pod zaborem moskiewskim 
1863– 1864 i publikacji Ze wspomnień 
Sybiraka. 

Podróż do Syberyi po moskiewskich 
etapach w 1863 i 64 r.

Rozdział II 
Wyruszyłem w podróż do Sybe-

rii po moskiewskich etapach z mia-

sta Janowa, jak wspomniałem wyżej, 
w towarzystwie czterech politycznych 
więźniów Polaków, a mianowicie: 
Antoniego Wiszniowskiego, asesora 
powiatu zamojskiego, Macieja Rud-
nickiego, Franciszka Sitkowskiego, 
szewca i Wojciecha Falendysza, gra-
barza, trzej ostatni mieszczanie z m. 
Krzeszowa. Do naszej szczupłej partii 
przyłączono jeszcze w Janowie pięciu 
politycznych więźniów osądzonych do 
rot aresztanckich: księdza Maurycego 
Łyczewskiego, Dominikanina z Jano-
wa Ordynackiego, Hernika, strażnika 
od tytoniu i tabaki z Biłgoraja, Fran-
ciszka Kwoczyńskiego, młynarza ze 
wsi Kusze, Jacentego Januchtowskie-
go, bednarza i Kutmana, garncarza, 
mieszczan z Krzeszowa, tych pięciu 
zatrzymano w zamojskiej fortecy.

Pułkownik Miednikow, obawiając 
się, aby powstańcy, którzy dawali się 
często widzieć w okolicach Janowa 
i Zamościa, nie odbili nas gdzie po 
drodze i przyłączyli nas do swej po-
wstańczej partii, odesłał nas z Janowa 
pod silną strażą, składającą się dwóch 
rot pieszych żołnierzy i stu dońskich 
kozaków, kilku oficerów Moskali, 
dwóch oficerów Polaków.[...]

Rozdział XVIII 
[...] Tam zabawiłem parę dni (w Lu-

blinie), odwiedziłem kilku znajomych 
księży, a potem wybrałem się z pew-
nym żydkiem końmi w podróż do ro-
dzinnego miasta B. ........... (Biłgoraja) 
odległego o 12 mil od Lublina.

W tej podróży doznałem wiele przy-
krości, bo jechałem wielką frachtową 
bryką i w towarzystwie kilku żydów. 
Musiałem z nimi szabasować w Zamo-
ściu, przeziębiłem się w drodze i do-
znałem wielkiego strzykania i kłucia 
w lewym uchu. Przejeżdżając przez 
Zamość, zdziwiłem się mocno i nie 
poznałem go wcale, gdyż Moskale 
zburzyli dawną polską twierdzę, która 
kosztowała Polaków kilkanaście milio-
nów rubli. Rozebrali szczebrzeską i lu-
belską bramę, zasypali gruzem i ziemią 
głębokie fosy i wyrównali je do tego 
stopnia, że dziś nikt by nie uwierzył, że 
Zamość dawniej był fortecą. 

Przyjechawszy do rodzinnego mia-
sta, poszedłem z seminaryjnym moim 
kolegą, księdzem Ludwikiem M., miej-
scowym proboszczem i dziekanem do 
naczelnika powiatu p. Górskiego (Mo-

skala) z prośbą o dozwolenie mi kilku-
dniowego w mieście pobytu. P. Górski 
zgodził się na to, lecz naczelnik ziem-
skiej straży, niejaki Zaturskoj, szpieg 
i wielki prześladowca Unitów, chcąc 
się zemścić na minie, że do niego takoż 
nie udałem się z prośbą, zatelegrafo-
wał zaraz do lubelskiego gubernatora 
i oskarżył mnie, że przyjechałem jako-
by burzyć podlaskich Unitów przeciw-
ko rządowi. Tymczasem w przeciągu 
dwóch dni nie otrzymawszy na swój 
telegram żadnej odpowiedzi, niego-
dziwiec ten przyszedł do domu mojej 
matki i zagroził mi, że jeżeli w przecią-
gu 24 godzin nie opuszczę miasta, to 
wtrąci mnie do więzienia. Nie pomogły 
łzy i błagania mej matki i siostry, któ-
re życzyły, aby pozwolił mi przepędzić 
w rodzinnym domu wielkanocne świę-
ta. Podły Moskal postawił na straży 
koło domu kilku żandarmów, którzy 
nie opuścili swego stanowiska, dopóki 
nie spakowałem się i nie usiadłem na 
bryczkę. Lecz i na bryczce nie zostałem 
uwolniony od opieki policji. Zaturskij 
kazał uzbrojonemu żandarmowi pro-
wadzić mnie aż do granicy.

Dowiedziałem się później z wiary-
godnego źródła, ze nazajutrz po moim 
wyjeździe naczelnik ziemskiej straży 
otrzymał od gubernatora odpowiedź 
na swój telegram, w której rozkazuje 
mu mnie uwięzić, odebrać paszport 
i odesłać napowrót do Rosyi. Na moje 
szczęście na ten raz moskiewska ręka 
nie mogła mnie dosięgnąć, bo znajdy-
wałem się już na terytoryum galicyj-
skiem.

 Jak dalece Moskale lękają się rzym-
skokatolickich księży, podejrzewają 
ich o bunt przeciwko carowi i śledzą 
na każdym kroku, może posłużyć za do-
wód mało znaczący wypadek, o którym 
tutaj pokrótce wspomnę.

Gdy przybyłem do rodzinnego mia-
sta B. (Biłgoraja), seminaryjny mój 
kolega, proboszcz M., zaproponował 
mi, abyśmy obaj pojechali na wieczór 
do znajomych księży, mieszkających 
w sąsiedniej parafii, odległej od mia-
sta o parę wiorst drogi. Otóż z tej wie-
czornej naszej wizyty p. Zaturski zrobił 
użytek i doniósł mylnie lubelskiemu 
gubernatorowi, że włóczę się po do-
mach znajomych Unitów i namawiam 
ich, aby trzymali się swojej wiary i nie 
przyjmowali prawosławia, chociażby 
Moskale mieli ich zesłać do Syberii.





34 Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014

Gdy przejechałem rogatkę rosyj-
skiej granicy, poszedłem zaawizować 
mój paszport do kancelaryi kapitana 
straży pogranicznej, który przeczytaw-
szy moje imię i nazwisko w paszporcie, 
oświadczył mi, że zatrzyma mój pasz-
port u siebie, a ja mogę sobie jechać 
bez żadnego paszportu za granicę. Za-
protestowałem przeciwko tej grabieży 
i powiedziałem mu, że nie ruszę się 
z miejsca ani na krok, dopóki kapitan 
mi nie odda mego legalnego paszpor-
tu. W kancelaryi tego kapitana pełnił 
obowiązki pisarza niejaki Skotnicki, 
Polak, który mieszkał przez lat kilka 
w Krzeszowie i moje nazwisko było 
mu dobrze znane. Otóż on podszedł ku 
mnie i zapytał:

„Czy to ksiądz mieszkał przed kilku-
nastu laty w Krzeszowie?”

A otrzymawszy twierdzącą odpo-
wiedź, udał się zaraz do kapitana Mo-
skala, odebrał mój paszport i zwrócił 
mi takowy. [...]

Ks. S. M. Stanisław Matraś, Podróż 
do Syberyi po moskiewskich etapach 
w 1863 i 64 r., Spółka Nakładowa 
Wydawnictwa Polskiego Chicago 
1895.

We Wspomnieniach Sybiraka ks. 
Matraś utrwalił jakże dramatyczny 
wątek prześladowań zaborcy mo-
skiewskiego biłgorajskich unitów. Za 
uwolnienie syna unickiego księdza 
Moskale żądają zamalowania krzyży 
na dzwonnicy kościoła pw. św. Je-
rzego w Biłgoraju. Ksiądz pod wpły-
wem szantażu zgadza się na to. Jednak 
polscy katolicy nie dają za wygraną 
i w humorystyczny, a jednocześnie 
dramatyczny sposób próbują walczyć 
z zaborcą. Poniższy fragment, chociaż 
pozbawiony może mistrzowskiego 
pióra, wspaniale oddaje tragiczną rze-
czywistość okresu popowstaniowego 
w Biłgoraju.

[…] Jak w polskich katolickich 
kościołach tak podobnież w ruskich 
cerkwiach jest zwyczaj, że w Wielki 
Piątek ubierają Boże groby, które po-
bożni chrześcijanie odwiedzają wśród 
dnia i wieczorem i tam przy nich mo-
dlą się. Otóż także i w biłgorajskiej 
cerkwi ubierano także grób Boży i lu-
dzie modlili się przy nim nieraz do 
późnego wieczora. Polacy korzystając 

z tej okoliczności, namówili jednego 
młodego i zręcznego malarza, aby 
namalował w nocy takie same krzyże 
na cerkiewnej dzwonnicy, a nie chcąc 
go narazić na odpowiedzialność przed 
Moskalami, uszyli jemu długą białą 
koszulę na wzór kościelnej alby, od-
jęli w kościele katolickim od jednego 
anioła wyrobionego z drzewa złote 
dwa skrzydła, przygotowali różnoko-
lorowy bengalski ogień dla oświetle-
nia całej dzwonnicy i z tym przybora-
mi wysłali malarza i dwóch młodych 
Polaków do cerkwi dla odwiedzenia 
Bożego grobu już późnym wieczorem.

Malarz ze swymi dwoma towarzy-
szami nie poszli się modlić do cerkwi, 
ale ukradkiem weszli do dzwonnicy 
i tam się ukryli. Gdy pobożni powycho-
dzili z cerkwi i wszystko się uspokoiło. 
Ów malarz ubrał się w białą koszulę, 
przywiązał sobie do ramion skrzydła, 
przygotował potrzebne farby, a na-
stępnie dwaj towarzysze spuścili go 
na sznurach przez okna dzwonnicy na 
sam front i w tej chwili oświetlili ben-
galskim ogniem całą dzwonnicę.

Żołnierz chodzący przed odwachem 
na warcie, spostrzegłszy nadzwyczaj-
ne światło i białego anioła ze złote-
mi skrzydłami, przeląkł się ogromnie 
i nie śmiał nawet swych ust otworzyć, 
aby przebudzić śpiących już swych to-
warzyszy, tylko żegnał się ciągle i bił 
pokłony do samej ziemi. 

Tymczasem anioł-malarz, korzysta-
jąc z wielkiego przestrachu Moskala, 
śmiał się z niego w duchu, wziął się 
energicznie do roboty i przy pomocy 
bengalskiego ognia zdołał wymalo-
wać dwa wielkie krzyże.

Następnie malarz pod jednym 
z krzyżów położył napis: „Moc wielka 
zwycięża nieprzyjaciół” a pod dru-
gim: „Drżyjcie nieprzyjaciele krzy-
ża”.

Gdy malarz skończył swoją robo-
tę i dał umówiony znak przez pocią-
gnięcie sznurka kolegom, którzy byli 
ukryci w dzwonnicy, aby nie oświecali 
dłużej dzwonnicy bengalskimi ognia-
mi, wtedy naraz znikła nadzwyczajna 
światłość wśród ciemnej nocy, a z nią 
i cudowny anioł-malarz, który cią-
gniony na sznurze przez dwóch kole-
gów do środka dzwonnicy, prędko się 
rozebrał z anielskiej swej odzieży, ra-
zem ze swymi kolegami przelazł przez 
mur ogrodzenia cerkiewnego z tyłu 

cerkwi i wszyscy drapnęli co tchu do 
domu.

Nazajutrz rano to cudowne zja-
wienie się dwóch krzyżów czarnych 
z cierniowymi koronami i z dwoma 
wyżej wspomnianymi podpisami na 
cerkiewnej dzwonnicy, rozeszło się 
lotem błyskawicy po całem Biłgoraju. 
Wszyscy mieszkańcy katolicy, a nawet 
Moskale i żydzi biegli do cerkwi, aby 
mogli zobaczyć te cudowne krzyże, 
wymalowane wśród nocy, bo nie wie-
dzieli skąd się wzięły. Przyznam się 
tu, że dopiero później od jednego do-
brze mi znajomego urzędnika Polaka, 
niejakiego Antoniego Wiszniewskie-
go, który złożył swe kości w Syberii 
w Aleksandrowskim karnym zakła-
dzie, dowiedziałem się detalicznie ca-
łej tej historii, którą tu opisałem.

To cudowne zjawienie się dwóch 
krzyżów na cerkiewnej dzwonnicy 
przejęło wielką trwogą i napełniło 
smutkiem serce księdza Kurkiewicza, 
który także pojąć nie mógł, skąd się 
te krzyże w nocy wzięły, zwłaszcza, że 
samym wieczorem dnia poprzedniego 
chodził około dzwonnicy i wcale nie 
widział ich, bo ich jeszcze wtedy nie 
było. Wprawdzie ks. Kurkiewicz do-
myślał się, że to Polacy zrobili mu…
[…]

Stanisław Matraś, Ze wspomnień 
Sybiraka, Wydawnictwo Polskie, Chi-
cago 1896, s. 117–120.

Drugim pisarzem w kolejności 
chronologicznej wywodzącym się 
z Biłgoraja, jak to podaje Julian Krzy-
żanowski w II tomie w Przewodniku 
encyklopedycznym. Literatura polska 
jest Wacław Żmudzki. Napisał osiem 
nowel i opowiadań i cztery większe 
utwory o charakterze powieściowym, 
które były znane i „poczytne”, jak pi-
sze Krzyżanowski, tylko w pewnym 
okresie czasu i tylko w pewnej okre-
ślonej przestrzeni odbiorczej. Przede 
wszystkim tę przestrzeń wyznaczają 
unici, którym w większości poświęca 
swoją twórczość. Ich prześladowania 
religijne przez moskiewskie władze, 
moralne wybory są często tematem 
utworów. Utwory Żmudzkiego po-
wstały w latach 1897–1906 i stanowią 
bardzo cenny wkład w historii pol-
skiej literatury. 

Żmudzki po raz pierwszy w pol-
skiej literaturze poświęca całą powieść 
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chłopskiemu dziecku. Głównym te-
matem twórczości Żmudzkiego była 
ojczyzna, a konkretnie jej niewola. 
Widać to niemal w każdym utworze. 
A szczególnie w trzech patriotycz-
nych szkicach w alegoryczno-symbo-
listycznej formie: Noc Wigilijna, Znak 
krwi i Westalka. Utwory w całości 
poświęcone sprawie unickiej to Losy 
Jacka Kozika – debiutanckie opo-
wiadanie oraz zbiór nowel Niedola, 
a w nim wstrząsające utwory o losach 
polskich unitów: Za kwartę gorzaliny, 
Pan Bóg przebaczył, Sianokos, czy 
Judasz. Oprócz dzieł o charakterze pa-
triotycznym, przedstawię dwa utwory, 
które odróżniają się tematyką i sposo-
bem literackiej realizacji: Księgę bytu 
i Trędowatego. Z pamiętnika psycho-
paty. Ten pierwszy z wymienionych 
utworów jest poetycko-filozoficznym 
dziełem, które nie ma w twórczości 
Żmudzkiego podobnej realizacji. Na-
tomiast Trędowaty, to głos w dyskusji 
nad rolą poglądów Przybyszewskiego 
w polskiej literaturze przełomu XIX 
i XX wieku. Ostatnimi utworami prze-
ze mnie zaprezentowanymi będą: naj-
większa powieść Żmudzkiego Posiew 
krwi oraz funkcjonująca na zasadzie 
odrębnego utworu jej część, opowia-
danie Wnuk Szamali, które jako jedne 
z nielicznych ukazują udział polskich 
zesłańców na Sybir w wojnie rosyj-
sko-japońskiej 1905 roku.

Do krótkiej krytycznej opinii o pi-
sarstwie Żmudzkiego posłużmy się 
fragmentem artykułu Juliana Krzyża-
nowskiego z 1935 roku:

„Nie był Żmudzki literatem z za-
wodu, pisał przez kilka zaledwie lat 
i zamilkł przedwcześnie. Tym zapew-
ne się tłumaczy, że rychło o nim za-
pomniano. Czy jednak słusznie. Rzut 
oka na jego dorobek daje na to pyta-
nie odpowiedź niedwuznaczną. Nie 
ulega tedy wątpliwości, że autor Boru 
nie wniósł do literatury swych czasów 
nic rewelacyjnego, że nie mógł sobie 
zdobyć w niej stanowiska wśród pi-
sarzy pierwszorzędnych. Wątpliwości 
jednak również ulegać nie może, że 
w literaturze tej potrafił utrzymać się 
na poziomie niepospolitym, że całko-
wicie opanował środki ekspresji li-
terackiej, obowiązujące w pokoleniu 
Żeromskiego i Przybyszewskiego, że 
umiał je zastosować do tego zasobu 
pomysłów, który zawdzięczał własnej 

obserwacji. A wszystko to uzasadnia 
potrzebę zajęcia się nim dzisiaj i wy-
dobycia go z zapomnienia, bo zapo-
mnienie to niesłuszne”.

Na Łyczakowskim cmentarzu we 
Lwowie w odległości ledwie kilkuna-
stu metrów, przedzielone murem, spo-
czywają prochy trzyosobowej rodziny 
Żmudzkich. W jednej mogile, pod me-
talowym krzyżem, pochowani są Wa-
cław i Maria z Parniewskich Żmudz-
cy, a na cmentarzu Orląt Lwowskich 
w 747 kwaterze ich syn Wacław. Na 
tym samym cmentarzu możemy po-
dziwiać wspaniałe i często odwie-
dzane mogiły wybitnych polskich pi-
sarzy i reprezentantów nauki, warto 
odwiedzić też grób Żmudzkich, tym 
bardziej, że od tego roku został grun-
townie odnowiony staraniem Biłgoraj-
skiego Towarzystwa Literackiego.

Dla zobrazowania jakże jednak bo-
gatej twórczości Żmudzkiego niech 
posłuży fargment Boru, w którym ła-
two odnaleźć podobieństwa do tema-
tyki prozy Stefana Żeromskiego.

Bór*
[...]
– Aha, aha, pod Batożem – pod-

chwytuje skwapliwie Ignac – pod Ba-
tożem! To jak tam było z tym młodym 
porucznikiem?

– Z porucznikiem znowu... z jakim 
porucznikiem? Mówiłem ci przecie 
mało sto razy, że to był... – Tu stary 
mimowoli daje się porwać wspomnie-
niom, zapala się, gestykuluje żwawo. 
I ciągnie się opowiadanie bez końca, 
żywa historia, nawiązująca nieroze-
rwalną nić cierpienia między pokole-
niem ustępującym już z pola, a gotują-
cem się dopiero do nowej walki.

Chłopiec słucha, wpatrując się 
w starego jak w tęczę, oczy mu pała-
ją, mimowoli naśladuje jego żywe ru-
chy i tylko od czasu do czasu okrzyk 
podziwu lub przerażenia wydziera się 
z jego piersi.

– O la Boga, i zamordowali!
– Zamordowali...
– I tego młodego, wszystkich?
– Wszystkich. Wszyscy zawiśli na 

szubiennicy lub pognili w kazama-
tach.

Następuje chwila milczenia, pod-
czas której obaj raz jeszcze ogarniają 
wzrokiem wyobraźni krwawe dramaty 
przeszłości. Wreszcie chłopiec znów 
pyta:

– No, a wy?
– A no, mnie nie zamordowali, kie-

dy żyję, ale mi zostawili pamiątkę na 
wieczne czasy.

– Jaką pamiątkę? Pokażcie też, 
dziadku, pokażcie!

Stary rozwiązuje pas i zebrawszy 
na ramiona koszulę, pokazuje chłop-
cu gołe plecy.

– Widzisz?
Chłopiec z pewną bojaźnią dotyka 

paluszkiem czerwonych szram, cią-
gnących się przez całą szerokość ple-
ców. [...]

* Zachowany oryginalny zapis.

Wacław Żmudzki, Bór; Trzeci 
i czwarty tysiąc, Lwów 1908.

Izrael Joszua Singer, to starszy brat 
noblisty, Izaaka, urodził się w Bił-
goraju pod koniec XIX wieku. Jego 
najbardziej znane powieści to Josie 
Kałb, Bracia Aszkenazy i Rodzina 
Karnowskich. 

W pierwszym z wymienionych 
utworów starszy z Singerów utrwalił 
swoje rodzinne miasto. Co prawda 
zmienił mu nieznacznie nazwę z Bił-
goraja na Biała Górę, ale pozostawił 
topografię miasta (Piaski – dzielnica 
Biłgoraja, budynek koszar Kozaków 
Dońskich i zniszczony żydowski 
cmentarz, które do dziś istnieją i jego 
jakże dramatyczną historię potwier-
dzoną później choćby w Księdze pa-
mięci Biłgoraja.

Powieść Josie Kałb, która przy-
niosła mu sławę, zaczął wydawać 
w odcinkach jednocześnie we Lwo-
wie i Nowym Jorku. W 1932 roku 
powieść zostaje przeniesiona na deski 
teatru w Stanach Zjednoczonych. Hi-
storię życia uczonego, pobożnego tal-
mudysty uwikłanego w grzech, a po-
tem w długą drogę pokuty opowiadał 
ponoć swoim synom ojciec Singerów. 
Naprawdę warto choćby ten fragment 
przeczytać:

Pod koniec zimy, po święcie Pu-
rym, w mieście wybuchła wśród 
dzieci epidemia. Zaczęła się na pe-
ryferiach miasta, na Piaskach, gdzie 
stali w koszarach dońscy Kozacy. 
Na Piaskach zamieszkiwała wszelka 
biedota: krawcy, furmani, piaskarze 
i właściciele tanich lunaparków dla 
żołnierzy.
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U biednej wdowy, sprzedającej 
żołnierzom pestki, zaraz po Purym 
zaniemogło dziecko; krztusiło się, nie 
mogło złapać tchu. Wdowa ściągnęła 
z nogi pończochę, napełniła ja gorą-
cą solą i owinęła nią szyję chorego 
dziecka. Ale to nie pomogło. Zroz-
paczona matka pobiegła do miasta, 
gdzie mieszkał felczer Szymszon.

– Reb** Szymszon – krzyczała – ra-
tujcie źrenicę mego oka! Jestem samot-
ną, nieszczęśliwą wdową!

Felczer reb Szymszon spokojnie, nie 
śpiesząc się wziął skrzynkę z bańkami, 
powoli wdział na głowę ośmiokątny 
kołpak z aksamitnym guzikiem pośrod-
ku, wyrównał przedział na przystrzyżo-
nej w czworokąt bródce, której każdy 
włos był twardy jak kolec, i hamując 
złość, poszedł za wdową.

– Nie miało już kiedy zachorować, 
tylko w drugim dniu Purym! Idź teraz, 
wlecz się na te Piaski!

– Mój dobry aniele, mój skarbie, 
doktor Jarecki to zero wobec was. Co 
wy macie w jednym paznokciu, tego 
doktor Jarecki w całej głowie nie ma.

Na te słowa felczer zmiękł. Nic mu 
tak nie trafiało do serca, jak słowa wy-
noszące go ponad wroga i konkurenta, 
doktora Jareckiego.

– Dobrze już, dobrze – mruczał za-
dowolony – uratuję wam dziecko, idzie-
my. 

Lecz felczer nie był w stanie urato-
wać dziecka. Zakrztusiło się i skonało 
mu w rękach. 

– Zaczęło się – rzekł felczer splu-
nąwszy i szybko podążył do domu ze 
swą skrzynką baniek pod pachą. Tą my-
ślą, że w mieście wybuchła epidemia, że 
będzie można, chwała Bogu, zarobić na 
święta Pesach**, pocieszał się po nie-
opłaconej wizycie na Piaskach. Zroz-
paczona wdowa nie dała mu bowiem 
ani złotówki za fatygę.

Nazajutrz nieszczęśliwa kobieta po-
biegła do „Ostatniej posługi”, błaga-
jąc, by pochowano jej dziecko. Lecz 
ludzie z „Posługi” byli spici i zmęczeni 
po świątecznej wieczerzy, pili bowiem 
całą noc, chodząc od domu od domu 
i zmuszając gospodarzy do częstowania 
ich wódką, winem i piernikiem. Z bied-
ną wdową nawet mówić nie chcieli.

– Wesołego Purymu! – krzyczał 
do zrozpaczonej kobiety pijany gabe 
z „Ostatniej posługi”. – Niech będzie 
przeklęta Zeresz, żona Hamana!

Kobieta pobiegła ze skargą do pre-
zesa gminy żydowskiej, lecz i ten nie 
wysłuchał jej próśb.

 Ładna historia – krzywił się – aż na 
Piaski! Komu by się chciało chodzić tak 
daleko...

Wdowa wróciła do domu. W kącie 
izby wisiała przykryta prześcieradłem 
jej stara ślubna suknia. Z tego prze-
ścieradła uszyła dla dziecka pośmiert-
ną koszulkę. Potem wysypała z koszyka 
pestki i ułożyła w nim zwłoki dziecka. 
Zanosząc się od płaczu, odniosła je na 
cmentarz i oddała szamesowi** reb 
Kune złotówkę, by je pochował. Wra-
cając z cmentarza wyciągnęła spod 
podartej chustki kościste ręce i grożąc 
miastu rzuciła głośne przekleństwo.

– Sodomo – krzyczała potrząsając 
obydwiema rękami – obyś mej klątwy 
nie usłyszał, obyście, źli ludzie, na wła-
snej skórze poczuli ból i wstyd biednej, 
nieszczęśliwej wdowy! 

Z Piasków zaraza przeniosła się do 
miasta. Na razie zjawiła się w zauł-
kach, gdzie mieszkali ubodzy rzemieśl-
nicy; niebawem przedostała się na ry-
nek, do domu kupców i bogaczy. Płacz 
niewiast po nocach nie dawał nikomu 
oka zmrużyć. 

– Ludzie miłosierni, ratujcie mój 
skarb jedyny! Wzywano doktorów. 
O północy z uliczek zamieszkałych 
przez biedotę przybiegały do felczera 
Szymszona kobiety w nocnych czepkach 
i waliły pięściami w okiennice.

– Zbrodniarzu, otwieraj!
Do zamożnych domów wzywano 

doktora Jareckiego. Doktor był na-
rwańcem i dziwakiem. Krzyczał i besz-
tał swych małych pacjentów, częstując 
ich niekiedy przyzwoitym klapsem.

– Pokaż no pępek, łobuziaku – mó-
wił po żydowsku – achcigszwarc jur, aj, 
waj, Mojsie...

– Jasnie panie – błagali go Żydzi 
uchylając przed nim nakrycia głowy – 
przede wszystkim Bóg, a po Nim – oby 
pan konsyliarz okazał się naszym wy-
bawcą.

Bogacze wzywali doktora Szałupin-
-Szalapnikowa. Wojskowego lekarza 
kozackiego pułku, podpułkownika, 
o długiej po pas brodzie.

– Niczewo, gołubczyk, niczewooo! 
– miał zwyczaj pocieszać lekarz swym 
głębokim basem.

Nawet u łoża konającego nie tracił 
swej dobroduszności i równowagi.

– Niczewo, gołubczyk, niczewooo!
Lekarze pracowali, badali pacjen-

tów, przepisywali leki i długo potem 
myli ręce w gorącej wodzie. Chorym 
jednak pomóc nie mogli. Zaraza sze-
rzyła się coraz gwałtowniej. [...]

[...] Dla żebraków nastały teraz 
świetne czasy. Nie rozdawano już 
więcej cukru ani bonów; przeciwnie, 
nie szczędzono groszaków, trojaków, 
a nawet dziesiątek. Przed zamknięciem 
bożnicy szames reb Kune za pomocą 
kawałka zagiętego drutu wyciągał mo-
nety z puszek ofiarnych na rzecz Ziemi 
Świętej. Świec w ogóle już nie prze-
chowywał, miał ich bowiem zbyt wie-
le, a miejsca pod kazalnicą było coraz 
mniej. Tyle świateł płonęło teraz wciąż 
w bożnicy za dusze zmarłych.

– Jak dobrze idzie, to idzie ze wszyst-
kich stron, drzwiami i oknami – mawiał 
reb Kune.

Zaraza jednak wzmagała się z każ-
dym dniem. Kobiety szukały ratunku na 
cmentarzu. Każdemu zmarłemu dziec-
ku polecano, by się na tamtym świecie 
wstawiało za żyjącymi.

– Biegnij do naszych świętych pra-
matek – błagały kobiety u zwłok swych 
dzieci – powiedz, że dość już mamy tej 
męki!

Na grobach wszystkich cadyków pa-
lono świece, do grobowców wrzucano 
zapisane prośbami kartki. Znaleźli się 
Żydzi, którzy wystawili na cmentarz 
stoły, a na nich atrament, pióra i pa-
pier, i brali po osiemnaście groszy za 
wypisanie prośby na kwitku. Robili do-
skonałe interesy, proszących było wie-
lu. Pisarze śpieszyli się z robotą:

– Imię dziecka, matki i osiemnaście 
groszy. Prędzej, inni czekają. [...]

Izrael Joszua Singer, Josie Kałb, 
Warszawa 1961.

Stefan Knapp biłgorajskim pisarzem 
stał się, jak sam napisał, z moralnego 
obowiązku: 

[…] Urodziłem się w roku 1921 
w Biłgoraju, w Polsce, w Polsce też 
wychowywałem się aż do wojny. 
W roku 1939 znalazłem się w pułap-
ce między dwoma najeźdźcami i zo-
stałem deportowany do Rosji, a tam 
skazany na 5 lat obozu pracy. Z Rosji 
wydostałem się w 1942 roku…

[…] Napisałem tę książkę przede 
wszystkim dlatego, że pochodzę z sze-
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ścioosobowej rodziny, że łącznie na-
sza szóstka spędziła ponad trzydzieści 
lat w więzieniach i innych miejscach 
odosobnienia i że ja, jako ten, któ-
remu najbardziej się poszczęściło, 
w tym sensie, że mogę się swobodnie 
wypowiadać, czuję się w obowiązku 
mówić za nas wszystkich. […]

Powyższe słowa pochodzą ze wstę-
pu do Kwadratowego słońca – auto-
biografii Stefana Knappa, malarza, 
rzeźbiarza, wybitnego plastyka, któ-
rego dzieła znane są na całym świe-
cie. Powieść została wydana w 1957 
roku w Wielkiej Brytanii w języku 
angielskim. Na język polski została 
przetłumaczona w 1987 i wydana tyl-
ko raz w wydawnictwie Wyzwolenie, 
jako literatura podziemna.

Powieść jest dość długa, zapre-
zentuję tylko kilka fragmentów ilu-
strujących i pióro autora, ale przede 
wszystkim niezwykłe przeżycia, któ-
re wielu Polakom przypadły w udzia-
le w okrutnym czasie II wojny świa-
towej.

[...] Zdarzyło się to późnym wie-
czorem między Bożym Narodzeniem 
a Nowym Rokiem. Wracałem ze szko-
ły. Spięte książki dyndały mi na prze-
gubie ręki. Skręciłem na róg ulicy 
i znalazłem się nagle w środku wiel-
kiego zamieszania. Ludzie biegali we 
wszystkie strony, jedni krzyczeli, inni 
się śmiali, usiłując znaleźć drogę wyj-
ścia. Okazało się, że ulica jest z obu 
końców zamknięta. Ludzie krążyli jak 
w młynie, narastała groza.

Po chwili zaczęły nadjeżdżać ro-
syjskie ciężarówki. Mężczyzn, kobie-
ty, niektóre z dziećmi w ramionach, 
uczniów – wszystkich, którzy znaleźli 
się na ulicy – zapędzono do ciężaró-
wek i wywieziono. Trwało to długo, 
bo ludzi było dużo, a ciężarówek nie-
wiele. Odjeżdżały i wracały po nowy 
ładunek. Niektórych przetrzymywano 
w ten sposób całą noc, aż wreszcie 
ulica opustoszała, a my trafiliśmy do 
Brygidek, słynnego starego więzie-
nia, pod klucz.[...]

[...] W naszej celi siedziało 260 lu-
dzi. Jedni chcieli grać w karty, inni 
w szachy. Mój stary wyrokowiec i na 
to miał sposób .Sposobem był – chleb. 
Żując chleb, ale tak żeby aż rozbolała 
i odrętwiała szczęka, następnie su-
sząc go na szmacie, a nazajutrz żując 

ponownie, otrzymuje się świetne two-
rzywo modelarskie. Można mu nadać 
różne kształty i stosować do najroz-
maitszych celów. Dla sporządzenia 
kart do gry należy zlepić cienkie 
warstwy tego tworzywa, wkładając 
między nie jedną lub kilka bibułek do 
skrętów. Na przedostatniej warstwie 
od góry maluje się symbole kart – 
asa, króla, królową, waleta i tak da-
lej, a ostatnią, przezroczystą warstwę 
nakleja się na to dla ochrony. [...]

[...] Zaczęło się niezbyt obiecująco. 
Byłem u kresu sił. Każdy mięsień, każ-
da kość w moim ciele, rozpaczliwie 
domagały się wytchnienia, choćby 
parodniowego wypoczynku. Doszło 
do tego, że specjalnie skaleczyłem się 
w rękę oskardem i próbowałem zaka-
zić ranę.

Z zakażenia nic nie wyszło. Spró-
bowałem więc innej sztuczki. Z braku 
witamin, wszyscy mieliśmy popuch-
nięte kończyny; jest to objaw choroby 
zwanej po rosyjsku „cynga” (szkorbut 
– przyp. wyd.). Moja noga była w ko-
stce równie gruba jak w udzie. Zaci-
snąłem sobie sznurki nad kolanami, 
w nadziei, że opuchlizna jeszcze się 
powiększy. Ale tylko się wygłupiłem. 
Jedynymi podstawami do zwolnienia 
z pracy były: wysoka gorączka i po-
ważne uszkodzenie ciała – na przy-
kład odrąbana ręka. Nadzór lekarski 
w obozie sprawowała dziewczyna, lat 
około osiemnastu. Ona i jej mąż, któ-
rego w obozie nazywano wychowaw-
cą, byli w obozie jedynymi cywilami 
– to znaczy nie-więzniami. Oboje byli 
też, ma się rozumieć, komsomolcami.

Dziewczyna przejrzała moją grę 
i chyba ją to ubawiło. Naszkicowa-
łem jej portret, który jej się spodobał 
– czasami, kiedy nie byłem za bardzo 
zmęczony, rysowałem tego czy innego 
kolegę – i chciała mi pomóc. Oban-
dażowała mi głowę jak po poważnym 
urazie i dostałem za to coś około czte-
rech tygodni wolnego – to było cu-
downe. Możliwe, że właśnie te cztery 
tygodnie przesądziły o moim życiu lub 
śmierci. [...]

[...] Coś mokrego dotknęło mo-
jej twarzy. Gwałtownie wyrwany ze 
snu, otarłem się ręką. Nagle uświa-
domiłem sobie, że całą przestrzeń 
wokół mnie wypełnia dziwny, syczą-

cy odgłos. Na ziemi roiły się szczury, 
bardzo chude, długie szczury. Z po-
czątku chciałem je zignorować i spać 
dalej, ale to, rzecz jasna, okazało się 
niemożliwe. Ruch, który wykonałem 
siadając, na chwilę je odstraszył, ale 
już wracały. Głodny, pomyślałem, że 
może dałoby się któregoś zakatrupić 
i zjeść, ale zaraz przekonałem się, że 
to również jest niemożliwe. Wlewały 
się do zrujnowanej kuchni jak poto-
ki brudnej wody, ze wszystkich stron 
naraz, całymi legionami, całymi ta-
bunami. Zewsząd świdrowały mnie 
ich małe oczka. [...] Była to najpo-
tworniejsza rzecz, jaka mnie w życiu 
spotkała. Nie miałem jak uciekać. 
Chwilami rozważałem możliwość 
przedarcia się przez drgające rojowi-
sko i ucieczki, ale z góry wiedziałem, 
że to beznadziejne. Już później powie-
dziano mi, że byłaby to pewna śmierć. 
Nie wiem, jak długo to trwało: chyba 
około dwóch godzin. I wtem zapadła 
nagła cisza. Szczury zamarły w bez-
ruchu. W chwili potem usłyszałem 
coś jakby szum wody i w jednej chwili 
cała gęsta masa zniknęła. Nie pozo-
stał ani jeden szczur. [...]

[...] Pewnej nocy ktoś zjawił się 
w obozie. Nie pamiętam ani kto to 
był, ani jak do tego doszło. Zapytał, 
kto z nas chce wstąpić do Air Force. 
Pomyślałem o swoich plecach, które 
zaokrągliły się trwale wskutek pcha-
nia ciężkich taczek, a na dodatek, 
od czasu kiedy wyskubywałem jago-
dy spod posłania w obozie, wlazł mi 
w nie reumatyzm. Może lepiej, myśla-
łem, żebym nie nosił na garbie zbyt 
wiele ekwipunku. Do tego dołączyło 
się mgliste wspomnienie o sierżancie 
RAF-u, pierwszym – i na razie jedy-
nym wolnym, normalnym i szczęśli-
wym człowiekiem, którego spotkałem 
po wyjściu z obozu. Wraz z trzydzie-
stoma innymi zapisałem się do lotnic-
twa. [...]

[...] Książkę tę napisałem – wła-
ściwie dlaczego ją napisałem? Mam 
trzydzieści trzy lata. To już prawie 
„nel mezzo del cammis` di nostra 
vita”, pora przystanąć, obejrzeć się 
za siebie, zrobić bilans. Ale to tylko 
część odpowiedzi, ta mniej ważna. 
Kiedyś złożyłem przysięgę. Przysią-
głem sobie, że ucałuję wolną ziemię 





38 Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014

i będę mówił w imieniu milionów cier-
piących, którzy nie mają prawa głosu. 
Jest ich tak wielu – znacznie więcej 
niż mieszczą obozy pracy. Chciałem 
krzyczeć za wszystkich upodlonych, 
którzy umierają po tysiąckroć, za 
wszystkich uciemiężonych przez ludzi 
podłych i bezlitosnych. Ich ból prze-
rasta wszelkie słowa. Moje własne 
słowa mogą być ledwie aluzją do nie-
go.

Próbowałem mówić już wcześniej, 
ale byłem młody, niecierpliwy i za sła-
bo znałem język, żeby wyrażać się zro-
zumiale. Moje własne rany były zbyt 
świeże, a moje słowa eksplodowały 
bólem. Padały w uszy, które nie chcia-
ły słuchać. Było to jak wołanie na pu-
styni, w dawno zapominam języku. 

Potem utraciłem dar mówienia. 
Najgorsze doświadczenia przetrwałem 
z zamkniętymi ustami, a potem też za-
chowałem milczenie. To, co robię, nie 
wymaga daru krasomówstwa. Najle-
piej robić to w samotnym skupieniu. 
Przez radość powtórnych narodzin 
przepłynąłem samotnie. Czy to moja 
natura, czy nawyk – nie wiem, ale 
w ten sposób czuję się bardziej szczę-
śliwy. Dotrzymałem danej sobie przy-
sięgi. Teraz będę już milczał.

Kolejne rozdziały książki prezentu-
ją drogę na miejsce zsyłki na Syberię. 
Ludzkie tragedie, cierpienie, śmierć 
współtowarzyszy stają się przedmio-
tem bardzo rzetelnej relacji zapisanej 
plastycznym językiem. Losy Stefana 
Knappa wiążą się ściśle z historią Po-
laków osaczonych przez okrutny en-
kawudowski aparat. Dzięki układowi 
Sikorski – Majski Knapp, tak jak inni 
chętni do walki o Polskę młodzi ludzie, 
rozpoczyna heroiczną podróż z Sy-
berii do południowej granicy ZSSR, 
gdzie znajdują się zborne punkty, 
w których formują się jednostki armii 
Andersa. Głodni, wycieńczeni pracą 
w obozach i wyczerpani podróżą mło-
dzi ludzie masowo umierają atakowani 
przez choroby nieznanego klimatu, jak 
relacjonuje autor. Tylko nieliczni, tak 
jak Stefan Knapp, docierają do Europy 
i walczą w polskich jednostkach. Jemu 
udaje się zostać oficerem RAF. Któ-
ryś z dowódców dostrzegł jego talent 
obserwacji i Knapp po przeszkoleniu 
zostaje pilotem zwiadowcą 318 Dywi-
zjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego, 
który istniał od 20 marca 1943 roku 

do 19 sierpnia 1946. Jedyna książka, 
którą napisał, jest obok publikacji Her-
linga-Grudzińskiego, Czapskiego, czy 
Krzysztonia przykładem literatury gu-
łagowej. Należy żałować, że w Polsce 
ukazała się tylko raz i to w wydawnic-
twie podziemnym.

Po wojnie Knapp nie wrócił do 
Polski. Wybrał trudny los emigranta, 
został w Anglii, gdzie rozpoczął świa-
tową karierę malarską. W 1955 roku 
dokonał rewolucji w malarstwie ścien-
nym. Wykonał fresk na stalowych 
płytkach pokrytych emulsją ze szkła. 
Jeden z jego fresków ma wymiary 70 
metrów długości i 17 metrów wyso-
kości. Wykonany został przy współ-
pracy młodych studentów. Tego typu 
obrazy ścienne znajdują się: w No-
wym Jorku (na ścianie domu towaro-
wego), w Londynie (na dworcu lotni-
czym) i na budynku St Anne’s College 
w Oxfordzie. Możemy znaleźć je też 
w Polsce: w Toruniu i Olsztynie. 

W 1970 roku otrzymał nagrodę 
„Za wkład w rozwój współczesnego 
dorobku plastycznego Wielkiej Bry-
tanii”. Była to nagroda Fundacji Chur-
chilla, a w 1972 przyjęty został do 
ekskluzywnego towarzystwa imienia 
W. Churchilla. Umarł w październiku 
1996 roku.

Jego obrazy zakupiły: Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jor-
ku, Muzeum Narodowe w Helsinkach, 
Muzeum Sztuk Pięknych w Caracas 
(Wenezuela), Galeria „Wiktorii i Al-
berta” w Londynie, Muzeum w Bu-
enos Aires, Dallas i wiele innych gale-
rii na świecie, a jego wystawy odbyły 
się w: Paryżu (1955), Nowym Jorku 

(1957), Mediolanie, Caracas (1958), 
Düsseldorfie (1961). 

Stefan Knapp, choć miał angielskie 
obywatelstwo, bardzo często przyjeż-
dżał do Polski. Miał tu wiele wystaw. 
W 1980 roku podarował cykl swoich 
emulsyjnych obrazów Janowi Pawło-
wi II, jako prezent kościoła anglikań-
skiego dla papieża.

Do dziś niestety, mimo wielu roz-
mów z rodziną, powieść Kwadratowe 
słońce wybitnego Polaka, biłgora-
janina nie ukazała się w oficjalnym 
wydaniu. Ta wspaniała, wzruszająca 
opowieść dalej nosi znamię literatury 
podziemnej. Czyż to nie jeden z para-
doksów ludzkiego bytowania, biłgo-
rajskiego bytowania?

Stefan Knapp, Kwadratowe słońce, 
pierwodruk w j. ang., Londyn1957, 
przekład Maria Tarczyńska, wyd. 
WYZWOLENIE 1987.

Pominąłem w swojej prezenta-
cji Biłgoraja pisarzy współczesnych, 
jeszcze żyjących (wyjątek pani Ur-
szula Kozioł). Sądzę, że wymagają 
specjalnego omówienia, pewnie też 
innego historyka literackiego i kryty-
ka, który z zaangażowaniem podjął-
by się zebrania wszystkich tekstów 
i przedstawienia ich autorów. Byłby to 
jakże ciekawy materiał. Życzę sobie, 
a przede wszystkim mieszkańcom mo-
jego miasta takiego opracowania. 

Nie zamieściłem w mojej prezenta-
cji, może niesprawiedliwie, twórczo-
ści związanej z okupacją niemiecką. 
Zabrakło jeszcze jakże bezcennych 
dla obrazu wojny fragmentów dzien-
ników Zygmunta Klukowskiego, 
Konrada Bartoszewskiego ps. Wir, 
oficera Okręgu Biłgorajskiego AK, 
Zbigniewa Jakubika, partyzanta, au-
tora Czapek na bakier, wspomnień 
biłgorajskiego doktora, Stanisława 
Pojaska. Nie przywołałem też krótkie-
go wspomnienia powstańczej potyczki 
z pamiętnika powstańca styczniowego 
Stefana Brykczyńskiego. Myślę jed-
nak, że nie zawsze jest dobrze wyczer-
pać temat, tym bardziej, że może nie 
wszystkie teksty o Biłgoraju odkryłem 
i zaskoczy mnie jeszcze jakiś literacki 
ułamek obrazu Biłgoraja. Życzę sobie 
tego z całego serca, ale też i czytelni-
kom, szczególnie z moich stron.

Andrzej Czacharowski

Stefan Knapp. Fresk
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W I tomie Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego, opublikowanego 
w roku 1880, odnotowano: „Zamek 
tutejszy, niegdyś do wsi Strzyżewic 
należący, wystawili w pierwszych la-
tach XVI wieku Żarczyńscy. Budowla 
niewielka, na jedno piętro wzniesiona, 
obszernymi lochami podmurowana. 
Miała dziedziniec murem obwiedzio-
ny, a nad bramą wysoką wieżę. Po-
siadali ten zamek Gorajscy, a po nich 
Skarbkowie, Kiełczewscy, Kajetan 
Koźmian. Za dziedzictwa Kiełczew-
skich, gdy się dwaj bracia na podział 
majątku zgodzić nie chcieli i każdy 
z nich pragnął zamek posiadać, po-
dzielono się tą budowlą i odtąd każ-
da połowa oddzielnego doświadczała 
losu. Wschodnia dająca widok na do-
linę Bystrzycy, wcześniej opuszczona, 
z czasem poszła w ruinę, obecnie od-
nowił ja pan Stelmasiewicz. Zachod-
nia, na równinie położona, ciągle pra-
wie mająca mieszkańców, utrzymy-
wana była w porządku, ale przerabia-
na stopniowo, straciła swą pierwotną 
postać”.

Pierwotna postać zamku, jak głosi 
jedna z opowieści, to kształt w postaci 
litery „Z”. Inne z kolei podanie głosi, 
iż budowla posiadała podziemne połą-
czenie z zamkiem w Podzamczu koło 
Bychawy. Na zamku nie goszczono 
królów polskich, Strzyżewice leżały 
z  dala od szlaków, które przemie-
rzali, z władców pojawił się w tych 
stronach tylko król szwedzki Karol 
XII w roku 1704, gdy jego wojska 
w jednej z kampanii wojny dwudzie-
stoletniej forsowały szeroko wówczas 
rozlaną Bystrzycę. Władysław Karol 
Zieliński (1839–1895), autor Mono-
grafii Lublina oraz Przewodnika po 
Lublinie i jego najbliższych okolicach 

w artykule o zamku w Bystrzycy za-
mieszczonym w 17 numerze Gazety 
Lubelskiej z roku 1877 napomknął 
o wizycie Karola XII w zamku złożo-
nej, bądź co bądź, nie w pokojowych 
jednak zamiarach. Zieliński przypo-
minał, iż w czasie panowania Augu-
sta II, gdy Szwedzi jak szare gęsi po 
całym kraju gospodarowali, ciągnąc 
raz od Urzędowa, napadli na zamek 
w Bystrzycy, a że Kiełczewscy jako 
stronnicy Stanisława Leszczyńskie-
go, dzielny opór im stawiali, zdobyli 
go szturmem i niszcząc dali początek 
dzisiejszej ruinie. Zieliński odniósł się 
także do sygnalizowanego w Słow-
niku podziału. Według tego autora 
podzielono nie tylko pomieszczenia 
zamkowe, ale również ogród, bramy, 
wieżę, jak i okazałą lipę rosnącą po-
środku dziedzińca. Cóż, żaden z braci 
nie był usatysfakcjonowany podzia-
łem, dochodziło do częstych zatargów, 
kłótni, bijatyk, napadów i procesów. 
Pretekstów do zwady nie brakowało 
nigdy, zdarzały się codziennie, nawet 
kilkakrotnie w ciągu dnia, wszak gdy 
jeden z właścicieli chciał wyjechać 
bramą, drugi właśnie nabierał ochoty, 
aby ją zabarykadować. Podobnie było 
z ową okazałą lipą, gdy jeden rozko-
szował się jej cieniem, drugi strzelał 
do obsiadającego ją ptactwa. Bywało 
więc, że śrut zadudnił nie w gałęziach 
lecz rozłupał dzban z winem, którym 
zamierzał raczyć się odpoczywają-
cy w cieniu właściciel. Chwilę uwagi 
należy poświęcić podaniom gminu 
przytoczonym przez Zielińskiego. 
Opowieść o ogromnych skarbach 
ukrytych w zamkowych piwnicach 
jest powszechnie znana do dzisiaj, 
nigdy w tej okolicy nie brakowało 
śmiałków usiłujących zapuszczać się 
w zamkowe podziemia, jeden po-
dobno coś znalazł, lecz pospiesznie 
opuścił te strony. Zieliński usłyszał 
i zapisał podanie, iż w dzień śmierci 
niezgodnych braci Kiełczewskich, du-
chy ich zjawiają się wśród ruin i toczą 
ze sobą bój zacięty, który rokrocznie 
tak długo się powtarzać się będzie, po-
kąd nie wymrą wszyscy członkowie 

tak po mieczu, jak i po kądzieli, po-
chodzący z tej rodziny, ma to być kara 
za niezgodę bratnią i za morderstwo 
popełnione na księdzu. Innych legend 
zamku nie zapisał nawet pracowity 
Kajetan Koźmian, przedstawiciel rodu 
władającego budowlą od roku 1780. 
Także w czasach Koźmianów każda 
połowa zamku oddzielnego doświad-
czała losu, nadal pomiędzy właścicie-
lami dwóch części panowała niezgoda 
i spory. Koźmianowie nie potrafili po-
rozumieć się z Trzcińskimi.

Barwnych postaci wśród właścicie-
li strzyżewickiej posiadłości nie bra-
kowało, byli wśród nich zatwardziali 
pieniacze, ale trafiali się gorący patrio-
ci, waleczni żołnierze, zdolni politycy, 
ale także ludzie nieszczęśliwi, boleśnie 
dotknięci przez los. Ignacy Trzciński, 
wzorowy obywatel kochający ojczy-
znę, w okresie funkcjonowania Sejmu 
Wielkiego (1788–1792) sprawujący 
funkcję komisarza powiatu urzędow-
skiego do ściągania podatku na po-
trzeby przyszłej 100-tysięcznej armii 
polskiej, nie szczędził sił, by podołać 
ważnemu i  wzniosłemu zadaniu. I na 
tym polu odniósł duże sukcesy. Gorzej 
wiodło mu się we własnym gospodar-
stwie. Zaniedbał bowiem swoje posia-
dłości, a zadłużywszy się i zmarnotra-
wiwszy majątek, z rozpaczy odebrał 
sobie życie w zamku strzyżewickim.

Koźmian pilnował swego gospodar-
stwa, ale i jemu zdarzały się niepowo-
dzenia. W roku 1795 gwałtowna burza 
zerwała dach, który chronił zgorzałe 
mury zamkowej części Koźmiana. 
Szkodę naprawiono, ale parę lat po 
tym zdarzeniu, podczas nieobecności 
Koźmiana w zamku, jego lekkomyśl-
ny ekonom, potrzebujący wtedy cegły 
na budowę komina, rozkazał dwóm 
robotnikom wejść na zamkową wieżę 
i zrzucić kilka warstw cegły Nieste-
ty, leniwi robotnicy usiłowali upro-
ścić sobie zadanie i wydobywali cegłę 
spod fundamentu. Efekt łatwo sobie 
wyobrazić. Osłabili konstrukcję pięk-
nej i wyniosłej wieży, która z wielkim 
hukiem runęła na ziemię.       █

Zbigniew Lubelski 

        Bystrzyca



40 Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014

Płouszowice są jedyną miejscowo-
ścią o takiej nazwie, a jest ona wyni-
kiem, niekompetencji urzędników. 
W Księdze dobrodziejstw – czyli Li-
ber beneficjorum dioecesis Craco-
viensis , pisanej w latach 1470–1480, 
Jan Długosz wymienia nazwę Plony-
schowycze, „wieś i dobra o 10 wiorst 
od Lublina”. „Plonyschowycze” – to 
miejsce, gdzie „plony się chowa”, czy-
li uprawia. Jednakże w dokumentach 
„notarialnych” z 1401 roku figuruje 
nazwa „Ploniszowicze”, którą to wieś 
razem z sąsiednią Dąbrowicą otrzymał 
Adam Firlej. Potem używano prze-
różnych nazw wsi (Plodzischowicze – 
1451 rok, Plowyssowicze – 1529 rok, 
Plonissowicze – 1531 rok itp.). Słow-
nik geograficzny Królestwa Polskiego 
w 1880 roku podaje nazwę Plonszo-
wice – i to tak naprawdę jest prawidło-
wa nazwa miejscowości (jest to wieś 
i kolonia). Rosyjski zapis z 1905 roku 
podaje już nazwę Płouszowice. Wieś 
w latach 1795–1809 była w zaborze 
austriackim, od 1815 roku przez sto 
lat w rosyjskim. Po wprowadzeniu do 
pism urzędowych w zaborze rosyjskim 
alfabetu opartego na cyrylicy zwanego 
grażdżanką w nazwie wsi zamieniono 
literę „l” na „ł” oraz „n” na „u”. W ten 
sposób Plonszowice zamienione zosta-
ły na Płouszowice. 

Przez Płouszowice prowadził stary 
„trakt ruski” ciągnący się od Morza 
Czarnego do Krakowa, tutaj na odcin-
ku Lublin – Solec nad Wisłą – Kraków, 
potem Lublin – Kazimierz nad Wisłą. 
W czasie powstania styczniowego 
w części Płouszowic zwanej Kopaniną 
kozacy dokonali pogromu małego od-
działu powstańczego. Zginęło około 10 
powstańców, a w leśniczówce, wkrót-
ce spalonej przez kozaków, zmarł od 
odniesionych ran dowódca oddziału 
powstańczego, podobno w randze puł-
kownika. Pochowany został w pobliżu 
leśniczówki, a na jego grobie usta-
wiony został krzyż. W 1918 roku na 
dwóch furmankach przyjechało kilku 
mężczyzn, przestawili krzyż, wykopali 
trumnę ze zwłokami i razem z dwoma 
skrzyniami znajdującymi się pod trum-

ną załadowali na furmanki i odjecha-
li w kierunku Lublina. Właścicielom 
pola, na którym stał krzyż przekazali, 
że w kufrach były dokumenty oddziału 
powstańczego. Syn właściciela powta-
rzał jednak (w tym autorowi niniejszej 
notatki), że była w nich ukryta „kasa 
pułkowa”, czyli „skarb” (w okresie 
międzywojennym podobno zresztą 
w pobliżu wyorano parę srebrnych mo-
net). Ponieważ dziadkowie niżej pod-
pisanego kupili tę działkę, moja mama, 
amator archeolog, odkryła jej ślady 
(grubą warstwę popiołu) i twierdziła, że 
był tutaj krąg ofiarny Słowian. A nie-
daleko, w Motyczu, odkryte zostało 
siedlisko obronne Słowian z IV wieku 
naszej ery (zgodnie z prawdą powinno 
być napisane: z IV wieku po narodze-
niu Chrystusa) i archeolodzy stwierdzi-
li, że w owym czasie Lublin leżał koło 
Motycza, a nie Motycz koło Lublina, 
jak jest obecnie. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1915 
roku na Kopaninie nastąpiła koncen-
tracja 1. brygady i 4. Pułku Piechoty 
Legionów Polskich i stąd ruszały ataki 
na pozycje 4 armii rosyjskiej w bitwie 
pod Jastkowem (31 lipiec – 2 sierpień 
1915). Pod kilkusetletnim dębem zor-
ganizowany został lazaret polowy dla 
rannych legionistów, a bitwa była bar-
dzo krwawa. Dąb ten zwaliła wichura 
bodajże w 2010 roku. Na około dobę 
w Płouszowicach zatrzymał się Józef 
Piłsudski ze swoim sztabem (u Wro-
nów przy trakcie nałęczowskim), po-
tem przeniósł się do Dąbrowicy. Las 
porastający głęboki wąwóz Kopaniny 
został wykarczowany w okresie mię-
dzywojennym i podczas drugiej wojny 
światowej. 

W 1878 roku część Płouszowic za-
kupili baptyści z Zezulina i zasiedlili je 
kolonistami niemieckimi, w tym stary 
dworek szlachecki. W latach 1880–
1884 w Płouszowicach bywał Bolesław 
Prus (Aleksander Głowacki), czego 
efektem była powieść Placówka, wy-
dana w 1885 roku. Przez kilka lat była 
ona obowiązkową lekturą dla uczniów 
w 7-letniej szkole podstawowej (lata 
sześćdziesiąte minionego wieku). Pru-

sowi zwykle towarzyszyła Oktawia 
Radkiewiczowa, przyszła żona Stefana 
Żeromskiego. Prowadził on rozmowy 
zarówno z chłopami polskimi jak i ko-
lonistami niemieckimi. Opisująca te 
wydarzenia Gabriela Pauszer-Klonow-
ska w książce W cieniu nałęczowskich 
drzew pomyliła przepływającą tutaj 
rzekę Czechówka z rzeką Ciemięgą, 
przepływającą przez Jastków. Uwagę 
tę przekazał jej listownie autor niniej-
szej notatki, odpowiedzi nie otrzymał, 
ale w kolejnym wydaniu książki błąd 
został poprawiony. 

O pobycie Prusa w Płouszowicach 
pisał także Zbigniew Włodzimierz 
Fronczek (Poprawki do portretu). Też 
nie uniknął pomyłki. Otóż w dworku 
odkupionym od kolonisty niemieckie-
go umieścił Ślimaka z Placówki, przy-
pisując autentycznemu właścicielowi 
jego życiorys. W powieści Ślimakowi 
zmarła pierwsza żona i wziął drugą bo-
gatą. Rzeczywisty właściciel żonę miał 
jedną. Gdy Zbyszek wydał książkę, 
ów właściciel już nie żył, ale żyła jesz-
cze jego sędziwa żona. Była oburzona 
na… autora niniejszej notatki, że podał 
Fronczkowi nieprawdziwe informa-
cje. Tymczasem właścicielem dworku 
został bogaty chłop, który wcześniej 
był… koniokradem. Tak napisał Bole-
sław Prus w Placówce. W ten sposób 
w sto lat później w przedziwny sposób 
fikcja literacka splotła się z rzeczywi-
stością. 

O Płouszowicach wspomniał także 
Stefan Żeromski, chociaż nazwy wsi 
nie wymienił. Na trasie z Nałęczowa do 
Lublina bowiem tylko tutaj mieszkali 
koloniści niemieccy, o których pisał 
w swoich Pamiętnikach. W 1881 roku 
zapisał w nich, że jego żona opowie-
działa mu historię powstania Placówki, 
do której motywy Prus wziął z kolonii 
niemieckiej w Płouszowicach. 

Jeszcze przed kolonistami niemiec-
kimi w Płouszowicach osiedliło się 6 
lub 7 rodzin żydowskich. W okresie 
międzywojennym w jednym domu 
mieszkały trzy rodziny: żydowskie 
Goldbergów i Neumanów oraz nie-
miecka Bucholtzów. Do szkoły po-

Stanisław Żurek

Płouszowice historyczne i  literackie 
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wszechnej w Płouszowicach uczęsz-
czały dzieci polskie, niemieckie i ży-
dowskie, często siedząc obok siebie 
w jednej ławce. Nie było między nimi 
żadnych antagonizmów, większość ro-
dzin żydowskich w czasie wojny prze-
chowali ich polscy sąsiedzi. W sierpniu 
1940 roku władze niemieckie dokonały 
przesiedlenia mieszkających w Pło-
uszowicach 6 lub 7 rodzin niemieckich 
w Poznańskie, przyłączone do III Rze-
szy, a stamtąd przybyło kilka rodzin 
polskich wypędzonych przez Niem-
ców. Koloniści niemieccy wyjeżdżali 
niechętnie, sąsiedzi Polacy pomogli 
im dokonać omłotów zbóż i wykopać 
ziemniaki, chociaż było na to za wcze-
śnie. Po wojnie Polacy wrócili do swo-
ich domów w Poznańskie, a za to przy-
wędrowało do Płouszowic kilka rodzin 
„zza Buga”, w tym zdziesiątkowanych 
przez Ukraińców podczas rzezi na Wo-
łyniu i Podolu. 

W czasie drugiej wojny świato-
wej w Płouszowicach działała silna 
placówka Armii Krajowej, której ko-
mendantem był kierownik szkoły po-
wszechnej, piłsudczyk, ppor. rezerwy 
Edward Wójtowicz „Zawieja”, a na-
stępnie Stanisław Wójtowicz „Stach” 
mieszkający na Kopaninie. Podlega-
ła pod rozkazy Stanisława Łukasika 
„Rysia”. Latem 1941 roku na stacji 
kolejowej w Motyczu z transportu żoł-
nierzy niemieckich jadących na front 
niemiecko-sowiecki uciekł oficer 
Wehrmachtu Leon Kreft. Pochodził 
on z Poznańskiego, zmobilizowany 
przymusowo czuł się Polakiem i nie 
chciał bić się za III Rzeszę. Pomimo 
początkowej nieufności mieszkańców 
znalazł schronienie i wkrótce trafił do 
rodziny Iwanickich we wsi Płouszo-
wice. Szkolił partyzantów AK oraz 
niańczył małoletniego syna gospoda-
rzy, który kilka lat temu opowiedział 
mi całą historię pobytu Krefta, pełną 
niebezpiecznych wydarzeń. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej Kreft wyje-
chał na Pomorze i został dyrektorem 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
nie przyznając się do przynależno-
ści do AK. Nocą z 12 na 13 kwietnia 
1944 roku na placówkę o kryptonimie 
„Mysz” , zlokalizowaną na polach za 
wsią Płouszowice, dokonany został 
zrzut lotniczy. Na spadochronach wy-
lądowało czterech skoczków: trzech 
cichociemnych oraz Delegat Rządu 
na uchodźstwie. Radość partyzan-

tów była ogromna. Punktami kon-
taktowymi były domy Józefa Wrony 
w Płouszowicach oraz Adama Bakiery 
w Tomaszowicach. Na drugi dzień od-
jechali pociągiem ze stacji Miłocin do 
Warszawy. Zrzut zawierał także dużą 
ilość broni i amunicji oraz radiostacje 
i pieniądze w dolarach. Wydarzenie to 
opisał Karol Rybnik na łamach „Ku-
riera Lubelskiego” z 22 – 24 kwiet-
nia 1944 roku. Jerzy Krzyżanowski 
w książce U Szarugi mylnie podaje, 
że zrzut miał miejsce we wsi Podole 
koło Bełżyc. Ostatni partyzant Sta-
nisław Lis zginął w wyniku zdrady, 
osaczony i ostrzelany przez grupę ope-
racyjną KBW w kryjówce pod stertą 
słomy w stodole we wsi Płouszowice 
24 października 1954 roku. Niedawno 
zmarł ostatni partyzant AK i potem 
WiN z oddziału „Rysia”, Jan Ostański 
„Jaś” mieszkający na Kopaninie. Ska-
zany na karę śmierci, „ułaskawiony 
na dożywocie”, wiele lat przesiedział 
w więzieniu. Zarówno komendant 
Wójcik (też więziony przez kilka lat), 
jak i jego sąsiad Ostański mieszkali 
opodal starego dębu, pod którym znaj-
dował się lazaret polowy dla rannych 
legionistów podczas bitwy pod Jastko-
wem w 1915 roku, i pod który znoszo-
no poległych w ataku na Rosjan. 

Rodzina Mazurów we wsi Płouszo-
wice przechwała przez okres okupacji 
12 Żydów z 3 rodzin tutaj mieszkają-
cych. Tej pomocy okresowo udzielały 
im inne rodziny we wsi, denuncjacji 
nie było. Po wojnie podczas jednej 
z licznych rewizji ubecy zastrzeli-
li w domu mieszkańca wsi. Podobno 
przez omyłkę, gdy wchodzili do poko-
ju chciał on schować butelkę bimbru, 
który pił z bratem z okazji imienin 
(„w Józefa”), a oni myśleli, że sięga 
po broń i zastrzelili go. 

W stanie wojennym w domu piszą-
cego niniejszą notatkę na kolonii Pło-
uszowice zorganizowane zostały dwie 
„biesiady literackie”. Ponieważ boj-
kotowało się imprezy reżimowe, były 
to biesiady prywatne. Na pierwszej 
w maju 1982 roku (maj „za Gierka” 
był miesiącem „dni książki i prasy”), 
pieśni stanu wojennego śpiewał Ry-
siek Borkowski (oraz m.in. Polowanie 
na wilki). Śpiewali zresztą wszyscy 
biesiadnicy. Wystawę swoich prac 
malarskich zaprezentowała Krysty-
na Łoboda (ciotka niżej podpisanego, 
mieszkająca w Warszawie, pracująca 

wcześniej w redakcji miesięcznika 
„Poezja”). Swoje wiersze (i nie tylko 
swoje) czytali Zbyszek Fronczek, Ste-
fan Aleksandrowicz i niżej podpisany. 

Na drugiej biesiadzie, w maju 1983 
roku, oprawę muzyczną zapewnił Ja-
nek Kondrak „Huczwa”. Próbował 
robić mu konkurencję mieszkający po 
sąsiedzku, niedawno zmarły, Jan Besz-
tak, który grał „na butelce” z obciętą 
w połowie szyjką. Recytował też ludo-
we wierszyki, ale nie nadają się one do 
zacytowania. Ponieważ Waldek Że-
lazny ubrany był w garnitur, Besztak 
zwracał się do niego per „partyjniaku”, 
chociaż Waldek także aktywnie działał 
„w podziemiu”. Spanie zapewnione 
było na słomie w jeszcze nie wykoń-
czonym pokoju. Biesiadnik o ksywce 
„Jaśko” wypił prawie cały gąsior wina 
przywieziony przez „Huczwę” (taki 
pseudonim artystyczny Kondrakowi 
nadał Stefan Aleksandrowicz, ponie-
waż rodem pochodził znad tej rzeki), 
w wyniku czego nie trafił na słomę 
i spał na strychu w trocinach, o czym 
rano zaświadczył wygląd jego ubra-
nia. Kilku poetom towarzyszyły ich 
„muzy”, przyszłe żony, stąd daleko po 
kolonii niosły śpiew nie tylko męskie 
głosy, „tajniakom do słuchu”. 

Następnego roku biesiady nie było. 
Lokal został „zakonspirowany”, ulo-
kowana w nim została podziemna 
„drukarnia”, czyli zestaw do sitodruku 
i „drukowany” miesięcznik „Solidar-
ność Nauczycielska”, w którym zresz-
tą część biesiadników publikowała. 
A wkrótce potem Wojtek Guz uloko-
wał maszynę offsetową i wydawane 
były nawet książki (m.in. Inny świat 
Herlinga-Grudzińskiego) w ramach 
podziemnego wydawnictwa „Solidar-
ności” Regionu Środkowo-Wschod-
niego. Biesiady literackie były dobrą 
dezorientacją dla „ciekawskich”, gdyż 
wizyty osób związanych z drukar-
nią komentowane były w okolicy, że 
„u Stacha znów byli poeci i czytali te 
swoje wiersze”. 

W Płouszowicach bywał Bolesław 
Prus i je opisał. Tutejsza szkoła pod-
stawowa nosi jego imię. W sąsiedniej 
Dąbrowicy na zamku u Firlejów bywał 
Jan Kochanowski, napisał wiersz Na 
wieś Dąbrowica. Nie ma nawet tablicy 
pamiątkowej. W Płouszowicach bywał 
i bywa Zbigniew W. Fronczek i o nich 
pisze… 

█ 
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Malownicze ruiny wielkiej, warow-
nej budowli przypominają o potędze 
dawnych właścicieli. Resztki budowli, 
jak również dobrze zachowane fosy, 
wypełnione wodą z licznych rozlewisk 
na rozległych łąkach wywarły ogrom-
ne wrażenie na Michale Czajkowskim 
(1804–1886). Czajkowski, znany póź-
niej w świecie jako Mehmed Sadyk 
lub Sadyk Pasza, pojawił się w tych 
stronach jako żołnierz powstania li-
stopadowego walczący pod komendą 
pułkownika Różyckiego. W roku 1830 
był jeszcze porucznikiem, miał przed 
sobą wiele lat życia, dosłużył się stop-
nia generała, przez lata był ulubieńcem 
księcia Adama Czartoryskiego, ale całe 
swe życie był intrygantem, na starość 
zbłaźnił się jednak doszczętnie, jak 
sam powiadał: „przejął rolę Moskala”, 
oddał się w carską służbę. Zorientował 
się szybko, że popełnił błąd, odwrotu 
jednak nie było, dumny kiedyś z tu-
reckiego tytułu Sadyk Pasza sięgnął po 
pistolet i strzelił sobie w pierś. Zanim 
stracił przytomność powiedział: „że ży-
cie mu zbrzydło”. W czasach, gdy pa-
trzył na ruiny zamku Krupe, był pełen 
młodzieńczego wigoru, myślał o karie-

rze politycznej i także literackiej, akcję 
swej powieści o Stefanie Czarnieckim 
umieścił właśnie w tymże zamku. Z pa-
sją i swadą snuł intrygę o dziejach ma-
gnata i banity Samuela Zborowskiego, 
tworzył pełne napięcia sceny, piętrzył 
obrazy grozy, dzielni i butni rycerze 
jego powieści zabiegali o  względy uro-
czych panien. Fantazji mu nie brako-
wało, wzniesienie potężnego kasztelu 
o siedmiu wieżach przypisywał Zbo-
rowskiemu. Cóż, Czajkowski w tam-
tym czasie więcej siedział w siodle, na 
końskim grzbiecie, niż w bibliotece. 
W rzeczy samej, późnorenesansowy 
zamek wzniesiony został przez Paw-
ła Orzechowskiego na przełomie XVI 
i XVII wieku. Paweł Orzechowski, her-
bu Rogala, był jednym z najbliższych 
współpracowników Jana Zamoyskiego.

Andrzej Lubieniecki (1550–1623), 
historiograf ariański, swe główne dzie-
ło „Poloneuutichia albo Polskiego Kró-
lestwa szczęście” pisał w jednej z kom-
nat tego zamku. Cóż, o jego dziele nikt 
już nie pamięta. Informacje o Zborow-
skim – właścicielu i budowniczym 
warowni powtarzali jeszcze w latach 
70. dwudziestego wieku wybitni histo-

rycy i architekci. Może to jednak nie 
Czajkowski wprowadził w błąd opinię 
publiczną, lecz któryś z pisarzy tam-
tego czasu. O kasztelu Zborowskiego 
w Krupem pisał przecież także wybitny 
pamiętnikarz – ceniony przez Mickie-
wicza i Sienkiewicza – Henryk Rze-
wuski w trzytomowym dziele „Zamek 
krakowski” publikowanym w latach 
1847–48, szeroko o Zborowskim z zie-
mi chełmskiej rozwodził się Stanisław 
Doliński w popularnym swego czasu 
tomie „Zamek krupski” ogłoszonym 
w roku 1849. Tę błędną informację 
powtórzył Dygasiński, który w swym 
reportażu relacjonował; „W Krupem 
jest zwalisko zamku jeszcze wspanial-
sze niż w Janowcu. Fundatorem gma-
chu był ów Samuel Zborowski, co to 
za butną zuchwałość i zdrajcze kno-
wania przeciw tronowi dał gardło pod 
miecz w Krakowcu... Krupe miało ja-
kieś szczęście do panów wichrzycieli, 
gdyż stąd pochodził i ów pan Krupa 
unieśmiertelniony przez Jana Kocha-
nowskiego: »darmo silisz się, nieboże, 
Krupa jagłą być nie może«. Gnoiński 
znowu, wnuk Samuela Zborowskiego 
po kądzieli, żarliwy zwolennik aryani-

Zbigniew Włodzimierski

Krupe

Adam Lerue, Zamek w Krupem
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zmu, zszeptywał się z wojskami Karo-
la Gustawa i za to w zamku krupskim 
oblegano go i ciężko warownię uszko-
dzono. Wnet potem wybuchły pożar do 
reszty dokonał zniszczenia”.

„Wcześniej od Dygasińskiego dotarł 
w te strony W. Ciesielski, reportaże jego 
pióra drukowano w „Kurierze Lubel-
skim” w roku 1869, zaś sześć lat przed 
Ciesielskim był tu Franciszek Maksy-
milian Sobieszczański (1814– 1878), 
nawiasem mówiąc urodzony w Bycha-
wie autor Przewodnika po Warszawie 
z roku 1857. Sobieszczański, pracow-
nik warszawskiego Komitetu Cenzury, 
już w czasie powstania styczniowego 
opisał ruiny w Krupem i swe refleksje 
zamieścił w „Tygodniku Ilustrowa-
nym”, informację o zamku jego autor-
stwa znaleźć można w Encyklopedii 
Powszechnej Orgelbrandta. Dygasiń-
ski, swoim zwyczajem, wypytywał naj-
starszych i najrozmowniejszych w oko-
licy o duchy i zmory, ale w Krupem nie 
zaspokojono tej reporterskiej ciekawo-
ści. Ciesielski zaś najwidoczniejszej 
potrafił wyszukać osoby potrafiące się 
spoufalać z przybyszami z zaświatów 
skoro opisał całą tutejszą gromadę 
zjaw, widm i upiorów. Najdramatycz-
niejsze historie związane były ze zja-
wą Skąpca. Ot, za swego ziemskiego 
życia pewien zamożny a chytry dzie-
dzic, którego nazwisko utonęło w mro-
ku dziejów, dręczył podatkami swych 
poddanych, a najbliższej rodzinie na-
kazał niezwykle oszczędny tryb życia. 

Skarbów zgromadzonych nie opuścił 
i po śmierci, opowiadają, że strzeże ich 
nadal. Pod wrażeniem tych opowieści 
Ciesielski wzdychał: „Oj, poetyczny 
ten ludek w Lubelskiem, z istotami 
swej wyobraźni żyje jak z rodziną. 
Obcuje on całą duszą z postaciami ży-
jącymi w podaniach i tradycjach, i wie-
rzy w nie jak w świętych obcowanie”. 
Co ma nie wierzyć! – żachnie się ten 
czy tamten z okolic Krupego, skoro na 
zjawę Skąpca może się natknąć każdy 
spóźniony przechodzień. I nie uwolni 
się od dręczącego towarzystwa chudej 
postaci okrytej workiem, jeśli nie ciśnie 
za siebie choćby grosika...

Ciesielski, co można jeszcze odno-
tować, rym o Jagle i Krupie przypisy-
wany przez Dygasińskiego Kochanow-
skiego uważa za dzieło Andrzeja Zbyli-
towskiego z roku 1594. 

Dygasiński, jak się rzekło, nie wy-
kazywał dociekliwości historyka w śle-
dzeniu losów warowni oraz ich właści-
cieli. Ciesielski, przeciwnie, swe rela-
cje wypełniał faktami historycznymi 
i mnóstwem ciekawostek najrozmait-
szej natury. Notował choćby: „Majęt-
ność Krupe była niegdyś własnością ro-
dziny Krupów czy też Krupskich herbu 
Korczak, z których jeden w bitwie pod 
Koszycami w roku 1497 przyczynił się 
do ocalenia Jana Olbrachta, odstępując 
mu konia, kiedy uchodził z pogromu”. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku 
w informatorach turystycznych z ziemi 
chełmskiej pojawiła się szczególna in-

formacja. Donoszono, iż z tych Krup-
skich wywodziła się Nadieżda Krup-
ska... żona Lenina.

Ziemię chełmską odwiedził także 
Stefan Żeromski. Ruiny zamku w Kru-
pem przywołał, kiedy w Snobizmie 
i postępie snuł refleksje o ludowym te-
atrze, który – według autora Popiołów 
– powinien swój program oprzeć na lu-
dowych podaniach i baśniach.

Wierszowana fraza przywoływana 
przez Dygasińskiego i Ciesielskiego, 
a przypisywana przez tych reporterów 
różnym autorom, faktycznie w wieku 
XIX była bardzo popularna skoro od-
notowana przez Oskara Kolberga w to-
mie „Chełmskie”.

Pan Jagiełło zbił Krzyżaki,
I pan Krupa chciał być taki,
Darmo suszysz łeb nieboże,
Krupa jagłą być nie może.

Kolberg nie wyjaśnił sensu cztero-
wiersza, odnotował jedynie, iż dotyczy 
właściciela zamku Krupe, który nie 
chciał uznać Jagiełły. Przysłowie zna-
ne powszechnie na początku XX wieku 
zaintrygowało Juliana Krzyżanowskie-
go, który w swym dziele Mądrej głowie 
dość dwie słowie poświęcił mu zdań 
kilkanaście i zaznaczył, iż chyba nigdy 
nie będziemy umieli wyjaśnić czasu 
powstania i sensu przysłowia.

              █
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Adam Lerue, Rynek w Kazimierzu.

Zbigniew Lubelski

Kazimierz
Historia przypisuje wzniesienie tego 

pięknego miasteczka królowi Kazimie-
rzowi, jednakże miejscowe podanie 
„dawność miasta o dwa wieki wyżej 
podnosi”, aż do czasów panowania in-
nego Kazimierza, Sprawiedliwym na-
zywanego. Może i faktycznie tak było. 
Król Kazimierz jeśli nie założył to od-
budował miasto nad Wisłą. Wzniósł 
okazały zamek, cóż – do naszych cza-
sów przetrwały tylko ruiny. Najpierw 
zniszczyli go Szwedzi w czasie „poto-
pu”, sto pięćdziesiąt lat później żołnie-
rze szwedzcy też zjawili się pod zam-
kowymi murami. I nie przybyli tu na 
piknik. August II rozpoczął odbudowę 
zamku, usiłował zbudować twierdzę 
przeciw Karolowi XII, który nadciągał 
ze swą armią z Północy. I tym razem 
Szwedzi zamek zdobyli i zburzyli.

Tę wspaniałą budowlę, stopniowo 
odbudowywaną, nie spowija żadna dra-
matyczna powieść, romanse, które się 
tu zawiązały nie przeszły do legendy, 

stoczone tu pojedynki uległy zapo-
mnieniu. Nie pojawiają się tu duchy po-
mordowanych, nie dźwięczą kajdanami 
zjawy niewinnie skazanych, nie błąkają 
się tu wreszcie widma rycerzy ni dam. 
A jednak jest to jeden z najpopularniej-
szych zamków w kraju, malownicze 
ruiny przyciągają setki turystów, na 
zamkowe wzgórze wdrapują się mło-
dzi i starzy, by popatrzeć na przepięk-
ną wstęgę Wisły i urocze kamieniczki 
miasteczka. 

W roku 1792 do Kazimierza zawitał 
Zygmunt Vogel (1764–1826), rysow-
nik i malarz akwarelista, zwany Ptasz-
kiem, niektórzy powiadali o nim nawet 
„Ptaszek królewski”. Vogel wszak 
przyjęty został do malarni królewskiej 
na Zamku warszawskim i od roku 1787 
podróżował po Polsce, wykonując szki-
ce wiekowych ruin, biednych i boga-
tych miast oraz rezydencji. Artystyczne 
podróże odbywał z  polecenia samego 
króla, który w trakcie swych wojaży po 

kraju zachwycił się widokami zamków, 
fortec, kościołów i kaszteli. Zalecił 
również Voglowi, by „odrysowywał 
widoki”, dołączał do nich historycz-
ne wiadomości i starożytne podania. 
W Kazimierzu Ptaszek szkicował pano-
ramy i poszczególne obiekty, pracował 
z pasją, sporządził osiem prac z  Ka-
zimierza, w tym piękny „Widok spod 
łuku bramy wjazdowej na zamek” oraz 
„Widok Kazimierza od strony Puław”.

W pierwszych latach XIX wieku 
zrodziła się idea opisywania zabytków 
starożytności w Królestwie Polskim. 
Idea doczekała się realizacji w latach 
czterdziestych. Na czele delegacji do 
spisywania zabytków stanął Kazimierz 
Stronczyński, w jego ekipie znalazł się 
młody i energiczny artysta Adam Le-
rue. W roku 1852 wywodzącego się 
z Lubelszczyzny rysownika oddele-
gowano w objazd guberni Lubelskiej. 
Plonem wyprawy był „Album” zawie-
rający cztery widoki Kazimierza.        █
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Miasto Międzyrzec Podlaski ma 
bogatą ponad 600-letnią historię. Jego 
początki – to przełom XIV i XV w. 
Terytorium, na którym leży było na 
przestrzeni stuleci terenem ścierania 
się różnych kultur i narodowości: pol-
skiej, rusińskiej, litewskiej i żydow-
skiej. Pierwsza wzmianka o Między-
rzecu znalazła się w źródłach pisanych 
w 1390 roku, kiedy to król Władysław 
Jagiełło nadał wsie Międzyrzecze 
i Stołpno rycerzowi polskiemu Abra-
hamowi Chamcowi Jaksie herbu Gryf 
w nagrodę za zasługi. Po jego bezpo-
tomnej śmierci, około 1428 roku Wielki 
Książę Witold dokonuje donacji włości 
Międzyrzec i Stołpno na rzecz Mikoła-
ja Nasuty. Zabiegi o względy i wierna 
służba na rzecz władców litewskich 
zaowocowały nadaniem mu wielu te-
renów na Podlasiu, jak również godno-
ści starosty drohickiego i mielnickiego 
oraz sędziego tych ziem. Mikołaj Na-
suta kojarzony jest z odbudową w 1430 
roku pierwszego drewnianego kościoła 
pod wezwaniem św. Mikołaja. W tym 
czasie wymienia się także istniejącą 
przy kościele szkołę, nad którą patro-
nat sprawowała Akademia Krakow-
ska. Dzięki zabiegom Mikołaja Nasuty 
u księcia Bolesława Mazowieckiego 
Międzyrzec, będący do tej pory wsią, 
otrzymuje prawa miejskie, jak również 
tzw. „prawo magdeburskie”. W 1486 
roku miasto otrzymuje przywilej orga-
nizowania targów i jarmarków. 

Włości międzyrzeckie były własno-
ścią prywatną magnatów, którzy posia-
dając rozległe dobra w Rzeczypospo-
litej, rzadko rezydowali na Podlasiu. 
Międzyrzec był kolejno własnością: 
Chamca, Nasutów, Zabrzezińskich, 
Sapiehów, Zbaraskich, Tęczyńskich, 
Kiszków, Daniłłowiczów, Opalińskich, 
Lubomirskich, Sieniawskich, Denhof-
fów, Czartoryskich i Potockich. Wła-
ściciele Międzyrzeca często zajmowali 
wysokie stanowiska w państwie (pełnili 
funkcje wojewodów, marszałków, het-
manów). Jeden z nich Łukasz Opaliń-

ski był też poetą, pisarzem politycznym 
i moralistą. Międzyrzec Podlaski w po-
łowie XVI wieku miał duże znaczenie 
jako ośrodek miejski, a rozwój swój za-
wdzięczał m.in. położeniu na tzw. trak-
cie brzeskim na pograniczu ziemi brze-
skiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i Korony Polskiej. Położenie to wiązało 
się z posiadaniem komory celnej: znaj-
dowały się tu wówczas m.in. dwa ryn-
ki, ratusz, dwie cerkwie prawosławne, 
dwa kościoły i bożnica. Miasto znane 
było z dobrze rozwiniętego handlu zbo-
żem, futrami, skórą i leśnymi płoda-
mi. W XVIII wieku było największym 
miastem na Podlasiu, które prowadziło 
handel zagraniczny. W sierpniu 1780 
roku cesarz Józef II, pod przybranym 
nazwiskiem hrabiego Falckensteina, 
wracając z Petersburga do Wiednia, 
nocował w pałacu książąt Czartory-
skich, a w listopadzie 1782 roku bawił 
tu rosyjski wielki książę Paweł ze swą 
małżonką, przybywszy z Kocka pod 
imieniem hrabiego de Nord w licznej 
asyście. Książę Konstanty Czartoryski 
dwukrotnie w roku 1805 podejmował 
cara Aleksandra I. 

W roku 1800 proboszczem w ko-
ściele pw. św. Mikołaja został ks. Grze-
gorz Piramowicz – sekretarz Komisji 
Edukacji Narodowej, współtwórca 
Konstytucji 3 Maja, pisarz, członek 
Towarzystwa do Ksiąg Elementar-
nych. Po jego rychłej śmierci probo-
stwo w Międzyrzecu objął ks. Adam 
Kukiel. Był doktorem filozofii i sztuk 
wyzwolonych. Był też wszechstron-
nym uczonym: matematykiem, fizy-
kiem i geografem oraz częstym uczest-
nikiem obiadów czwartkowych u króla 
Stanisława Augusta. Wzbudzał cieka-
wość wiernych, ponieważ chodził we 
fraku z żabotem, w pończochach (tak 
jak chodzono w czasach stanisławow-
skich), co dzień ufryzowany i upudro-
wany z warkoczem peruki, który nosił 
w woreczku jego kamerdyner. Odtąd 
plebania przypominała laboratorium 
naukowe, a na dzwonnicy zainstalowa-

no „kompas” czyli zegar słoneczny ks. 
Kukiela. Niewielu parafian wiedziało, 
że ich proboszcz był między innymi 
konstruktorem piorunochronu, któ-
ry zainstalował w Siedlcach. Posiadał 
godność „Geografa Jego Królewskiej 
Mości”. W Międzyrzecu odwiedzała 
księdza liczna rodzina. Ktoś dowcipny 
z parafian na drzwiach plebanii napi-
sał: „Myszy zjadły Popiela, a familia 
Kukiela”. Widząc napis, ksiądz po-
wiedział: „prawdę ludzie napisali”. Po 
utworzeniu diecezji podlaskiej otrzy-
mał godność officjała. Związał się 
z kościołem międzyrzeckim na 29 lat. 
Tu zmarł i tu został pochowany. W tym 
okresie urodził się i wychował w Mię-
dzyrzecu Podlaskim Henryk Grach Nie-
węgłowski, wybitny matematyk polski, 
uczestnik powstania listopadowego, 
działacz Wielkiej Emigracji, autor pod-
ręczników do matematyki i geometrii, 
zasłużony dla Polski i Francji. 

W Międzyrzecu bywał często Julian 
Ursyn Niemcewicz. W 1828 roku po-
dziwiał w jego okolicach „najpiękniej-
sze bydło szwajcarskie” sprowadzone 
przez księcia Konstantego Czartory-
skiego. Przykre wrażenie natomiast 
zrobił na nim pałac murowany, w 1812 
roku złupiony i zburzony przez Rosjan. 
Inni znaczący proboszczowie kościo-
ła pw. św. Mikołaja w historii miasta 
to: Wespazjan Lanckoroński (1664); 
Stanisław Wojeński (1675) później-
szy biskup kamieniecki; Antoni Alek-
sander Fredro (1712) bp. przemyski; 
Stanisław Andrzej Załuski (1740) bp 
płocki i kolejno łucki, chełmski, kra-
kowski, razem z bratem zakłada Bi-
bliotekę Narodową, buduje seminarium 
duchowne w Pułtusku, szkołę dla ubo-
gich dziewcząt, stworzył fundusz dla 
biednych; Hieronim Szeptycki (1746) 
bp łucki, płocki, za jego probostwa 
zgorzał kościół międzyrzecki, lecz jego 
staraniem w ciągu czterech lat odbu-
dowany i przebudowany, powiększo-
ny i wykończony; Paweł Feliks Turski 
(1773) bp chełmski, łucki, krakowski; 
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Kazimierz Dobrowolski (1846), profe-
sor seminarium duchownego, officjał 
podlaski. W latach 1821–1823 prze-
prowadzono przez miasto szosę łączącą 
Warszawę z Brześciem a w roku 1867 
otwarto stację kolejową. W czasie po-
wstania styczniowego w walce z Mo-
skalami sukcesy odnosił pułkownik 
Karol Krysiński (ok. 1838–1908?) ro-
dem z Międzyrzeca. Po upadku powsta-
nia nasiliła się polityka rusyfikacyjna 
zaborcy. Kościoły zamieniano na cer-
kwie, rozpoczęto prześladowania uni-
tów. Męczeństwo unitów podlaskich 
znalazło szerokie odbicie w literaturze, 
m.in. w poemacie Marii Konopnickiej 
„Pan Balcer w Brazylii”. Narratorem 
tego utworu jest bowiem kowal Balcer 
rodem z Międzyrzeca Podlaskiego. We 
wsi Drelów pod Międzyrzecem w 1874 
roku miejscowi unici stawili silny opór 
wojskom rosyjskim, które chciały za-
mienić ich kościół na prawosławną 
cerkiew. Zginęło wtedy męczeńską 
śmiercią 13 unitów, około 200 osób zo-
stało ciężko rannych. Protokół z prze-
śladowań unitów w parafii Drelów spi-
sał w 1919 roku ówczesny proboszcz 
parafii ks. Karol Leonard Wajszczuk. 
Unitów wspierał również proboszcz 
międzyrzeckiej parafii pw. św. Mikoła-
ja ks. Adolf Pleszczyński (1841–1925) 
– wielki patriota, historyk kościoła, 
etnograf, autor m.in. książki o historii 
Międzyrzeca pt. „Opis historyczno-
-statystyczny parafii międzyrzeckiej”. 
Stała się ona podstawowym dziełem 
dla badaczy historii miasta. Cenne jest 
również wydawnictwo o regionie pt. 
„Bojarzy Międzyrzeccy” czy też stu-
dium etnograficzne „Zabawy, gry i tań-
ce z okolic Międzyrzeca”. W tym miej-
scu nie można również pominąć Witol-
da Prackiego (1868–1944) ps. Witowt, 
inżyniera leśnika, badacza ludoznawcy 
i regionalisty, korespondenta i współ-
pracownika czasopism ogólnopolskich. 
Jako nadleśniczy w Międzyrzecu, zbie-
rał baśnie i gadki ludowe, przysłowia, 
zagadki ludowe, nazewnictwo ludowe, 
folklor pieśniowy. Interesowała go 
również medycyna ludowa. W 1862 
roku Potoccy w murach starego pałacu 
zbudowali jeden z pierwszych na na-
szych ziemiach młyn parowy. W Mię-
dzyrzecu na początku 1861 roku mia-
ły miejsce największe ruchy i strajki 
chłopskie na Podlasiu. Wielkie zasługi 
dla miasta wniosła rodzina Eichlerów. 

Protoplastą rodu był Karol Ferdynand 
Eichler herbu Dąbnik (1792–1855) – 
międzyrzecki aptekarz, uczestnik walk 
narodowowyzwoleńczych – kampania 
napoleońska. Jego syn Bogumir Eichler 
(1843–1905) był znakomitym botani-
kiem florystą. Kolejny syn to – Witold 
Eichler (1874–1960) – wybitny lekarz, 
działacz niepodległościowy, entomo-
log, podróżnik. 

Chociaż w XIX wieku miasta nie 
omijały klęski żywiołowe, wojny i epi-
demie, liczba mieszkańców wzrosła 
tak, że Międzyrzec w roku 1921 liczył 
12,5 tys., a w 1939 – prawie 19 tys. 
mieszkańców, w tym 70% starozakon-
nych. W tym czasie miasto było bardzo 
znanym ośrodkiem przemysłu szcze-
ciniarskiego. Dopiero w 1866 roku po 
wydzieleniu z dóbr Potockich gruntów 
miejskich i uwłaszczeniu mieszkań-
ców, miasto przestało być prywatne. 
Paweł Julian Dąbski Nerlich ur. w 1899 
roku w Międzyrzecu był zawodowym 
wojskowym, wybitnym sportowcem 
hippistą, rekordzistą i reprezentan-
tem Polski w sportach konnych. Jan 
Karol Jerzysław Freyer (1808–1867) 
– podróżnik, przyrodnik był autorem 
pierwszej pracy monograficznej w ję-
zyku polskim o bursztynie, a Kazimierz 
Kierzkowski (1890–1942) działaczem 
niepodległościowym i sportowym. 
W latach 1923–1928 był komendantem 
głównym Związku Strzeleckiego i pu-
blicystą.

We wrześniu 1939 roku Niemcy 
zbombardowali miasto. Spalili m.in. 

znaczną część przedmieścia Stołpno. 
Dokonano wielu aresztowań i bestial-
skich mordów. Utworzono getto liczące 
około 20 tys. osób, całkowicie wynisz-
czono ludność żydowską. Pisała o tym 
Zofia Nałkowska w Medalionach. 
W mieście powstały obozy jeńców ra-
dzieckich, potem również włoskich. 
Międzyrzec poniósł duże straty, znisz-
czeniu uległo 300 budynków, kościół 
pw. św. Piotra i Pawła, pałac Potoc-
kich. Przechodząca przez Międzyrzec 
ważna linia kolejowa była celem licz-
nych akcji dywersyjnych organizowa-
nych przez partyzantów z BCh i AK. 
Międzyrzec był też ośrodkiem tajnego 
nauczania na poziomie podstawowym 
i średnim. Miasto stało się ważnym 
punktem ruchu oporu Armii Krajowej. 

Do dziś zachowała się przy rynku 
murowana, XIX-wieczna zabudowa 
przyrynkowa w formie dwukondygna-
cyjnych kamienic. Na szczególną uwa-
gę zasługują łuki rozporowe, niezwykle 
rzadkie w europejskiej architekturze, 
rozmieszczone pomiędzy budynkami 
w wąskich uliczkach prowadzących 
na rynek miejski. Ten zabytek ma cha-
rakter egzotyczny, jest to pozostałość 
budownictwa żydowskiego. Podobne 
łuki spotyka się w Jerozolimie. Inaczej 
mówi się o nich jako o tęczowych łu-
kach przymierza ludzi Bogiem. (Stary 
Testament – znak przymierza). Ele-
mentami godnymi uwagi i wchodzą-
cymi w skład historycznej zabudowy 
Miedzyrzeca Podlaskiego są obiekty 
sakralne oraz zespoły budynków świec-
kich, powstałe na przestrzeni kilku wie-

 Międzyrzec. Obraz Walerego Brochockiego rytowany przez K. Pomianowskiego do „Biesiady Literackiej” z 1889 r.



Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014 47
ków, a zachowane do dzisiaj w swej 
formie i funkcji. 

Aktualnie miasto zajmuje po-
wierzchnię 22 km kw., gdzie mieszka 
około 18 tys. mieszkańców. Jest w tej 
chwili znaczącym ośrodkiem życia go-
spodarczego, handlowego, oświatowe-
go i kulturalnego. Obok 20 większych 
zakładów pracy działa około 1200 pod-
miotów osób fizycznych. Najsilniej-
sze branże produkcyjne to: produkcja 
odzieży, artykułów spożywczych, za-
kłady cukiernicze, produkcja maszyn 
i urządzeń budowlanych, firmy trans-
portowe itp. Prawie całe miasto jest 
objęte siecią wodociągową, zmoderni-
zowano oczyszczalnię ścieków, część 
mieszkań i domów jednorodzinnych 
podłączono do sieci gazowej. Wiele 
pozytywnych zmian można zaobserwo-
wać też w szkolnictwie. Opieka przed-
szkolna realizowana jest w czterech 
placówkach. Dodatkowo przy szkołach 
funkcjonują tzw. oddziały przedszkol-
ne „0”. Działają z powodzeniem Szko-
ła Muzyczna I stopnia i Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Są też w mieście: no-
wocześnie wyposażony Szpital Powia-
towy, Miejski Ośrodek Kultury, który 
w najbliższym czasie znajdzie nową 
lokalizację w remontowanym aktualnie 
Pałacu Potockich oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji ze stadionem 
i krytą pływalnią. Miasto posiada też 
bogatą ofertę kształcenia i terapii osób 
niepełnosprawnych, w tym Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, przy 
którym działają Przedszkole Specjalne, 
Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimna-
zjum Specjalne i Internat. Funkcjonują 
również Warsztat Terapii Zajęciowej, 
a także Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi. Miasto aktywnie współpracuje 
z partnerami samorządowymi z Polski 
i zagranicy. Zaprzyjaźnione miasta to: 
Thouars (Francja) i Kobryń (Białoruś). 
W 2008 roku zawarto kolejne umowy 
partnerskie z samorządami z Litwy 
(Gmina Pogiry), Łotwy (Ludza) i Ukra-
iny (Kamień Koszyrski). 

Czuwa nad Międzyrzecem Podla-
skim, niewielkim miastem na Podlasiu 
jakiś genius loci. Widać to po urodzaju 
znakomitości wywodzących się z tej 
miejscowości. Tutaj urodzili się lub 
mieszkali i mają swoje korzenie wybit-
ni artyści: Elżbieta Dzikowska, Sława 
Przybylska, Halina Pawłowicz-Szo-

nert, Henryk Burzec, Mieczysław Ka-
lenik i Andrzej Kopiczyński, Stanisław 
Banasiuk.

Elżbieta Dzikowska (ur. w Między-
rzecu Podlaskim) – sinolog i historyk 
sztuki, dziennikarz, reżyser filmów do-
kumentalnych i wystaw. Podróżniczka, 
fotografik, autorka książek. Wiceprezy-
dent Polskiego Oddziału The Explorers 
Club. Przez 20 lat pracowała w mie-
sięczniku „Kontynenty”. Wydała 6 
książek o Ameryce Łacińskiej. W ciągu 
kolejnych 20 lat prowadziła (z mężem 
Tony Halikiem) telewizyjny program 
„Pieprz i wanilia”, dzięki któremu Po-
lacy mogli „odkrywać” świat. Teraz 
w programie „Groch i kapusta” uka-
zuje piękno naszego kraju. Laureatka 
Wiktora i Złotego Ekranu. Odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, meksykańskim Orderem 
Orła Azteckiego oraz peruwiańskim, 
Za Wybitne Zasługi. Jest też Honoro-
wym Obywatelem Miasta Międzyrzec 
Podlaski

Sława Przybylska (ur. w Między-
rzecu Podlaskim) – znakomita piosen-
karka i pieśniarka, aktorka, wybitna 
interpretatorka pieśni i piosenek ży-
dowskich i hebrajskich śpiewanych 
też w języku jidysz, inicjatorka wielu 
ciekawych zdarzeń kulturalnych, am-
basadorka kultury polskiej na świecie. 
Znaczną część życia artystycznego 
spędziła poza granicami kraju. Koncer-
tując na wszystkich kontynentach, np. 
USA odwiedziła 20-krotnie. W 1987 
roku podczas 15. tournée po Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Rada Miasta 
Cleveland (Ohio) podjęła jednomyślnie 
uchwałę na cześć Sławy – „Resolution 
of congratulation”, zaś Mayor miasta 
Cleveland przyznał artystce specjalną 
nagrodę za popularyzowanie polskiej 
kultury w USA. Odbyła 115 wojaży po 
całym świecie. W swojej karierze ar-
tystycznej zaśpiewała i nagrała ponad 
800 piosenek 106 autorów i 80 kom-
pozytorów. Najpopularniejsze piosenki 
Sławy Przybylskiej to m.in. „Pamiętasz 
była jesień” – muz. L. Kaszycki, tekst 
A. Czekalski i R. Pluciński; „Gdzie są 
kwiaty z tamtych lat” – muz. P. Seeger, 
tekst polski W. Sieradzka; „Słodkie 
Fijołki” – mel. lud., tekst B. Choiński, 
M. Dagnan; „Modlitwa Francois'a Vil-
lona” – Bułat Okudżawa, tekst polski 
A. Mandalian; „Tbiliso” – R. Łagidze, 
tekst polski O. Obarska; „Mój kapitanie 

już wieczór” – wiersz St. Balińskiego, 
muz. Wł. Korcz; „Gorącą nocą” – R. 
Sielicki, tekst H. Kołaczkowska; „Oku-
larnicy” – J. Abramow, tekst A. Osiec-
ka i wiele innych. Z piosenek XX–le-
cia najpopularniejsze to: „Wspomnij 
mnie”, „Pensylwania”, „Jak drogie są 
wspomnienia”, „Już nigdy”, „Powróć-
my jak za dawnych lat”, „Jak trudno 
jest zapomnieć” czy „Ja śpiewam pio-
senki”. Odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Ofi-
cerskim „Polonia Restituta”, „Złotą Sy-
renką” (Warszawa), Medalem „Sosny 
Otwockie”, Medalem „Serce dla Serc” 
i wieloma innymi. Honorowa Obywa-
telka Miasta Międzyrzec Podlaski.

Halina Pawłowicz-Szonert (ur. 
w Brześciu) od 1944 roku zamieszka-
ła na stałe w Międzyrzecu Podlaskim. 
Aktorka, choreograf, nauczyciel tańca, 
współautorka scenariuszy dla teatru 
i telewizji, reżyser. Zaangażowana do 
państwowego teatru w Łodzi. W teatrze 
zagrała ponad 100 ról, m.in. „My Fair 
Lady”, „Lizystrata”, „Królowa Przed-
mieścia”. Grała też gościnnie w Teatrze 
Komedia w Warszawie oraz w Teatrze 
Wielkim w Łodzi. Współpracowała 
z radiem i telewizją i Estradą Łódzką. 
W dowód uznania otrzymała m.in. Ho-
norową odznakę Miasta Łodzi, Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski.

Henryk Burzec (1919–2005) – ur. 
w Międzyrzecu Podlaskim, wybitny 
artysta – rzeźbiarz, malarz, projek-
tant i wykonawca wystrojów wnętrz 
(rzeźby, płaskorzeźby, mozaiki, wi-
traże). Ukończył studia w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, trafiając 
do pracowni rzeźby prof. Ksawerego 
Dunikowskiego. Pracował z mistrzem 
przy powstaniu Pomnika Powstańców 
Śląskich na Górze św. Anny i przy 
głowach wawelskich. W 1954 roku 
otwiera w Zakopanem galerię autorską, 
w której zgromadził kilkadziesiąt prac 
stanowiących zaledwie część rzeźb 
kameralnych. Ważne miejsce w jego 
dorobku zajmuje sztuka sakralna. Ze 
swoimi rzeźbami zwiedził wiele eu-
ropejskich krajów takich jak Francja, 
Niemcy, Hiszpania, Słowacja. Wysta-
wiał swoje dzieła w polskich salonach 
artystycznych włącznie z warszawską 
„Zachętą”. Otrzymał wiele odznaczeń: 
Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę 
Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, 
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Złota Odznakę Zasłużony dla Ziemi 
Sądeckiej, Odznakę za Zasługi dla 
Zakopanego. Otrzymał też Honoro-
we Obywatelstwo Miasta Międzyrzec 
Podlaski. Jerzy Sztaudynger uhonoro-
wał rzeźbiarza fraszką: „Nie trudno nas 
urzec/gdy rzeźbi kto jak Burzec”.

Mieczyslaw Kalenik (ur. w Mię-
dzyrzecu Podlaskim) – znakomity ak-
tor teatrów warszawskich (Komedia, 
Powszechnego, Narodowego, Nowe-
go i Polskiego), wykładowca PWST 
w Warszawie (szkolił studentów w fech-
tunku), licencjonowany pilot samolotów 
i sternik pełnomorski. Debiutował jako 
student w musicalu „Pocałuj mnie Ka-
siu” z muzyką Cole Portera w reżyserii 
Jerzego Rakowieckiego, odtwórca roli 
Zbyszka z Bogdańca w filmie „Krzyża-
cy” w reżyserii Aleksandra Forda. Miał 
przyjemność fechtować się w szkole ze 
słynnym aktorem francuskim Gerardem 
Philipe. W czasie studiów opiekował 
się wykładowcą, wybitnym polskim 
aktorem Aleksandrem Zelwerowiczem, 
rektorem honorowym PWST. Grał też 
w wielu filmach. W sumie w filmach 
i spektaklach telewizyjnych brał udział 
81 razy, wystąpił w ponad 90 sztukach 
teatralnych. Przez 6 lat był najpopular-
niejszym aktorem w Krakowie u Wie-
rzynka. Wygrał plebiscyt „Przekroju”. 
Honorowy Obywatel Miasta Między-
rzec Podlaski. W 2008 roku otrzymał 
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

Andrzej Kopiczyński (ur. w Między-
rzecu Podlaskim) – znakomity polski 
aktor teatralny i filmowy, absolwent 
PWST w Łodzi. Debiutował na ekranie 
w filmie Jerzego Kawalerowicza „Praw-
dziwy koniec wojny” w  1957 roku. Na 
przedstawieniu dyplomowym zagrał 
hrabiego di Bosco Nero w „Sprytnej 
wdówce” Carlo Goldoniego w reż. Han-
ny Małkowskiej. Grał w teatrach w Olsz-
tynie, Bydgoszczy, Szczecinie i Kosza-
linie. W latach 70. grał w Teatrze Na-
rodowym w Warszawie prowadzonym 
wtedy przez Adama Hanuszkiewicza, 
potem w Teatrze Rozmaitości i Teatrze 
na Woli. W 1974 rozpoczął przygodę 
z serialem „Czterdziestolatek” w reż. 
Jerzego Gruzy. W filmie partnerowali 
mu: Anna Seniuk, Irena Kwiatkowska, 
Roman Kłosowski i Leonard Pietraszak. 
Aktor został wyróżniony Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz odznaczeniem Za Za-
sługi dla Warszawy.

Stanisław Banasiuk (ur. w Krzymo-
szycach pod Międzyrzecem) – aktor 
teatrów wrocławskich i warszawskich. 
Dyplom magistra sztuki podpisali mu 
rektor Tadeusz Łomnicki i dziekan An-
drzej Łapicki. Siedem lat występował 
w Teatrze Narodowym w Warszawie, 
potem pracował w Teatrze Komedia, 
Syrenie i Teatrze Adekwatnym. Zagrał 
wiele znaczących ról, m.in. Bardosa 
w sztuce Wojciecha Bogusławskie-
go „Krakowiacy i górale”, Narratora 
w  „Biesach” Fiodora Dostojewskiego, 
Archanioła w  „Pastorałce” i Szatana w  
„Dziadach” Adama Mickiewicza.

Ze środowiska literackiego Między-
rzeca Podlaskiego (od lat 70. XX wieku 
do dzisiaj) warto wymienić następują-
cych twórców:

Mieczysław Pulik (1931–1997) ur. 
w Międzyrzecu Podlaskim, pracow-
nik administracji szkolnej, nauczyciel, 
publicysta, literat, animator kultury, 
piewca Podlasia. Współpracował z róż-
nymi pismami regionalnymi i ogólno-
polskimi jako publicysta-felietonista, 
autor polemik, aforysta, poeta. Wydał 
tomik aforyzmów pt. Myśli z różnych 
szuflad – Międzyrzec Podlaski 1986, 
piękne wiersze o Podlasiu znalazły się 
w antologii „Igliwia smak” Romanów–
Międzyrzec Podl. – Biała Podl. 2001. 
Był stałym współpracownikiem „Słowa 
Podlasia”. Zdobywał nagrody i wyróż-
nienia w ogólnopolskich konkursach, m. 
in. w Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kim im. J. I. Kraszewskiego (I nagroda).

Ryszard Maksjan (1932–2002) ur. 
w Międzyrzecu Podlaskim, kierownik 

Ryszard Kornacki

PODLASIE STRUNA CZYSTA
Mietkowi Kalenikowi z przyjaźnią

 

Nad ranem w domu moim najbliższym 
wyłuskanym z nizin zielonych roztańczonych traw 
płyną z wiatrem mgły srebrnopióre. 
niczym białe latawce ludzkich nadziei
Wierzby uklękły nad rzeką 
jak siwe pomarszczone staruszki
Plastyczny krajobraz spowiedzi
Tutaj jak w ulu spełnia się kwitnienie
międzyrzeckich łąk 
zahajkowskich lasów 
drelowskich wiatraków. 
Tu podlaskie dziewczyny 
zalotnie flirtują ze słońcem 
a we włosach 
upinają nawet kapryśną wiosnę
Wieczorem w domu moim najbliższym 
na progu siedzą nasze najlepsze lata 
a Ty – Zbyszko z Bogdańca 
wspominasz mistrza Gałczyńskiego.
A potem nocą nad Krzną 
obok modlitwy kaczeńców 
chłoniemy melodię 
pełną gwiazd i świerszczy. 
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kina, nauczyciel, animator kultury, dzia-
łacz społeczny, autor fraszek, organiza-
tor zespołów teatralnych, wokalnych, 
muzycznych i recytatorskich w czasach, 
kiedy nie było w mieście placówki kul-
turalnej z prawdziwego zdarzenia. Napi-
sał około 2000 fraszek i pomieścił je w 4 
wydanych zbiorach. Pisał również kore-
spondencje i wspomnienia z młodości. 
W czasie okupacji niemieckiej stracił 
w wypadku jedną nogę.

Jan Bartos (1933–1997) ur. w Ossie 
pow. opoczyński – pedagog, poeta, dyr. 
szkół, członek założyciel Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podla-
skim (wiceprezes). Opublikował wiele 
wierszy w prasie regionalnej i ogólno-
polskiej („Słowo Podlasia”, „Chłopska 
Droga”). Po śmierci ukazał się tom 
wierszy pt. Ojcem moim jesteś. Otrzy-
mał szereg odznaczeń państwowych, 
oświatowych i spółdzielczych.

Robert Matejuk (ur. w Międzyrze-
cu Podlaskim) – były rzecznik praso-
wy wojewody, doradca wicemarszałka 
Sejmu RP, współpracownik „Głosu 
Międzyrzeckiego”, red. naczelny „Zie-
lonego Sztandaru”, poeta i aforysta. 
Członek ZLP w Lublinie. Autor zbio-
rów wierszy: Z doliny młodości, Miecz 
i węzeł oraz tomu aforyzmów Grani-
ce myśli i zbioru fraszek Kalejdoskop 
fraszek. Aktualnie mieszka i pracuje 
w Warszawie.

Stanisław Ostapowicz (1932–2004) 
ur. w Międzyrzecu Podlaskim – na-
uczyciel, wykładowca, egzaminator, 
kierownik biblioteki, poeta, tłumacz, 
współreżyser, działacz społeczny. 
W latach 1954–1965 silnie związany 
z ruchem teatrów studenckich przy 
Akademii Medycznej w Łodzi. Jego 
wiersze, skecze, fraszki i teksty piose-
nek publikowane były w radiu i tele-
wizji. Jego wiersze, fraszki i przekłady 
można przeczytać w takich czasopi-
smach, jak: „Wieś”, „Zielony Sztan-
dar”, „Kamena”, „Droga Młodych”, 
„Scena”, „Nad Wartą”, „Orka”, „Od-
głosy” i inne.

Leszek Sokołowski (ur. w Warsza-
wie), mieszka w Krzymoszycach pod 
Międzyrzecem. Autor felietonów, opo-
wiadań, krótkich form satyrycznych, 
poezji, powieści. Posiada tytuły Króla 
i Księcia Łgarzy za teksty satyrycz-
ne – konkurs w Bogatyni. Wydał dwa 
tomiki wierszy Dumny jak paw i Kie-
dy motyl w słońcu płonie. Jest autorem 

krótkich form satyrycznych: „Nawet 
mysz może dostać kota”, „Wyjęci 
spod prawa” i „Wyjęci spod prawa II”. 
Ostatnio wydał powieść w wyd. Novae 
Res pt. Garbuska. Otrzymał wiele na-
gród i wyróżnień w konkursach ogól-
nopolskich.

Krystyna Kornacka (ur. w Mię-
dzyrzecu Podlaskim) – nauczycielka, 
działaczka społeczna, poetka, prozaik, 
publicystka, animator kultury. Debiuto-
wała wspomnieniem w jednodniówce 
ZNP w Lublinie pt. „Kontakty”. Autor-
ka zbioru opowiadań Okruchy codzien-
ności 1987, Impresje – proza poetycka 
i wiersze 1997, współautorka Czarnej 
róży – baśnie i opowieści z Podlasia 
1993, II wyd. 2005. Prace edytorskie: 
antologie młodych, zbiory wierszy Ry-
szarda Kornackiego oraz: Królik Stani-
sław J. Prowincja dzień – o Ryszardzie 
Kornackim – rekonesans 2009. Kore-
spondentka „Sztandaru Ludu”, sekre-
tarz redakcji dwutygodnika samorządo-
wego „Głos Międzyrzecki”, współpra-
cownik Katolickiego Radia Podlasie. 
Posiada Brązowy Wawrzyn Literacki 
za całokształt twórczości. Oznaczona 
honorowym tytułem „Bene Meritus 
Terrae Lublinensi” (Dobrze zasłużona 
dla Ziemi Lubelskiej) przyznawanym 
przez dziennikarzy lubelskich mediów.

Franciszek Jerzy Stefaniuk ur. się 
w Drelowie koło Międzyrzeca Podla-
skiego. Wicemarszałek Sejmu RP, po-
seł na Sejm RP wielu kadencji, działacz 
PSL, poeta, członek Komisji Sejmowej 
Etyki Poselskiej. Jest autorem kilku 
zbiorów wierszy o tematyce religij-
no-patriotycznej Chlebie niechciany, 
Czas siewu, Rytm ziemi – rytm serca, 
Unitów drelowskich droga krzyżowa.

Franciszek Wasilewski (1907–1984) 
ur. w Kijowcu, poeta, autor wierszy 
okolicznościowych w czasopismach 
i książkach. Autor tomiku liryków 
W ramiona… – Poezje, Międzyrzec, 
1937.

Małgorzata Smętówna (ur. w 1968 
r.), ucz. Liceum Ogólnokształcące-
go im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim. Debiuto-
wała w 1984 r. na łamach „Sztandaru 
Ludu”. Drukowała także w „Kamenie”. 
W 1984 r. zdobyła I nagrodę w kon-
kursie poetyckim „Moje Podlasie”. 
W 1986 r. ukazał się jej zbiór wierszy 
Kłótnie z lustrem – 1986, nakładem 
Wydawnictwa Lubelskiego.

Marlena Augustyniuk – ur. w 1984 
r. w Radzyniu Podlaskim. Była człon-
kiem międzyrzeckiego Klubu Młodych 
Twórców „Pióro” pod patronatem Mię-
dzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatral-
nego. Tomik wierszy Dziewczyna z lu-
stra ukazał się w 2001 roku. Studiowała 
w Krakowie psychologię.

Justyna Anna Buchta – ur. w 1984 
r. w Radzyniu Podlaskim, miesz-
ka w Międzyrzecu Podlaskim, działa 
w Klubie Młodych Twórców „Pióro”. 
Debiutowała wierszem „Chmura" za-
mieszczonym w antologii literacko-
-plastycznej pt. W krajobrazach słów. 
Publikowała wiersze i prozę w „Słowie 
Podlasia”, „Głosie Międzyrzeckim”, 
„Skafandrze”, „Piórze Wyobraźni”, 
„Vectorze” i „Cudnych Manowcach” 
i antologii wierszy młodych „Otwórz-
my okna”.

Ryszard Kornacki

Ryszard Kornacki – poeta, pro-
zaik, publicysta, ur. 28.09.1940 r. 
w Lublinie. Po studiach polonistycz-
nych w UMCS w Lublinie podjął 
pracę pedagogiczną w szkołach 
podstawowych i średnich. W 1962 
r. przeniósł się na Podlasie, do Mię-
dzyrzeca Podlaskiego. W mieście 
tym żyje i tworzy do dziś. Od 1977 r. 
członek Związku Literatów Polskich 
– Oddział w Lublinie. Zadebiuto-
wał w 1959 r. w „Kulturze i Życiu", 
wierszem pt. Moment. Publikuje liry-
ki, wiersze dla dzieci, opowiadania, 
aforyzmy i artykuły w licznych cza-
sopismach społeczno-kulturalnych. 
Autor 16 tomów wierszy. Prezen-
tuje je także na antenach Polskiego 
Radia i Telewizji. Jest współauto-
rem antologii i almanachów, laure-
atem 18 ogólnopolskich konkursów 
poetyckich. Jego wiersze były też 
tworzywem spektakli teatralnych  
m. in. w Warszawie, Szczawnicy 
i Gorzowie Wielkopolskim. Dwu-
krotnie otrzymał Nagrodę Literac-
ką im. Józefa Czechowicza (1976 
i 1987). Jest również laureatem 
Honorowej Nagrody im. dr. Józefa 
Dietla i Józefa Łobodowskiego. Po-
siada Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Międzyrzec Podlaski i tytuł 
Honorowy „Bene Meritus Terrae Lu-
blinensi”.
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Istniejący w Urzędowie już w XIV 
wieku ośrodek handlowo-targowy, po-
przez nadanie mu w 1405 r. przez króla 
Władysława Jagiełłę prawa magdebur-
skiego, został podniesiony do rangi 
miasta królewskiego. Ruchliwy szlak 
kupiecko-handlowy łączący stolicę 
Polski – Kraków z Litwą i Rusią, przy 
którym leżał Urzędów, sprzyjał szyb-
kiemu rozwojowi miasta. Apogeum 
swojej świetności miasto przeżywało 
w XV–XVI stuleciu, stanowiąc jeszcze 
do połowy XVII w. jedno z najważ-
niejszych pod względem gospodarczo-
-politycznym centrów urbanizacyjnych 
Lubelszczyzny. Aż do końca istnienia 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej 
Urzędów był stolicą rozległego powiatu 
urzędowskiego, stanowiącego, oprócz 
ziemi lubelskiej i ziemi łukowskiej, 
jedną z trzech części administracyjno- 
terytorialnych utworzonego w 1457 r. 
województwa lubelskiego.

Urzędów był miastem o przewadze 
przedmieść nad rynkiem i otaczającymi 
go ulicami. Od samego miasta z central-
nie usytuowanym rynkiem odchodziły 
zabudowane po obu stronach przedmie-
ścia: Bęczyn, Mikuszewskie, Rankow-
skie, Góry, Zakościelne, Krakowskie. 
W mieście działała szkoła parafialna, 
ufundowany w 1447 r. przez biskupa 
Zbigniewa Oleśnickiego szpital św. 
Ducha i Leonarda oraz poczta i łaźnia. 
W centrum i na przedmieściach istnia-
ły liczne winiarnie, browary, karczmy, 
austerie, gorzelnie, łaźnia oraz 3 młyny, 
w tym królewski.

Po najeździe tatarskim z końca XV 
w. miasto otoczono w 1507 r. pierście-
niem umocnień ziemno-drewnianych 
(tzw. wały, zachowane do dzisiaj) 
z trzema bramami obronnymi: Krakow-
ską, Lubelską i Opolską inaczej Ruską. 
Zniszczenia „potopu” położyły kres 
drewnianym umocnieniom, natomiast 
same wały utrzymywano aż do ok. 
połowy XIX (do dzisiaj zachowała się 
tylko ich południowa część). Urzędów 
jako miasto królewskie należał do nie-
grodowego starostwa urzędowskiego, 

mającego siedzibę na zamku starościń-
skim w  Dzierzkowicach. 

O wysokim prestiżu Urzędowa sta-
nowiły odbywające się w nim do po-
czątków XVII w. sądy ziemskie dla 
województwa lubelskiego oraz sejmi-
ki szlacheckie. Oprócz tego funkcjo-
nowały dwa lokalne sądy radziecki 
i landwójtowski, a także starościński. 
Urzędów posiadał przywilej na or-
ganizowanie 3–4 jarmarków w roku 
i cotygodniowych targów. Dowodem 
znaczenia miasta było skierowanie do 

niego siedmiusetosobowego poselstwa 
Wilhelma z Rożenberka, wysłanego 
przez cesarza Maksymiliana II z misją 
zjednania poparcia dla kandydatury 
arcyksięcia habsburskiego Ernesta na 
tron polski. Utrzymywanie przez czte-
ry miesiące orszaku poselskiego, od 1 
grudnia 1572 r. do 28 marca 1573 r. 
możliwe było dzięki odpowiedniej in-
frastrukturze mieszkaniowo-gospodar-
czej miasta.

Przed 1425 r. utworzona zosta-
ła w Urzędowie parafia, a niebawem 
dekanat urzędowski. Oprócz farnego 
kościoła św. Mikołaja miasto posiada-
ło trzy inne świątynie: św. Otylii, św. 
Elżbiety i św. Ducha. Ta ostatnia wraz 
ufundowanym w 1447 r. przez biskupa 

Zbigniewa Oleśnickiego przytułkiem 
tworzyła tzw. prepozyturę szpitalną. 
Kościół parafialny fundowany około 
1425 r. przez Władysława Jagiełłę zo-
stał spalony w czasie najazdu tatarskie-
go w 1499 r. Nowy kościół parafialny, 
wymurowany z cegły na początku XVI 
w., został złupiony i spalony w 1648 r. 
przez Kozaków, po czym odremonto-
wany. Podczas wojny północnej, około 
roku 1704 kościół ponownie został to-
talnie zniszczony, a następnie odrestau-
rowany. W 1755 r. pożar całkowicie 
strawił świątynię. Trzeci, istniejący do 
dzisiaj kościół farny ufundował urzędo-
wianin ks. Józef Marszałkowski.

Urzędów aż do czasów panowania 
Zygmunta III stanowił ważny ośrodek 
życia kulturalnego, z którego rekruto-
wało się wiele wybitnych postaci – zna-
komitych artystów, lekarzy, kapłanów, 
prawników, niekiedy absolwentów 
uniwersytetów europejskich. Jednym 
z nich był doktor medycyny Marcin 
z Urzędowa (1500–1573), absolwent 
i wykładowca Akademii Krakowskiej, 
pogłębiający swoją wiedzę w Padwie, 
lekarz nadworny hetmana Jana Tarnow-
skiego, twórca Herbarza, najznakomit-
szego w Polsce ilustrowanego dzieła 
renesansu z zakresu botaniki lekarskiej. 
Podobną rolę w dziejach kultury pol-
skiej odegrał Jan Michałowicz z Urzę-
dowa (1530–1583), najwybitniejszy 
rzeźbiarz polskiego renesansu, twórca 
wielu nagrobków i wystroju kaplic, 
również na Wawelu. W XV–XVI w. 
kształciło się w Akademii Krakowskiej 
63 studentów pochodzących z Urzędo-
wa. Większą liczbą studentów z miast 
woj. lubelskiego mogły pochwalić je-
dynie Kazimierz i Lublin. Świadczy to 
o dużym znaczeniu ośrodka miejskiego 
i zamożności jego mieszkańców, bo-
wiem na studia swoich synów w Kra-
kowie mogły sobie pozwolić wyłącznie 
rodziny z bogatego patrycjatu.

W 1626 r. Urzędów liczył nieco po-
nad 2400 mieszkańców i był, po Lubli-
nie, drugim co do wielkości miastem 
w ziemi lubelskiej. Ludzi mieszkają-

Marian Surdacki

Zarys dziejów Urzędowa  
– za rok ponownie miasto?
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cych w mieście nazywano mieszczana-
mi, zaś obywateli przedmieść określa-
no przedmieszczanami. Dramatycznie 
na populacji Urzędowa odbiło się po-
wstanie kozackie i wojna ze Szwecją 
z połowy XVII w. W 1662 r. Urzędów 
z przedmieściami liczył zaledwie 598 
mieszkańców, natomiast w 1787 r. – 
1704 mieszkańców. Do lat trzydzie-
stych XVIII w. Urzędów był miastem 
jednolitym narodowościowo i religij-
nie. Działo się tak na skutek przywile-
ju de non tolerandis Judaeis nadanego 
w 1566 r. przez króla Zygmunta Augu-
sta, który zabraniał wyznawcom religii 
mojżeszowej osiedlania się w Urzędo-
wie. W początkach XVIII w. zamach 
na niego uczynili starości urzędowscy, 
sprowadzając nielicznych żydowskich 
osadników.

Prosperitę miastu na przełomie śre-
dniowiecza i czasów nowożytnych za-
pewniało zorganizowane w cechach 
rzemiosło, którego dynamiczny roz-
kwit przypadał na czasy świetności 
miasta trwające do połowy XVII w. 
(ok. 100 rzemieślników). W XVI–XVII 
stuleciu w Urzędowie istniały nastę-
pujące cechy: płócienniczy, tkacki, 
sukienniczy, złotniczy, rzeźniczy, lite-
racki, krawiecki, szewski, kuśnierski, 
kowalski. Wszystkie korporacje po 
wojnach z połowy XVII w. przeżywały 
głęboki kryzys. W 1781 było pięć ce-
chów: krawiecki, płócienniczy, pospo-
lity, sukienniczy, szewski. Nowy cech 
pospolity gromadził niezrzeszonych 
wcześniej garncarzy, ślusarzy, stolarzy, 
bednarzy i powroźników, kołodziejów 
i stelmachów oraz kowali. Działały też 
w mieście inne stowarzyszenia społecz-
ne, mianowicie stawiające sobie cele 
kulturalno-oświatowe i religijne, brac-
twa, których było pięć (tyko w Lublinie 
więcej): literackie, ubogich, św. Anny, 
św. Sebastiana, różańcowe.

Zwiastuny upadku znaczenia Urzę-
dowa widoczne były już na początku 
XVII w., lecz dopiero wojny z połowy 
tego stulecia, powstanie Chmielnickie-
go (1648), a zwłaszcza najazd szwedzki 
(1657), zadały druzgocący cios świet-
nie prosperującemu wcześniej miastu. 
Wtedy to zwarta zabudowa centrum 
miasta została zburzona; ocalało za-
ledwie około 30% domów, a ludność 
zmniejszyła się ponad dwukrotnie. 
W tym czasie Urzędów przeszedł ewo-
lucję, od silnego w końcu XVI w. cen-

trum rzemieślniczo-handlowego o so-
lidnym rolnictwie, do osady bardziej 
agrarnej u schyłku XVIII w.

Pewne ożywienie życia społeczne-
go i gospodarczego miasta nastąpiło 
w schyłkowym okresie istnienia Rze-
czypospolitej. W czasie obrad Sejmu 
Wielkiego dwaj przedstawiciele Urzę-
dowa, rajca i pisarz miejski Grzegorz 
Ambrożkiewicz oraz ławnik Antoni 
Chudzicki, zostali zaproszeni na zjazd 
delegatów 141 miast królewskich. 
Urzędów, podobnie jak większość 
miast w owym czasie posiadał zabudo-
wę drewnianą, choć w samym centrum 
można było spotkać, zwłaszcza w XVII 
w., kilka kamienic. Było tak aż do 
I wojny światowej. Oryginalną archi-
tekturę urzędowską charakteryzowały 
bardzo rzadko spotykane domy podcie-
niowe nie tylko wokół rynku, ale także 
na przedmieściach.

W wyniku III rozbioru Polski Urzę-
dów dostał się, w ramach tzw. Galicji 
Zachodniej, pod panowanie Austrii, 
stając się w marcu 1796 r. siedzibą 
jednego z dystryktów. Po zamianie 
dystryktów na cyrkuły, przypisany zo-
stał do cyrkułu józefowskiego. Nowo 
powstałe jednostki terytorialne określa-
no też starostwami cyrkularnymi. Gdy 
dawne starostwa i miasta królewskie 
przejął na własność skarb austriacki, 
Urzędów uzyskał status miasta skarbo-
wego. Wcześniejsza szkoła parafialna 
stała się szkołą elementarną (od czasów 
KEN), zaś szpital przemianowano na 
dom schronienia dla starców i kalek

W 1809 r. Urzędów wraz z całą Lu-
belszczyzną znalazł się w obrębie Księ-
stwa Warszawskiego, w departamencie 
lubelskim; po Kongresie Wiedeńskim 
w Królestwie Polskim, woj. lubelskim 
i obwodzie zamojskim (od 1842 r. 
powiecie) do 1866 r.; zaś od 1867 r . 
w guberni lubelskiej i powiecie janow-
skim. W 1810 r. Urzędów mający 1670 
mieszkańców zaliczony został do miast 
IV kategorii, tj. liczących 1000–3000 
osób.

Urzędów ominęły działania militar-
ne w czasie powstań, szczególnie po-
wstania listopadowego. W konspiracji 
okresu międzypowstaniowego wyróż-
nili się zesłańcy na Syberię: Kredowicz 
oraz ks. Marcin Wolski – proboszcz 
urzędowski. Licznie natomiast uczest-
niczyli urzędowianie w powstaniu 
styczniowym, a jedna z największych 
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bitew w czasie tego zrywu patriotycz-
nego rozegrała się pod Chruśliną, nie-
daleko Urzędowa. Najwybitniejsza po-
stacią w okresie zaborów wywodzącą 
się z Urzędowa był słynny pisarz i tłu-
macz kompletu dzieł Szekspira, Leon 
Urlich, który jako powstaniec listopa-
dowy większość swego życia spędził 
na emigracji we Francji i Anglii. 

W 1865 r. Urzędów należał do miast 
V rzędu, liczył 2018 mieszkańców, 
a w 1909 r. 5466 osób. Po utracie pra-
wa miejskiego w 1869 r. zlikwidowano 
przywilej de non tolerandis Jadaeis. 
Od tego czasu Żydów stale przybywa-
ło. 

W okresie zaborów pozycja i zna-
czenie Urzędowa sukcesywnie mala-
ły, a smutnym ukoronowaniem tego 
procesu było pozbawienie go prawa 
miejskiego po powstaniu styczniowym. 
W dużym stopniu był to akt zemsty 
zaborcy za włączenie się urzędowian 
w walkę z Rosjanami.

Półwiecze popowstaniowe stało się 
dla Urzędowa zdegradowanego do ran-
gi osady czasem stagnacji i marazmu. 
Dopiero odwilż z okresu rewolucji z lat 
1905–1907 wniosła pewne ożywienie, 
dała możliwość założenia w 1905 r. 
Prywatnej Jednoklasowej Szkoły „Ja-
giellonki”, a także szkół w Rankow-
skim i na Bęczynie. Powstał też cheder, 
do którego uczęszczały dzieci żydow-
skie. W „mieście” zorganizowano ap-
tekę oraz pobudowano nowy szpital – 
przytułek.

Tragiczna w skutkach okazała się 
pierwsza wojna światowa, która objęła 
również swymi działaniami Urzędów. 
Dwa razy przebywały w mieście woj-

ska rosyjskie (1914, 
1915). Totalnego spa-
lenia miasta, w tym 
kościoła, w lipcu 1915 
r. dokonali Rosja-
nie. Pożoga wojenna 
bezpowrotnie puściła 
z ogniem typową dla 
miasta architekturę 
domów podcienio-
wych, okalających ze 
wszystkich stron ry-
nek. W czasie wojny 
do Legionów Józefa 
Piłsudskiego przy-
stąpiło w 1915 r. kil-
kudziesięciu urzędo-
wian. W 1918 r. miej-

scowi mieszkańcy masowo włączyli 
się w działalność Polskiej Organizacji 
Wojskowej, rozbrajając Austriaków.

Niepodległość przyszła do Urzędo-
wa 4 listopada 1918 r. W okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego Urzę-
dów był wsią gminną, lecz z uwagi na 
przeszłość określany był jako osada lub 
miasteczko. W tym czasie Urzędów na-
dal traktowany był razem z sześcioma 
przedmieściami. Rozwijały się liczne 
organizacje i instytucje: Stowarzysze-
nie Spożywców „Jedność”, Spółdziel-
nia Mleczarska, Kółko Rolnicze, Kasa 
Spółdzielcza, Ochotnicza Straż Pożar-
na, Koło „Wici”, Stowarzyszenie Mło-
dzieży Polskiej, Związek Legionistów 
Polskich, Związek Strzelecki, Konne 
przysposobienie wojskowe „Krakusi”. 
Gdy chodzi o ugrupowania i preferen-
cje partyjne, po wojnie dominowało 
PSL Wyzwolenie, po nim endecja. 
W latach trzydziestych najwięcej było 
zwolenników sanacji (BBWR). W 1923 
r. powstała 7-klasowa Publiczna Szkoła 
Powszechna Jagiellońska. Najbardziej 
znanymi postaciami Urzędowa w okre-
sie II Rzeczypospolitej byli: działacz 
ludowy i poseł na sejm Błażej Dzikow-
ski, społecznik i dokumentalista historii 
lokalnej Aleksander Goliński, ziemia-
nie, filantropi i działacze gospodarczy 
Leon Hempel i Piotr Żak.

Wielką daninę krwi i życia, niepro-
porcjonalną do wielkości miejscowo-
ści, złożyli urzędowiacy dla ojczyzny 
podczas drugiej wojny światowej. Nie 
zabrakło ich na wszystkich frontach 
wojennych, w tym pod Monte Cassi-
no. Wielu z nich zmarło jako zesłańcy 
na Syberii, kilku innych zamordowano 

w Katyniu. Na masową wręcz skalę 
walczyli w strukturach Armii Krajo-
wej, w nieco mniejszym stopniu w sze-
regach Batalionów Chłopskich. Z uwa-
gi na wielkie zaangażowanie w konspi-
rację „akowską”, Urzędów nazywano 
„Londynem”.

Okres PRL-u również nie stanowił 
korzystnej koniunktury dla rozwoju 
Urzędowa, który nieprzychylnie, a na-
wet wrogo, traktowany był przez wła-
dzę ludową, w rewanżu za postawę 
jego mieszkańców wobec instalowa-
nego w Polsce nowego porządku i sys-
temu politycznego, narzuconego przez 
wschodniego sąsiada. W lutym 1947 r. 
urzędnicy UB proponowali nawet, aby 
wysiedlić 7 tys. mieszkańców Urzę-
dowa na Lubelszczyźnie, ponieważ 
uważano, że miasteczko to tak przesią-
kło poakowskim podziemiem, że wła-
ściwie najlepiej byłoby wysiedlić ich 
wszystkich na Mazury.

W związku z królewskim rodowo-
dem miasta Urzędowa u jego miesz-
kańców głęboko zakorzeniły się war-
tości patriotyczne. Obok chlubnych 
osiągnięć urzędowian na gruncie kul-
tury, mieszkańcy Urzędowa zapisali 
swoją bogatą kartę w walkach o nie-
podległość Polski. Brali udział we 
wszystkich zrywach niepodległościo-
wych. W walce o niepodległość pod 
zaborami czynnie uczestniczyli w wie-
lu bitwach podczas powstania stycz-
niowego. W czasie pierwszej wojny 
światowej stanęli u boku Józefa Piłsud-
skiego w ramach Polskiej Organizacji 
Wojskowej, a w czasie drugiej wojny 
światowej masowo brali udział w anty-
niemieckim, a później antysowieckim 
podziemiu. Członkowie AK Urzędowa 
i okolic spontanicznie uczestniczyli też 
w akcji „Burza”. Nie jest więc przy-
padkiem, że na terenie gminy jest wiele 
miejsc pamięci narodowej i męczeń-
stwa. Dbałość o tradycję mieszkańców 
Urzędowa oraz pamięć o przodkach 
i minioną historię symbolizują liczne 
pomniki: Józefa Piłsudskiego, Orląt 
Lwowskich, Legionistów, Tadeusza 
Kościuszki, Hieronima Dekutowskie-
go „Zapory”, Bohaterskich Rodziców 
oraz ufundowany w 2005 r. na sześć-
setną rocznicę lokacji miasta, pomnik 
poświęcony Wybitnym Synom Ziemi 
Urzędowskiej (Marcinowi z Urzędo-
wa, Janowi Michałowiczowi i Leonowi 
Urlichowi).

Urzędów. Ilustracja z Encyklopedii staropolskiej
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Oceniając polityczne, społeczne 

i kulturowe znaczenie Urzędowa w mi-
nionych wiekach prof. Ryszard Szczy-
gieł napisał1: Niewiele było [...] miast 
w Polsce, które mogłyby się szczycić 
takim szeregiem ludzi wybitnych, od-
noszących sukcesy w wielu dziedzinach 
nauki i sztuki. Dobrze to świadczy o po-
ziomie edukacji w Urzędowie, gdzie 
społeczność miejska potrafiła wykorzy-
stać sprzyjającą koniunkturę gospodar-
czą, kontakty ze światem pozamiejskim 
oraz koncentrację twórczego potencja-
łu ludzkiego. Panuje powszechne prze-
świadczenie, że miejscowości o tak du-
żej liczbie ludzi wybitnych, zwłaszcza 
lekarzy, księży (częstochowski biskup 
Zdzisław Goliński, obecny sekretarz 
episkopatu biskup Artur Miziński), 
profesorów pochodzących z Urzędowa 
nie ma nigdzie indziej, biorąc pod uwa-
gę skalę miejscowości. W Urzędowie 
urodził się też i wychowywał aktualny 
minister sportu Andrzej Biernat.

W Urzędowie w sposób nienaruszo-
ny zachowała się dawna, oryginalna 
struktura topograficzno-przestrzenna 
zabudowy z czasów średniowiecznej 
lokacji. Do dzisiaj istnieje pochodzą-
cy z 1405 r. układ szachownicowy, 
z parami ulic wybiegających z naro-
ży rynku o wymiarach 90 na 75 m. 
Zadziwia rozległość urzędowskiego 
forum, przewyższająca rozmiary ryn-
ków miast o wyższej randze, choćby 
Lublina, a nawet Warszawy. Wpisany 
do rejestru zabytków „układ urbani-
styczny Urzędowa, obejmujący rynek 
oraz ulice przyrynkowe, a także wały 
obronne” stanowi jeden z nielicznych, 
dotychczas zachowanych przykładów 
zespołu urbanistycznego sięgającego 
początkami XV w. 

Zniszczony totalnie w 1905 r. Urzę-
dów (celowe podpalenie miasta przez 
moskiewskiego zwiadowcę) nie zacho-
wał niestety typowej dla niego przez 
wieki, unikatowej zabudowy podcie-
niowej, kompleksowo występującej 
wokół rynku, a także w należących 
wcześniej do miasta 6 przedmieściach. 
Dawna parterowa zabudowa przyryn-
kowa z wysokimi naczółkowymi da-
chami i podcieniami od strony placu 
wyróżniała miasteczko (pozbawione 
już wtedy statusu miejskiego) aż do 
czasów wybuchu I wojny światowej 

1 Dzieje Urzędowa, red. R. Szczygieł, M. 
Surdacki, Lublin–Urzędów 2011, s. 99. 

spośród innych miast, choćby np. po-
bliskiego Kraśnika, czy nieco dalej po-
łożonych Opola lub Janowa. Przypomi-
nała, zachowując wszelkie proporcje, 
murowano-kamieniczną, podcieniową 
zabudowę rynku zamojskiego – niejako 
kopii rynku padewskiego. Na szczęście 
po przełomie polityczno-społecznym 
z 1989 r. nowo powstające budowle 
przyrynkowe w Urzędowie (np. budy-
nek poczty i inne) nawiązują do analo-
gicznego stylu drewnianego budownic-
twa przyrynkowego z minionych wie-
ków. Rygorystyczne warunki stawiane 
przez biura projektowe, uwzględniają-
ce historyczne kanony stylu urzędow-
skiego, pozwalają sądzić, że w przy-
szłości rynek ten ponownie, tym razem 
w murowanej formie, nawiąże do swe-
go średniowiecznego i staropolskiego 
architektonicznego pierwowzoru.

Z inicjatywy Towarzystwa Ziemi 
Urzędowskiej i przy wielkim zaanga-
żowaniu piszącego te słowa, w ubie-
głym roku wszczęto starania o po-
nowne nadanie Urzędowowi prawa 
miejskiego. Po pozytywnym wyniku 
przeprowadzonych w tej sprawie kon-
sultacji z mieszkańcami, w styczniu 
2015 r. władze gminy przygotowały 
odpowiedni wniosek i dokumentację 
do wojewody lubelskiego, który po, 
miejmy nadzieję, pozytywnej ocenie, 
skierowany zostanie do dalszego pro-
cedowania na szczeblu ministerialnym. 
Istnieje ogromna szansa, by nowy 2016 
r. powitać już znów, tak jak przez pra-
wie pięć poprzednich stuleci, w mie-
ście Urzędowie2.

Obradująca w Urzędowie 5 marca 
2009 r. Komisja do Spraw Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
Związku Województw RP, w wy-
danym stanowisku w sprawie prawa 
miejskiego dla miejscowości Urzędów 
w Województwie Lubelskim, podpisa-
nym przez jej przewodniczącego wice-
marszałka (obecnie marszałka) Sławo-
mira Sosnowskiego stwierdziła: [...] 
po zapoznaniu się ze szczytną historią 
i zapoznaniu się z aktualnym dorob-
kiem miejscowości, solidarnie popiera-
my inicjatywę przywrócenia praw miej-
skich, nadanych przez króla Władysła-
wa Jagiełłę w 1405 r., a utraconych 

2 Artykuł ten stanowi wierną kopię opraco-
wania historycznego, przygotowanego przez 
Mariana Surdackiego, dołączonego do wnio-
sku i dokumentacji w sprawa nadania Urzę-
dowowi statusu miasta.

po Powstaniu Styczniowym. Zdaniem 
Komisji miejscowość ta spełnia wszel-
kie wymogi społeczno-gospodarcze 
i formalne, by stać się ośrodkiem miej-
skim. Przeprowadzona wizja lokalna 
wykazała, że idea małych Ojczyzn jest 
doskonale realizowana przez obecną 
administrację i władze samorządowe 
tej miejscowości, o wielkiej i doniosłej 
historii. Dlatego też tu w wyjątkowy 
i wzorowy sposób rozwiązuje się pro-
blemy oświaty, służby zdrowia, rol-
nictwa i infrastruktury, co sprawia, że 
Urzędów zdecydowanie zasługuje na 
status miasta (GZU, 2008, s. 12)3.

W podobnym tonie wypowiedziała 
się projektantka renowacji Urzędow-
skiego Rynku Jadwiga Jemiołkowska: 
Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zo-
baczyć projekt zrealizowany w całości, 
[...] z nadbudowaną „wieżą ratuszową, 
z zegarem i herbem Urzędowa, któremu 
zostaną przywrócone prawa miejskie 
wraz z historycznymi przedmieściami: 
Góry, Rankowskie, Zakościelne, Miku-
szewskie, Wodna i Bęczyn – garncar-
stwem słynący” (GZU, 2009, s. 7–8)4.

Starając się o ponowne nadanie 
Urzędowowi statusu miasta, na chwi-
lę obecną nie ma możliwości włącze-
nia wszystkich należących do niego 
w przeszłości Przedmieść (dzisiaj od-
rębnych miejscowości) Kierując się 
historyczną tradycją i zakorzenieniem 
tych nazw w dzisiejszej świadomości 
mieszkańców, po ewentualnym uzy-
skaniu przez Urzędów prawa miejskie-
go, zamierzamy przywrócić niebawem 
im dwuczłonowa nazwę (np. Przedmie-
ście Mikuszewskie). 

Marian Surdacki

Wykorzystana literatura:
1. Dzieje Urzędowa, red. R. Szczy-

gieł, M. Surdacki, Lublin-Urzędów 
2011

2. M. Surdacki, Edukacja i opieka 
społeczna w Urzędowie w XV–XVIII 
wieku, Lublin, 2004.

3. M. Surdacki, Urzędów w XVII– 
XVIII wieku. Miasto – Społeczeństwo 
– Życie codzienne, Lublin 2007.

4. „Głos Ziemi Urzędowskiej” z lat 
1987–2014.

3 „Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2008, s. 12.
4 „Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2009, s. 7–8, 

oraz 2014, s. 4.
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Przez długie lata jedynym rozpo-
znawalnym literatem z Parczewa był 
Apolinary Nosalski. Pisał wiersze 
(głównie dla dzieci, acz nie tylko), po-
wieści, opracował legendy związane 
z Parczewem i okolicami (Opowieści 
znad Piwonii i Konotopy miały kilka 
wydań), redagował lokalne gazety, 
prowadził amatorski teatr. Jednocze-
śnie pracował jako polonista w wiej-
skiej szkole i to praca pedagoga w zna-
czący sposób wpłynęła na rozumienie 
przez niego roli pisarza – jako wycho-
wawcy czytelnika. Literatura powinna 
czemuś służyć, zawierać etyczne prze-
słanie, nie być tylko zabawą słowem 
– utrzymywał. Choć w jego przypad-
ku wyznawana dewiza nie oznaczała 
nachalnego moralizatorstwa, jedynie 
żmudną pracę nad ukształtowaniem 
fabuły, aby miała wartość poznawczą. 
Jak zapoznać młodzież w atrakcyj-
ny sposób z lokalną historią? Na tak 
postawione pytanie miał odpowiedź: 
napisać cykl powieści rozgrywających 
się w czasach świetności Parczewa za 
Jagiellonów! 

Ostatni tomik z utworami dla dzie-
ci ukazał się rok przed jego śmiercią 
(zmarł w 2005 r.). W  roku 2013 poja-
wiła się natomiast pierwsza monogra-
fia twórczości parczewskiego literata. 
Nosalski był również patronem regio-
nalnego konkursu literackiego, które-
go dziesięć edycji zorganizowało Par-
czewskie Stowarzyszenie Twórców 
i Animatorów Kultury. 

*
To, co wartościowe w parczewskim 

dorobku literackim, nie kończy się 
jednak na Nosalskim. Mało znana jest 
u nas twórczość Rocha Sęczawy. Nie-
malże rówieśnik Apolinarego (obaj 
urodzeni w latach 30 XX wieku, przed 
laty był kierownikiem domu kultu-
ry w Parczewie, kojarzonym głównie 
z racji oryginalnych zainteresowań 
(własnoręczny wyrób białej broni!). 
Sęczawa był związany z lubelskim 
środowiskiem literackim, jego twór-
czość przypisywano do tzw. nurtu 

wiejskiego, który w latach 1956–1976 
budził żywe zainteresowanie czytelni-
ków i krytyki literackiej. Szczupły do-
robek (jeden tomik poetycki Usypia-
nie rąk wydany w 1968 r. plus wiersze 
rozproszone i kilka opowiadań) zdołał 
ujawnić oryginalny talent. Tematyka 
niewyszukana: dylematy chłopskiego 
syna, który awansował do grona inteli-
gencji i do tego pisze wiersze. Nad wi-
dły przedkłada pióro, ale obu przyzna-
je jednakową rację bytu. Taką samą 
czułością, jak kartkę papieru, obdarza 
ojcowską krowę. Niektórzy ówcześni 
krytycy – ze względu na wpisany w tę 
poezję wątek awansu społecznego – 
doceniali ją z względu na „ideowość” 
autora, „pochwałę postępu”. Jednak 
wiersze Sęczawy przetrwały próbę 
czasu, bronią się oryginalną wizją ar-
tystyczną. Dziś ten zapomniany poeta 
powraca jako patron lokalnego kon-
kursu literackiego („Pod poetyckim 
zawołaniem Rocha Sęczawy”).

*
Młodszy o kilka dekad Robert Adam 

Kisiel (ur. w 1967 r.) debiutował jako 
poeta w 1988 r. w „Kamenie”. Jego 
dorobek również jest dość skromny – 
tomik poezji (Wiersze, Parczew 1991) 
i prozy (Wspłoszcz, Biała Podlaska 
1994). Do tego wiersze drukowane 
w bialskim miesięczniku literacko-
-artystycznym „Jeszcze Jedna”. Opo-
wiadania zawarte w tomie Wspłoszcz 
mają formę obrazków obyczajowych, 
często z życia ludzi nizin społecznych 
(rozmowa podsłuchana na bazarze, 
sceny z knajpy czy z doświadczeń 
bezdomnego), ale jednocześnie są 
impresyjne, oddają ulotność, niepo-
wtarzalność chwili. Ich bohaterów, 
czasem bezimiennych, narrator spoty-
ka jakby przypadkiem. Są trochę nie 
z tego świata, z pogranicza jawy i snu. 
Sprawę komplikują zagadkowe tytuły 
(Ariam, Kanefor czy Ażażaż), niedają-
ce się rozszyfrować na podstawie tek-
stu. W warstwie językowej pojawiają 
się neologizmy. Równie impresyjne 
jak proza są wiersze. Twórczość Ki-

siela na pewno warta jest uwagi, nie-
stety to rozdział zamknięty – samobój-
czą śmiercią poety. 

Rys tragiczny da się wyczuć 
w wierszach niezbyt znanego, lecz 
oryginalnego twórcy Piotra Antoniu-
ka, urodzonego w 1976 r. Autor, jak 
do tej pory, jednego tomiku (Skamie-
niałości miłości i ości nagości, Lublin 
2001) zmaga się z ciężką chorobą. 
W swych wierszach próbuje szukać 
uniwersalnej prawdy o ludzkiej egzy-
stencji (czym jest miłość, wolność, na-
dzieja?), sięga do filozofii, religii, po-
etycko penetruje niebo i piekło. Szu-
kając sensu życia z chorobą, usiłuje 
oddać stan zawieszenia między „praw-
dą urojeń i prawdą bez urojeń”. Przy-
chodzi mu poznawać życie i jego smak 
w dawnym PGR-ze, gdzie zamiesz-
kuje. Ucieka przy tym w abstrakcję, 
eksperymentuje z formą, ale bywa też 
dosadny, naturalistyczny. Antoniuk 
kilka razy został laureatem konkursu 
„Odmienny świat?”, organizowanego 
przez Lubelski Regionalny Zespół Ko-
alicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego 
(jego wiersze zamieszczano w tomi-
kach pokonkursowych). Na jego tek-
stach zostało oparte słuchowisko ra-
diowe Lekki wieżowiec wyemitowane 
przez Radio Lublin. Niestety, od jakie-
goś czasu nie publikuje. 

Ostatnich kilka lat to czas Marci-
na Daniela Kowalczyka. Urodzony 
w 1979 r., jest autorem trzech tomi-
ków: Zmagania ze słowem (Parczew 
2010), Papierowe ściany (Warszawa 
2011) i Aria rozkołysanej nocy (Lublin 

Marta Goździk

Literacki Parczew.  
Nie tylko Apolinary

Apolinary Nosalski
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2013). Oprócz tego komponuje, gra 
na gitarze, śpiewa (wykonuje teksty 
własne oraz wielu innych autorów), 
czynnie uczestniczy w życiu kultural-
nym Parczewa. Jest laureatem „Brą-
zowego Wawrzynu Literackiego”. To, 
co wyróżnia tę twórczość, to bogac-
two wyobraźni, obrazowość, lekkość 
poetyckiego przekazu. Jego wiersze 
zaludniają (zwłaszcza ostatni tomik, 
poświęcony w większości alchemii 
miłości) baśniowe, mitologiczne i ale-
goryczne postaci, często kobiece. To, 
co zajmuje twórcę, to samookreślenie, 
odnalezienie się w przestrzeni życia 
i twórczości, oswojenie daru poezji. 

Równie mocno obecny w par-
czewskiej świadomości (także dzięki 
skutecznej autopromocji) jest An-
drzej Chodacki. Nieco starszy (rocz-
nik 1970 r.), zawodowo czynny jako 
lekarz. W 2012 r. ukazały się jego 
próby poetyckie Pejzaże tęsknoty. To 
w większości wiersze-aforyzmy. Ście-
rając się codziennie z chorobą i śmier-
cią, lekarz-poeta poszukuje transcen-
dencji, boskiego planu w ludzkim ży-
ciu. Natomiast w 2013 r. wyszły Opo-
wieści ze świata – wybór opowiadań, 
w większości nagradzanych wcześniej 
w różnych konkursach. Specjalność 
Chodackiego to opowieści oparte na 
faktach historycznych. Na tym tle 
umieszcza zwykłych ludzi uwikła-
nych w dramatyczne wybory moralne. 
Opowiadania są sprawne warsztatowo, 
mają dynamiczną narrację, wywołują 
emocje i niosą pozytywne przesłanie. 

Na koniec najmłodszy z tego grona 
(urodzony w 1983 r.) – Łukasz Kopiś. 
Autor wielu gniewnych wierszy, które 
– miejmy nadzieję – zostaną w końcu 
wydane w postaci zgrabnego tomiku. 
Tymczasem są dostępne w Internecie 
jako PDF Niechciane dzieci szuka-
ją światła i na blogu autora ( http://
cymonek.blog.onet.pl/). Sam Kopiś 
mieszka w tej chwili za granicą. Jego 
liryczne „ja” jest wyobcowane z ży-
cia („jednostka chorobowa – poeta”), 
zbuntowane, poszukujące sensu ży-
cia wtłoczonego między narodziny 
i śmierć, Boga, bliskości z drugim 
człowiekiem. Wiele tu śmierci, wręcz 
jej pragnienia. Widać poszukiwanie 
własnego poetyckiego wyrazu – różne 
formy, czasem aforystyczne, czasem 
fabularne, rozbudowane metafory. 
Konieczne jest oczywiście dokonanie 

surowego wyboru z tej masy wierszy, 
ale znać tu ogromny talent. 

Oprócz tych z darem własnej wizji 
artystycznej jest w Parczewie i oko-
licach spora grupa twórców, którzy 
raczej piszą wiersze niż tworzą po-
ezję, niemniej talentu nie sposób im 
odmówić. Helena Abramczuk, z za-
wodu nauczycielka, twórczą aktyw-
ność zaczęła przejawiać po śmierci 
męża. W tomie Wiersze sercem pisane 
(Przewłoka 2012) zebrała utwory po-
święcone jego pamięci, przemijaniu, 
wiersze religijne o charakterze pro-
stych i bezpośrednich modlitw dzięk-
czynno-błagalnych, okolicznościowe. 
Szczere i bezpośrednie są wiersze Ste-
fanii Czuryło ze wsi Kostry. W kilku-
nastu wydanych do tej pory tomikach 
wyraża autorka zachwyt nad pięknem 
świata stworzonego przez Boga, wia-
rę w Opatrzność, która kieruje ludz-
kim losem i wartości, takie jak dom, 
ziemia rodzinna, praca. Całkiem nie-
dawno zadebiutowała Alina Barbara 
Błaszczuk, w 2011 r. wyszły jej trzy 
tomiki wierszy, w tym dwa dla dzieci. 
Dominuje w nich tematyka przyrodni-
cza, zachwyt nad pięknem natury.

Ton nostalgiczny przeważa w twór-
czości nieżyjącego już Tadeusza Za-
orskiego, z ziemią parczewską zwią-
zanego w dzieciństwie (urodził się 
przed II wojną w majątku Glinny Stok, 
jako syn ziemianina). To tęsknota za 
wyidealizowanym „krajem lat dzie-
cinnych”, ale również za przeszłością 
frontową – w czasie II wojny świato-
wej Zaorski przeszedł szlak bojowy 
II Armii WP. Był też humorystą, a na 
co dzień inżynierem rolnictwa, spe-
cjalistą od uprawy chmielu. Do twór-
ców w zasadzie okolicznościowych 
można zaliczyć także nieżyjącego 
już Wiktora Gadomskiego – autora 
m.in. tekstów hymnów dla kilku par-
czewskich szkół oraz wierszowanych 
utworów poświęconych Parczewowi 
i okolicom. Tak samo Teresę Gładun, 
emerytowaną polonistkę (książeczka 
dla dzieci z rymowaną historią Par-
czewa). Osobne uznanie należy się 
Helenie Potapczuk, która specjalizu-
je się w utworach satyrycznych (bar-
dzo udanych). Jej teksty wykonuje, 
w tej roli występujący jako kabaret, 
zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia. █
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(…) Pod twoim szarym niebem, wśród twojej 
szarej równiny,
szarą modlitwę układał jeden z twych szarych 
synów (…)
Szara modlitwa z tomu Usypianie rąk, s. 20

Roch Sęczawa (pseud. Fon) urodził 
się 16 maja 1936 roku w Zosinie koło 
Hrubieszowa. Studiował filologię polską 
na Uniwersytecie Warszawskim. Wów-
czas związał się z literatami warszaw-
skimi, również tymi, którzy pochodzili 
z Lubelszczyzny, jak Anna Kamieńska. 
W okresie studiów był w kręgu war-
szawskiej elity kulturalnej. Debiutował 
w 1957 r. w „Zarzewiu” dwoma wier-
szami, oto one: 

Poszukiwacze twarzy człowieka

Mamy słowa, które chowamy przed gośćmi
na dnie skrytki osobistych spraw. 

Świąteczni i powszedni, umiemy tylko zlewać
krople swych twarzy w jezioro tłumu.

Rozkopujemy myślami usypiska wieków,
codzienność i siebie, poszukiwacze twarzy 
człowieka. 
 
Z zakamarków wyobraźni sypie się pył 
sympatii,
goryczy lub nienawiści. Pulsuje skowyt.

Ten sam. Ciągły. Wciąż jednakowy.
Ciąg dalszy w numerach przyszłych wieków. 

Z występu góralskiego zespołu

Majaczą góry pod sklepieniem pieśni. 
Pod sklepieniem pieśni 
wyolbrzymia się twarz zbójnika. 

Twarda. 
W warkoczach deszczu.
Wargi strzykają przekleństwa. 

Tylko czasem
z gardła
rozszalały skowyt tęsknoty się rwie. 

W wyfruwających nad tłumem gołębiach dło-
nie
klaszczące wzruszenie,
nie tylko sucha prośba o bis. 

Ceniony przez środowisko war-
szawskie poeta drukował swoje utwory 
w czasopismach regionalnych i ogólno-
polskich, m.in. w „Tygodniku Kultural-
nym”, „Współczesności”, „Kamenie”, 
„Nowej Wsi”, „Zielonym Sztandarze”, 
„Głosie Młodzieży Wiejskiej”, „Sztan-
darze Młodych”, „Zarzewiu”, „Orce”, 
„Próbach Literackich”, „Kulturze i Ży-
ciu” (dodatku do „Sztandaru Ludu”), 
Dzienniku Ludowym”, „Biuletynie 
Młodego Twórcy”, „Naszym Klubie”, 
tygodniku „Warmia i Mazury”. Osiadł 
w Parczewie, gdzie pracował jako kie-
rownik Powiatowego Domu Kultury. 
Jego twórczości poświęcone były audy-
cje w Polskim Radiu i Telewizji, utrzy-
mywał kontakty z literatami w Warsza-
wie i Lublinie. Był członkiem Lubelskie-
go Klubu Literackiego i Koła Młodych 
przy ZLP oraz Korespondencyjnego 
Koła Młodych Pisarzy, organizacji mło-
dych, która przypominała bardziej ruch 
niż stowarzyszenie. W lubelskim środo-
wisku literackim Sęczawa nazywany był 
„ojcem chrzestnym KKMP”, ponieważ 
m.in. również i z jego inicjatywy po-
wstał lubelski oddział. 

W 1968 roku Wydawnictwo Lubel-
skie wydało zbiór wierszy Rocha Sęcza-
wy Usypianie rąk, jedyną książkę autor-
ską pisarza. 

Zarówno debiutancki wiersz Z wy-
stępu góralskiego zespołu, jak i niektóre 
utwory z tego zbioru pobrzmiewają zna-
jomą, Czechowiczowską nutą:

Z gałęzi lip – zmierzwionej brody
kościół wyszczerzył by – kły.
(…)
Chwila, s. 6

Słyszysz? Pieni się wieczór
rozcieraną w pyskach krów słomą,
a pogodę – w liście jabłoni
pluszczą kropelki gwiazd.
(…)

Wiersz bez tytułu, s. 9

Wiesław Paweł Szymański w zbior-
czej recenzji Ze Słupska, Krakowa, 
Lublina [„Życie Literackie” 1968, nr 
51/52] wskazuje na związki postawy 
poetyckiej Sęczawy z Gałczyńskim i na-
zywa go poetą-Cyganem, który pozosta-
je w opozycji do wiejskiego otoczenia, 
podobnie jak Gałczyński do miejskie-
go. I rzeczywiście wiele wierszy mówi 
o swoistym wyobcowaniu ze społecz-
ności wiejskiej, o dysonansie bycia po-
etą wśród chłopów, dla których pisanie 
wierszy jest zwyczajnym marnowaniem 
czasu. Ja jednak nie nazwałabym tego 
dysonansu konfliktem, bowiem Sęcza-
wa opowiada o tym z dystansem, często 
z przymrużeniem oka, czasami z lekką 
nutą smutku, zadumy. Jednak wieś jest 
dla niego nieustającym źródłem na-
tchnienia, domem, do którego wraca się 
nieustannie i z przyjemnością. I raczej 
chodzi mu o ciepłe przedstawienie men-
talności społeczeństwa wiejskiego, niż 
napiętnowanie: 

Wrony 
   Ojcu
Choć wiesz, że bronami 
rozczeszesz warkocze dzisiejszej orki,
splatasz je nadal.

Choć wiem, że oraną dzisiaj kartkę 
zabronuje mi świeży pomysł,
równo odkładam ostatnie skiby.

Za tobą i za mną, ojcze,
kołyszą się wrony.
Wierz mi: niczym
nie różnią się między sobą. 

„Zarzewie” 1959, nr 51/52

To, co wybija się w poezji R. Sęcza-
wy to przede wszystkim umiejętność bu-
dowania nastroju, czytelność, szlachetna 
prostota, ciekawa metaforyka, nieco-
dzienna wrażliwość na słowo, kultura 
literacka, wielka dbałość o formę wier-

Urszula Gierszon, Marcin Daniel Kowalczyk

Piętnaście pytań do Rocha Sęczawy
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sza, delikatność odczuć, więź z naturą i - 
dalej zgadzam się z W. P. Szymańskim 
– „sprawność warsztatowo-artystyczna. 
Przeważają wiersze o dużym ładunku 
emocjonalnym, delikatne w rysunku, 
melodyjne niby kołysanki ludowe”. Inny 
recenzent tomu, Stefan Jurkowski [„Ty-
godnik Kulturalny” 1969, nr 28] pisze: 
„Wraz z wyraźnymi wartościami arty-
stycznymi idą w parze wartości społecz-
ne, humanistyczne wierszy, ich prostota 
i autentyzm. U Sęczawy utwory słabsze 
pod względem artystyczno-warsztato-
wym równoważone są wielkością po-
ruszanego problemu, i odwrotnie – gdy 
zbyt słabo akcentują się wartości ideowe 
– wiersz ratuje kultura literacka i spraw-
ność formalna. W wypadku autora 
»Usypiania rąk« mamy niewątpliwie do 
czynienia z prawdziwym – choć jeszcze 
nie skrystalizowanym talentem, z któ-
rym można łączyć duże nadzieje”. 

Jest jeszcze w poezji Sęczawy dy-
stans do siebie i ludzi, często operuje 
autoironią i ironią, a także miewa wysu-
blimowane poczucie humoru: 

Sen literata

Tłumy przed stoiskami. Tysiące twarzy.
Stolik. Nad nim moje nazwisko:
DAMAZY BŁAŻEJ WYSMAŻYK
Do stolika (wreszcie!) udaje mi się przecisnąć.

Usiadłem. Słowo honoru – zawsze
byłem raczej bardzo nieśmiały.
Trema. Myśli naszczęt
przytłumiły tysiąca źrenic wiwatujące wy-
strzały.
Szepty. Szepty. Już nie szepty – dzwon. –
Dzieci, kobiety, młodzież, starzy
z namaszczeniem skandują: Przyszedł
 ON –
DAMAZY 
   BŁAŻEJ
 WYSMAŻYK

Pośpiesznie sięgam po długopis.
Oczu – przez skromność – nie podnoszę.
Przy stoliku z lewej strony się zatopił 
w zazdrości, widzę zezem, Kleofas Groszek.

Podpisuję. Podpisuję. Podpisuję:
„Skok w kosmos”, „W mordę nożem”, „Białe 
ściany”.
Wciąż podchodzą w kolejkę sformowani lu-
dzie,
choć już drugi długopis wyczerpany.

Zmrok nadciąga. Już jestem słaby.
Książki sprzedane. Rozpacz na twarzach się 
smaży.
Ulica krzyczy pod adresem wydawnictw:
WYSMAŻYK – 

  w trzydziestu tysiącach 
egzemplarzy!!!

 
„Orka” 1958, nr 20

Wiersze Rocha Sęczawy drukowane 
były także w wydawnictwach zbioro-
wych, m.in.: Młoda wieś pisze. Alma-
nach (Warszawa 1961), Almanach Lu-
belskiego Klubu Literackiego (Lublin 
1966).

Jako prozaik zadebiutował w 1961 
roku na łamach „Prób Literackich”. 
W 1975 roku w antologii Na widnokrę-
gu ukazały się jego opowiadania. 

Za przykład twórczości prozatorskiej 
R. Sęczawy może służyć utwór Rachu-
nek, wydrukowany w 1960 r. w nume-
rze 3 „Nowej Wsi”:

Ten ciągły krzyk. Spokoju twoich oczu 
i ciszy twojego snu. Szarzyzny dachów 
i kwitnącego bielizną balkonu nad moim 
oknem. Strachu, że mam dwadzieścia 
trzy lata długów a ani minuty dłużników. 
I przerażenia. Że umrze krój mojego 
ubrania, ja – powtórzę się w milionach 
przechodniów.

Musiałem uciekać na cmentarz. Żeby 
znaleźć ciszę w kresce łączącej dwie 
daty. Żeby cicho – cichutko wysupływać 
z niej smutek umarłej dziewczyny.

Tak myślałem. Ale tuż za bramą – 
cmentarz plunął mi w oczy jazgotem 
przekreślających się wzajemnie krzyży.

Jak miałem nie wrócić do krzyku?

Roch Sęczawa jest także laureatem 
konkursów poetyckich, m.in. Ogólno-
polskiego Turnieju Młodych Poetów 
„Moja Ojczyzna i ja”, zorganizowanego 
z rozmachem przez Redakcję Audycji 
dla Młodzieży Polskiego Radia w 1964 
roku. W konkursie wzięło udział 1879 
osób, Sęczawa otrzymał IV miejsce 
za wiersz Szara modlitwa. Natomiast 
w rankingu regionalnym, wojewódzkim 
otrzymał I miejsce. 

Krytycy lubelscy twórczość Sęczawy 
umieszczali w nurcie wiejskim, który 
w latach 1956–1976 miał w Lublinie 
znaczące osiągnięcia artystyczne. Wal-
demar Michalski [Lublin literacki 1932–
1982: szkice i wspomnienia] pisze: „dla 
Rocha Sęczawy wieś jest centrum świa-
ta, w którym tworzy się wiersze w prze-
rwach między patrzeniem w niebo, wy-
rzucaniem spod krowy obornika. (…) 
Poezja ta jest próbą utrwalenia nastroju, 
obyczajowości, kultury w jej realnych 

wymiarach i wiejskich konkretach”. 
(…) Wyraża „prawdę o pracy i szcze-
gólnym pięknie wsi, która wciąż fascy-
nuje i zdumiewa”. 

A Sęczawa wszystkim próbującym 
upchnąć go w jakiejś literackiej szuflad-
ce wymyka się po swojemu:

(…)
Znajomi
spóźnili się
mówiąc o mnie
– mniejsza o odcień uśmiechu –
poeta.

Jeżeli moje okno tnie światłem ciemność – nie 
jestem
tamtym chłopcem, który za krowami
żenił słowa w cudaczne zdania – żeby był prę-
dzej
dom i lampa na ścianie, kot tak przemyślnie
biorący kierunek dachówki. Nie jestem 
chłopcem znad pierwszej, zagubionej dawno
strofki. Robię wiersz. Na zimno.
Jak stolarz stołek.
(…)
Czarne Dydo, s. 17

Dzisiaj poezję Rocha Sęczawy od-
krywają na nowo najmłodsze pokolenia 
adeptów pióra. A sam poeta, przykuty 
do łóżka po wylewie, pod czułą opieką 
towarzyszki życia Pani Aliny, z wrodzo-
ną sobie łagodnością, pokorą, skromno-
ścią i kulturą osobistą godzi się z tym, co 
zesłał mu los. 

Roch Sęczawa zgodził się udzielić 
wywiadu jednemu z wielbicieli jego po-
ezji – Marcinowi Danielowi Kowalczy-
kowi, poecie, kompozytorowi, muzyko-
wi, założycielowi zespołu muzycznego, 
który corocznie organizuje koncerty dla 
mieszkańców Parczewa. O obu panach 
mogę śmiało powiedzieć, że kochają 
swoje miasto. A zanim przytoczę roz-
mowę, jeszcze jeden wiersz R. Sęczawy: 

Wolno, wolniutko...

 (Z cyklu: „Zaproszenie do Parcze-
wa”)

Wolno, wolniutko musi
przepływać ci pod nogami 
chodnik, gdy dłużej zechcesz 
zatrzymać się w moim mieście
jest tutaj miejsce na radość,
na smutki duże i małe,
na pośpiech – miejsca zabrakło,
bo przechwytują je pola. 

Więc coś dla ciebie i dla mnie, 
ceniących sobie spokój,





58 Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014

nie umiejących spokojnie 
przechodzić koło spraw małych. 

Dlatego, kiedy już do mnie 
wpadniesz na dzień, na dwa dni – 
roboty będziesz mieć dużo,
gdy noc nas wyciągnie z mieszkania:

na druty telefoniczne
tyle gwiazd trzeba nawlec,
by dzieci, gdy się obudzą, 
mogły je jeszcze zdejmować; 

mostek nad Konotopą
trzeba przekonać, że spina
dwa brzegi nie Konotopy
lecz rzeki miasta Parczewa;

powrotnym ściegiem kroków
przeszyć uliczki, by nigdzie
sen nie pękł w miejscu
najprzyjemniejszym dla śpiących. 

„Kultura i Życie” 1964, nr 30 

1. Poezja czy proza? Czy uważa się 
Pan za poetę, czy prozaika?

Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 
Ja już od ośmiu lat leżę, nawet nie prze-
czytałem nic.

Głos P. Aliny z głębi mieszkania: – 
Rochu przecież ja ci czytam. 

- Tak – pada odpowiedź – ale ja cie-
bie nie rozumiem, jak mi czytasz.

Jeżeli się pisze opowiadanie, to jest 
inna technika pisania, a inna wierszy. 
Wszystko zależy od tego, jaki temat się 
chce poruszyć. Przecież wiersza nie na-
pisze się o motocyklu, natomiast o jego 
pędzie – tak. Tak samo lubiłem pisać 
prozę, jak i wiersze. I nigdy nie uwa-
żam, że jedno jest lepsze od drugiego. 
Wszystko zależy od tematu, który chce-
my opisać.

2. Czy twórczość jest lub była dla 
Pana ważna?

No oczywiście, nawet szkolne wy-
pracowania pisałem dlatego, że sprawia-
ło mi to przyjemność. 

3. Proszę opowiedzieć o początkach 
Pana twórczości literackiej.

Niech pan sobie wyobrazi, że miałem 
dobre warunki, bo mój wuj, u którego 
mieszkałem w Warszawie, był polo-
nistą. Ukończył studia jeszcze przed 
wojną, jego profesorem był Julian Krzy-
żanowski. Wuj nazywał się Stanisław 
Piotrowski, później był wiceministrem 
Kultury i Sztuki. Kiedy u niego miesz-
kałem, przygotowywano jubileuszowe 
wydanie Dzieł Mickiewicza (ukazało 
się kilkanaście tomów w 1955 roku) 
i wuj wchodził w skład komitetu re-
dakcyjnego, któremu przewodniczył 
Julian Krzyżanowski. Wtedy niemal 
się pokłócili. Zebrania tego komitetu 
odbywały się w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki na Krakowskim Przedmieściu. 
Wuj mi opowiadał, że jak wychodzili po 
tych spotkaniach i szli w stronę Nowe-
go Światu, to przechodzili obok kościo-
ła św. Krzyża. Zwykle było ich trzech, 
czterech lub pięciu, wśród nich na pew-
no było paru partyjniaków, któryś z nich 
mógł być ubekiem, a jednak profesor 
Krzyżanowski, który przed wojną był 
ateistą i nawet do głowy mu nie przy-
chodziło, aby pójść do jakiegokolwiek 
kościoła, zawsze ostentacyjnie żegnał 
się z nimi i wstępował do kościoła św. 
Krzyża.

A początki pisania, ot normalnie, ja-
kaś dziewczyna mi się podobała, to na-
pisałem dla niej wierszyk o jej oczach…

Pisałem, ale trzeba było także to dru-
kować, ale zanim w druku zobaczyłem 
pierwszy ze swoich wierszy, wysyłałem 
dziesiątki do różnych czasopism, np. 
do „Życia Literackiego”, do Krakowa. 
A wtedy pracowała tam Wisława Szym-
borska. I w odpowiedziach redakcji, 
w „poczcie literackiej” zawsze było: 
„Pan R. S. wiersze (zwykle wysyłałem 
pięć, sześć) nadają się do druku, proszę 
podać swoje nazwisko”, mimo że po-
dawałem swoje dane. I ja kiedyś wzią-
łem egzemplarz pisma z taką, kolejną 
odpowiedzią i poszedłem do Anny Ka-
mieńskiej i do Śpiewaka. Oni mieszkali 
w tej samej co ja kamienicy, na drugim 

piętrze, naprzeciwko mnie, na tej samej 
klatce schodowej, przy Jutrzenki. Anna 
Kamieńska napisała już wtedy ten słyn-
ny wiersz:

Eheu, że nie znasz Horacego wierszy, 
Bardzo mi żal cię, bo tobie nie świeci 

Socrate śnieżnym szczytem ani białych 
Nie poda ramion Fidyle.(…)

Jan Śpiewak pracował w „Twórczo-
ści” i prowadził dział prozy, później 
z Julianem Stryjkowskim, wtedy już 
Wyka odszedł z „Twórczości”, a redak-
torem naczelnym był Jarosław Iwaszkie-
wicz. Pokazałem to Śpiewakowi, a on 
się mnie pyta, jak się nazywam. Powie-
działem, a on wówczas zawołał: Anka! 
Przyszła Kamieńska, niekompletnie 
ubrana, ale ona miała biust! No i Śpie-
wak ją pyta, co by pomyślała, gdyby 
ktoś o takim nazwisku i imieniu przysłał 
wiersze. Wtedy chyba była u nich także 
Julia Hartwig, oni wszyscy orzekli, że 
moje imię i nazwisko brzmi jak pseudo-
nim. 

Kolejnym razem wysłałem wiersze 
razem z danymi z dowodu osobistego, 
no i w pierwszym roku wydrukowałem 
ze trzydzieści wierszy. Wówczas w sa-
mym Krakowie wychodziło kilka cza-
sopism o charakterze społeczno-literac-
kim. Najczęściej jednak to drukowałem 
w „Kamenie”. Pierwszy raz to nawet 
Kazimierz Andrzej Jaworski przyje-
chał do mnie po teksty. Wtedy niezbyt 
dobrze płacono. Za wydrukowanie jed-
nego wiersza gaża była równa cenie pół 
litra wódki. I najczęściej te pieniądze na 
to się wydawało.

Zresztą, co innego można było za to 
kupić.

To były ciekawe czasy, takim śro-
dowiskiem, w którym nieźle się piło 
była „Współczesność”. Dopóki naczel-
nym redaktorem był Grochowiak, było 
wszystko w porządku. Po nim przyszedł, 
zapewne, aby „rozwalić” to pismo, Józef 
Lenart, który był jednocześnie człon-
kiem KC PZPR. To był bardzo młody 
człowiek i jego literatura niewiele inte-
resowała. Miał takiego Andrzeja Brych-
ta do pomocy. To był potężnie zbudo-
wany bokser, znany z różnych rozrób 
i ekscesów, wydawał książki tylko za 
granicą i w końcu wyjechał tam na stałe.

Później zebrali się ludzie, którzy 
chcieli coś dobrego zrobić i zaczęły się 
tworzyć struktury, np. w Warszawie po-
wstał Klub Młodych, który przekształcił 
się w Korespondencyjny Klub Młodych 
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Pisarzy. Jak przyjechałem do Lublina, 
to byłem już członkiem tego Klubu. 
Był utworzony przy Zarządzie Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej i przy redakcji 
tygodnika ZMW „Zarzewie”. Organi-
zowaliśmy spotkania autorskie. Wystar-
czyło zajechać do jakiegoś powiatu, np. 
do hrubieszowskiego i chłopcy z zarzą-
du powiatowego ZMW w porozumie-
niu z zarządem PZGS sprawnie takie 
spotkania organizowali. Na ten cel była 
przeznaczona masa pieniędzy. A w tym 
czasie mój wuj był w Zarządzie Głów-
nym PZGS Samopomocy Chłopskiej. 
Był działaczem ludowym jeszcze przed 
wojną. Także Kluby Ruchu i Kluby Rol-
nika takie spotkania często organizowa-
ły. Za takie spotkania płacono wysokie 
honorarium. Wynosiło więcej niż sty-
pendium studenckie.

4. Kiedy i gdzie Pan debiutował? 

Debiut prasowy? Nie wiem, nie pa-
miętam. Nigdy do tego nie miałem gło-
wy.

Można za debiut uważać to, co się 
uważa za najlepsze, albo to, co zosta-
ło pierwsze wydrukowane. Czasami te 
pierwsze nie są najlepsze… Pierwszy 
wiersz napisałem, jak miałem 10 lat, 
a może 12. Wydrukowałem dużo póź-
niej…

5. Czy należał Pan do jakichś or-
ganizacji, struktur literackich?

Tak, do KKMP, do Koła Młodych 
przy ZLP w Warszawie. Tam środowi-
sko było bardzo różne. Jedni uważali się 
za bardzo ambitnych pisarzy, a w każ-
dym razie chcieli być takimi. Nie mieli 
żadnego wykształcenia, ot choćby, no 
jak on się nazywał, hmm… Hłasko. 
Udawał, że jest jakimś tam kierowcą, 
a  był potomkiem redaktora gazet wi-
leńskich, m.in. „Kuriera Wileńskiego”, 
pochodził ze starej szlachty. Widocznie 
był ustosunkowany politycznie, skoro 
Polska Ludowa chciała z niego zro-
bić szczerego robotnika. Cmentarze to 
mu „Kultura” paryska wydrukowała, 
a Pierwszy krok w chmurach w kraju 
wydał. 

 
6. W Internecie, na stronach lu-

belskiego „Teatru NN” można prze-
czytać dość ciekawą i kontrower-
syjną opinię, którą wygłasza Maria 

Ballod [cytuję:] „Roch Sęczawa był 
świetnym poetą, straszliwym pijani-
cą i to go chyba wykończyło, ale on 
się rzeczywiście świetnie zapowiadał. 
Później mieszkał w jakimś małym 
miasteczku". Jak Pan się odniesie do 
tego cytatu? Czy to znaczy, że istnia-
ła lubelska cyganeria literacka w la-
tach 60.?

Istniała. A cóż by to było za miasto 
bez cyganerii! Ponadto to była auten-
tyczna cyganeria. A Maśka Ballad to 
była dziewczyna z najpiękniejszymi 
nogami w Lublinie. Och, jaka to była 
ładna dziewczyna! Ona gdzieś praco-
wała w radiu czy w „Kurierze”. Miała 
taki domek czteropiętrowy, chyba przy 
Narutowicza, nie pamiętam, a później 
wyjechała do Białegostoku i tam chyba 
w radiu pracowała…

Wie pan, pamięć ludzka jest cieka-
wa, właśnie sobie przypomniałem, że 
wyłgała ode mnie taki posążek siusia-
jącego Buddy z mosiądzu. Dostałem go 
od takiej ładnej dziewczyny…

Maśka na konkursy pisywała wier-
sze, a ja jej te wiersze poprawiałem 
i dostawała pierwsze nagrody. Ona za 
te nogi dostawała [śmieje się Sęczawa].

Rodziców nie miała, miała jakiegoś 
wujka oficera polskiego, był w Anglii 
i chcieli go mianować generałem, ale 
nie przyjął tej nominacji. A dom chyba 
straciła, mniejsza o to, i tak mi nie odda 
Buddy [dodaje rozbawiony], to piękna 
rzeźba była.

A jej wypowiedź o mnie trafna. 

7. Literaci lubelscy starszego poko-
lenia co jakiś czas przywołują Pana 
nazwisko. Kiedyś dość często krążyły 
pogłoski o tym, jakoby Pan zajmował 
się „wytwarzaniem” starych szabli. 
Kursowała anegdotka o tym, jak Pan 
rzekomo sprzedał miecze do jakiegoś 
filmu. Czy to prawda?

Nie. Ja robiłem szable. Śpię w tej 
chwili na jednej, tylko jedna mi została 
Kilkadziesiąt pięknych szabli zrobiłem, 
a miecz miałem i był to prawdopodob-
nie oryginał. Dyrektor Muzeum Lubel-
skiego, Zygmunt Nasalski oszacował 
jego wiek na 1200 rok i powiedział, 
że to jest miecz krzyżacki. Kupiłem go 
od takiego Ciesielskiego. On jeździł na 
spychaczu, czy czymś takim, na kanale 
Wieprz-Krzna i wygrzebał ten miecz 

z mułu. I ja go oddałem do muzeum 
w Białej Podlaskiej. Pojechałem tam 
z tym mieczem, a nawet nie miałem na 
bilet powrotny. Nie dali mi za niego ani 
grosza, nawet na podróż, psia kość, mu-
siałem pożyczyć. Dopiero później do-
wiedziałem się od Nasalskiego, że dy-
rektor Wydziału Kultury z Białej Pod-
laskiej (wówczas było to wojewódz-
two) – Bronek Maksymiuk (starszy brat 
tego dyrygenta, Jerzego) przywiózł ten 
miecz do Lublina i sprzedał muzeum. 
On kolekcjonował takie rzeczy, miał 
zezwolenia milicji na karabin maszy-
nowy, na broń, miał odpowiednio za-
bezpieczone mieszkanie, co zrozumiałe 
przy takich zbiorach, i on to wszystko 
przywiózł do Lublina i sprzedał do mu-
zeum. A mnie wówczas nawet kosztów 
podróży nie zwrócił. Jakiś czas później 
spotkałem się z nim i spytałem: 

– Dlaczego? 
A on mówi – no, jak miałem nie 

wziąć pieniędzy! W ogóle nie sprze-
dawałbym, gdyby nie to, że dostałem 
mieszkanie i musiałem je umeblować, 
płytki położyć itp. Zresztą każdy by 
wziął pieniądze!

A ja wiele rzeczy dawałem muzeom 
i nawet nie pomyślałem o pieniądzach! 

Muzeum Regionalne w Hrubieszo-
wie to właściwie ja założyłem. Ono jest 
przy ul. Dwernickiego, wie pan, tego 
który walczył pod Stoczkiem. Jego uła-
ni mieli białe rabaty.

Grzmią pod Stoczkiem armaty 
Błyszczą białe rabaty 
A Dwernicki na przedzie 
Na Moskala sam jedzie… znałem na 

pamięć i pamiętam do dziś doskonale 
tego mazura z powstania listopadowego. 

Dwernicki swojego zastępcę, Leona 
Podhorodeckiego, rannego zostawił 
w Horodle. To moja parafia, a jego 
grób jest obok grobów Sęczawów na 
cmentarzu w Horodle. 

8. Pana tomik poetycki Usypianie 
rąk, wydany przez Wydawnictwo 
Lubelskie musiał cieszyć się zainte-
resowaniem, skoro dzisiaj – po 45 
latach od wydania – podawany jest 
w Internecie („w biblionetce”), jako 
książka warta przeczytania. Czy zo-
stał zauważony przez krytykę? 

Mnie nie interesowały recenzje, 
gdzieś tam miałem jakieś wycinki. 
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Pewnie była recenzja w „Życiu Literac-
kim”, może we „Współczesności”. 

Ja tej książki w Lublinie nie dru-
kowałem. W Lublinie mieli brzydką 
czcionkę, a piękną antykwę toruńską 
dostał Zamość, więc dogadałem się 
z Zamościem i tam była drukowana ta 
książka. Tylko okładkę zrobił Lublin. 
Wie pan, że ja tego Adama Styki, który 
projektował okładkę nawet nie spotka-
łem, a cała masa ludzi mówiła mi, że im 
się tak ta okładka podoba. Nie spotka-
łem tego grafika, szkoda. 

 

Okładka książki R. Sęczawy Usypianie 
rąk, projekt okładki Adam Styka

9. Oprócz zbiorku poetyckiego, 
w wydawnictwie zbiorowym ukazały 
się także Pana opowiadania, mam na 
myśli antologię lubelskiej prozy Na 
Widnokręgu. Gdzie jeszcze można 
przeczytać Pana utwory? 

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 
wydała także almanach Młoda wieś pi-
sze. Wstęp napisał prof. Jan Zygmunt 
Jakubowski. Był też taki lubelski Al-
manach poetycki [Almanach Lubel-
skiego Klubu Literackiego]. Tam były 
wiersze Stanisława Weremczuka, on 
był wtedy wicedyrektorem Wojewódz-
kiego Domu Kultury na Zamku. Czę-
sto tam bywałem, stąd znam Zygmunta 
Nasalskiego. Mój bratanek, który jest 
rzeźbiarzem coś tam robił niedawno 
dla Muzeum, a jego starszy brat jest 
profesorem Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Jak pan widzi rodzina 
uzdolniona plastycznie.

10. Czy ma Pan swoje utwory po-
zostające w rękopisach?

A kto by tego pilnował?! Poniszczy-
łem wszystko. Kiedyś porobiłem wy-
cinki, aby mieć pod ręką wszystko na 
spotkaniu autorskim, żeby nie sięgać do 
różnych kartek. Ale teraz, kiedy leżę…

11. Czy Pańskie wycofanie się 
z czynnego udziału w środowisku li-
terackim było Pana wyborem? 

Ale ja się nigdy nie wycofywałem. 
Po prostu towarzystwo przestało mnie 
interesować. Tam były takie różne 
typy… Dobrze wspominam nielicz-
nych, Weremczuk, Sprawka (jego brat 
był kuratorem szkolnym), Sadurski, pa-
miętam… miał taką ładną żonę…

 
12. Czy nie czuje się Pan zapo-

mnianym twórcą?

Nie piszę, nie drukuję, więc nie czu-
ję się zapomniany. Towarzystwo prze-
stało mnie interesować. Przychodził 
taki Rozenfeld, on mi nawet z Izraela 
przysyłał kartki. Kiedyś miał jakieś 
spotkanie w Gdańsku w Akademii 
Sztuk Pięknych i bardzo się ucieszył, 
że profesorem tam jest Sęczawa i tak 
mnie zachwalał, że mój bratanek – jak 
mi mówił – aż się niezręcznie czuł. 
Myśmy w Lublinie mówili na niego 
„Rumcajs”. Nawet lubił wypić, ale do-
łożyć się do rachunku było mu ciężko. 
I tam było coraz więcej takich, którzy 
krążyli jak stado kruków koło padliny. 
Nieprzyjemne to było.

13. Wiem, że nie tylko parcze-
wianie cenią sobie Pana twórczość, 
w niedalekiej przyszłości zamierzam 
ogłosić w Parczewie ogólnopolski 
(a może międzynarodowy) konkurs 
literacki – zgodził się Pan użyczyć 
mu swojego imienia, za co serdecznie 
dziękuję1. Osobiście podziwiam Pana 
wiersze. Czy jest coś, co chciałby Pan 
przekazać młodym twórcom, wielbi-
cielom Pana poezji?

Parę wierszy dobrych napisałem. Co 
im przekazać? Żeby zaczęli od czytania 
dobrej poezji, a nie mojej. 

1 M. D. Kowalczyk ogłosił I Ogólnopolski 
Konkurs Literacki „Pod poetyckim 
zawołaniem Rocha Sęczawy”. Konkurs trwa 
od 10 czerwca do 10 listopada 2014 r.

14. Jak Pan sądzi, gdyby Pan teraz 
zaczynał swoją drogę twórczą, czy 
pokierowałby Pan nią inaczej? Czy 
chciałby Pan coś zmienić?

Przede wszystkim założyłbym wła-
sne wydawnictwo, jak taki facet w Ło-
mazach i drukowałbym sobie sam wła-
sne utwory, a nie czekał gdzieś tam 
w kolejce itp. 

15. Mówił Pan, że już nie pisze, 
a może jednak…?

Mam ostatnio paskudne doświad-
czenia. Byłem ze staruszkami w szpita-
lu. I tak mniej więcej co 20 minut ktoś 
umiera. Człowiek rozmawia z nim, 
chciał się jeszcze o coś zapytać i nie 
zdążył powiedzieć, a ten już nie oddy-
cha. Paskudne doświadczenie. 

I dlatego napisałem tam tylko jeden 
wiersz:

Pijmy mroki starości, O! Piewce
Wszak was młodzieńcza nie nacho-

dzi trema
Żona nie zdradza, bo już nikt jej nie 

chce
Zęby nie bolą, bo już ich nie ma

A przy okazji zapomniałem i zasta-
nawiam się teraz, kto napisał Odę do 
radości – Schiller czy Goethe? Mam 
encyklopedię, ale ani ja, ani moja Pani 
już jej nie zdejmiemy z półki, za ciężka. 
Mógłby Pan? No tak, Schiller. 

Bardzo dziękuję, rozmowa z Pa-
nem była dla mnie wielką przyjem-
nością. Życzę Panu przede wszyst-
kim zdrowia.

 
Dziękuję. Chciałem pokazać panu 

jeszcze szablę, ale to może następnym 
razem…

Rozmowę przeprowadził 15 paź-
dziernika 2013 r. Marcin Daniel Ko-
walczyk. Pytania przygotowała, tekst 
spisała i opracowała z nagrania Urszu-
la Gierszon. 

Fotografie Rocha Sęczawy ze zbio-
rów prywatnych poety.
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Południowe Podlasie jest regionem, 
który nie ma większych tradycji ży-
cia literackiego, ale jest wiele posta-
ci naszej literatury, które urodziły się 
nad Krzną, pobierały pierwsze nauki 
w miejscowych szkołach lub pocho-
dziły z innych części Rzeczypospolitej, 
ale w ich twórczości pojawiły się mo-
tywy związane z tą ziemią. Życiu kul-
turalnemu sprzyjał mecenat właścicieli 
dóbr na Podlasiu, przede wszystkim 
bialskich Radziwiłłów, a talenty lite-
rackie rodziły się najczęściej w szko-
łach. Fundamentalną rolę odegrała 
w tym zakresie Akademia Bialska, po-
wstała w 1628 r., która od 1633 r. funk-
cjonowała jako kolonia akademicka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Dużą rolę w promocji kultury 
nad Krzną odegrała szkoła oo. Pijarów 
w Łukowie, która funkcjonowała w la-
tach 1733–1852. Ważną rolę odegrał 
Kościół katolicki, obok wspomnia-
nych oo. Pijarów, także zakony Pauli-
nów w Leśnej Podlaskiej, Bazylianów 
i Reformatów w Białej Podlaskiej oraz 
Dominikanów w Janowie Podlaskim 
i Terespolu, na wysokim poziomie 
stała szkoła parafialna w Międzyrzecu 
Podlaskim.

W okresie II Rzeczypospolitej 
w drukarni w Białej Podlaskiej wyda-
no dwa pierwsze numery czasopisma 
„Kwadryga”. Wiersze lokalnych po-
etów publikowała ówczesna prasa re-
gionalna. Współcześnie kwitnie życie 
literackie w Białej Podlaskiej za przy-
czyną Klubu Literackiego „Maksy-
ma”, Podlaskich Spotkań Literackich, 
a od 30 lat w Muzeum w Romanowie 
odbywa się podsumowanie Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego im. J. I. 
Kraszewskiego. Renomą cieszy się też 
konkurs literacki im. M. Konopnickiej 
w Międzyrzecu Podlaskim. Ze współ-
czesnych pisarzy najbardziej znani są 
Ryszard Kornacki oraz Lech Sokołow-
ski. Nad Krzną mamy plejadę młodych 
talentów literackich, m.in. ucznia ZPO 
nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim – Bar-
tosza Puszkarskiego. Młodzi poeci 

mogą debiutować własnym tomikiem 
w ramach „Biblioteczki Kwartalni-
ka Podlaskiego”, której wydawcą jest 
MBP w Białej Podlaskiej. 

Marcin Borzymowski – XVII w., 
poeta pochodził z drobnej szlachty 
spod Łukowa. W 1651 r. podróżował 
morzem z Gdańska do Lubeki, co zna-
lazło oddźwięk w poemacie „Morska 
nawigacja do Lubeki” (Lublin 1662). 
Był to pierwszy polski utwór maryni-
styczny i zarazem jedna z najwybit-
niejszych poetyckich powieści staro-
polskich.

Wincenty Klemens Chełmiński 
(1850–1887), urodził się w Ortelu 
Królewskim nad Zielawą, dopływem 
Krzny. Rodzice jego byli uczestnikami 
powstania styczniowego. Był litera-
tem, wydawcą, dziennikarzem używa-
jącym pseud. „Korwin”. Autor m.in. 
„Z życia. Nowele i Satyry” (1887), 
red. i wydawca zeszytów satyrycznych 
„Alfabet”. Tak jak ojciec był zesłań-
cem syberyjskim. Współpracownik 
Elizy Orzeszkowej w organizacji pol-
skiej księgarni w Wilnie.

Julian Chodrowicz (1842–ok. 
1902), pedagog i literat urodził się 
w Białej Radziwiłłowskiej (dziś Pod-
laskiej). Początkowo uczył się w ro-
dzinnym mieście, gimnazjum ukoń-
czył w Lublinie. Studiował w Kijowie, 
następnie na wydziale filologiczno-hi-
storycznym w Szkole Głównej w War-
szawie (1862–1866). W „Przeglądzie 
Pedagogicznym” w okresie 1883–87 
publikował oryginalne artykuły, 
streszczenia dzieł i przekłady. W cza-
sopismach warszawskich opublikował 
nowele: „Szlachetna zemsta”, „Sielan-
ka”, „Trafiła kosa na kamień”, „Ostat-
nia partyjka”.

Marcin Eysymont (1735–1814), 
poeta, pijar, studiował w Rzymie i Pa-
ryżu (1759–62). Był autorem wierszy 
panegirycznych, religijnych, współau-
torem żartobliwej polemiki „Spór ry-
motwórski między chwalcami miodu 
i wina” (1780). Zmarł w Łukowie nad 
Krzną.

Jan Gawiński (ok. 1622–1684), 
polski poeta barokowy, autor sielanek, 
epigramatów, fraszek, przekładów 
z Anakreonta. Pochodził z Podlasia, 
w okresie 1637–1642 uczył się w Aka-
demii Bialskiej, kolonii Akademii 
Krakowskiej. Był autorem łacińskiego 
wiersza pt. Planctus, na śmierć pro-
boszcza kościoła św. Anny w Białej 
Radziwiłłowskiej, ks. Krzysztofa Cibo-
rowicza-Wilskiego, fundatora Akade-
mii Bialskiej (1642). W latach 1646–48 
uczęszczał do Szkół Nowodworskich 
w Krakowie, równocześnie z przyja-
cielem Wespazjanem Kochowskim, 
z którym konkurował w poezji. Naj-
większą sławę zyskały jego sielanki, 
wielokrotnie publikowane: Sielanka 
i różne nagrobki (1650), wzorowane 
na Anakreoncie, Szymonie Szymono-
wicu i poetach rzymskich (m.in. Hora-
cy) oraz Dworzanki albo Epigrammata 
polskie (1664) – zbiór celnych fraszek 
na każdy temat.

Stefan Henryk Grodzicki (1920–
1984), naukę w Gimnazjum im. J. I. 
Kraszewskiego rozpoczął przed wojną, 
ale maturę uzyskał dopiero w 1945 r. 
wspólnie m.in. z Krzysztofem Skubi-
szewskim, późniejszym MSZ III RP. 
Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, 
był redaktorem gazetki oraz członkiem 
zespołu teatralnego. Grał m.in. w sztu-
ce Z. Nowakowskiego „Gałązka roz-
marynu” wspólnie z Romanem Kło-
sowskim. Miał talent aktorski i literac-
ki, łatwo pisał wiersze i prozę. Przez 
wiele lat występował w Teatrze Ziemi 
Podlaskiej. Po śmierci wydano obszer-
ny tom jego dorobku literackiego: S. 
Łada Grodzicki, „Moje Podlasie: po-
ezja i proza” red. W. Kononow, wyd. 
TPZB „Koło Bialczan” (2004).

Wiesław Gromadzki (1959–2007), 
dziennikarz, publicysta, poeta i pro-
zaik, regionalista, animator życia li-
terackiego, wieloletni prezes Klubu 
Literackiego „Maksyma” w Białej 
Podlaskiej, który zainicjował Podla-
skie Spotkania Literackie i organizację 
Ogólnopolskiego Konkursu Literac-

Szczepan Kalinowski

LITERACI ZNAD KRZNY
Tu poczułem raz pierwszy chętkę 

do pisania i wziąłem pióro w rękę.
(J. I. Kraszewski, „Obrazy z życia i podróży”)
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kiego im. J. I. Kraszewskiego. Był tak-
że autorem kalendarium do antologii 
utworów nagrodzonych w Ogólnopol-
skich Konkursach Literackich im. J. 
I. Kraszewskiego „Pokłosie” (1996), 
dokonał wyboru wierszy i opracował 
wstęp ze Stanisławem Królikiem do 
zbioru „Drugi oddech: wiersze, proza, 
reportaż, szkice” (1998), z Ryszardem 
Kornackim opracował antologię wier-
szy o Podlasiu „Igliwia smak” (2001).

Jako literat W. Gromadzki pisał 
przede wszystkim wiersze i aforyzmy. 
Pierwszym jego tomikiem literackim 
był zbiorek aforyzmów pt. „Porady 
bezpłatne” (1991). Jest też autorem to-
miku fraszek i aforyzmów pt. „Igrasz-
ki publiczne” (1998) oraz wydanego 
wspólnie z Andrzejem Wilbikiem to-
miku fraszek i aforyzmów „Z głowy 
do głowy”. Kolejne trzy tomiki jego 
wierszy, to: „Zwykły opis róży: wier-
sze epigramatyczne” (1996), „Deptaki 
i bużyska: wiersze podlaskie” (1998) 
oraz „Pióropusze: wiersze i dziennik 
poetycki”(2002). 

 W 2005 r. W. Gromadzki przyję-
ty został w poczet członków kandy-
datów ZLP. Kilkakrotnie nagradzany 
był w ogólnopolskich konkursach 
literackich. Za swoją działalność kul-
turalno-literacką nie doczekał się zbyt 
wielu odznaczeń. W 1994 r. otrzymał 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultu-
ry”. W 2007 r. pośmiertnie otrzymał 
statuetkę Bialskiej Nagrody Kultury 
im. Anny z Sanguszków Radziwiłło-
wej, której to wspólnie ze Szczepanem 
Kalinowskim był pomysłodawcą. Obaj 
byli też autorami pomysłu wznowienia 
serii wydawniczej z 1928 r. „Biblio-
teczka Bialska”.

Tadeusz Jaroszyński (1862–1917), 
urodził się w Wólce Dobryńskiej koło 
Terespola. Pisarz, recenzent teatralny, 
rysownik. Kształcił się we Lwowie 
i Piotrkowie, a malarstwo poznawał 
w Warszawie i Paryżu. Pracował jako 
rysownik i ilustrator m.in.: „Tygodnika 
Ilustrowanego” i „Wędrowca”. Pisy-
wał i ogłaszał artykuły z historii sztuki, 
recenzje teatralne, felietony, opowia-
dania i powieści. W 1913 redagował 
tygodnik „Wieś i Dwór” i przez parę 
lat kierował działem plastycznym tego 
pisma oraz „Kłosów”.

Franciszek Salezy Jezierski (1740–
1791), pochodził z rodziny drobnej 
szlachty w Gołąbkach. Urodził się jako 

syn Jana Franciszka, pisarza ziemskie-
go łukowskiego. Ukończył kolegium 
Pijarów w Łukowie. W młodości zaj-
mował się działalnością prawniczą, zo-
stał regentem ziemi łukowskiej. 

Wstąpił do zgromadzenia misjona-
rzy w Warszawie. Wykształcenie uzu-
pełniał we Włoszech. Przez krótki czas 
pracował w pracowni historycznej A. 
Naruszewicza, a potem został współ-
pracownikiem Komisji Edukacji Naro-
dowej. Pełnił funkcje rektora wydziału 
lubelskiego szkół koronnych (od 20 IX 
1781), potem wydziału małopolskiego 
(1783). Przebywając wówczas w Lu-
blinie, był także kaznodzieją przy tam-
tejszej kolegiacie. W roku 1785 został 
wizytatorem generalnym szkół koron-
nych.

W roku 1783 r. uzyskał doktorat 
z teologii i filozofii w Akademii Kra-
kowskiej, po odejściu ze stanowiska 
wizytatora został bibliotekarzem. 
W roku 1785 przeniósł się do Warsza-
wy, gdzie był aktywnym działaczem 
i publicystą Kuźnicy Kołłątajowskiej. 
Nazywany był „Wulkanem gromów 
Kuźnicy”. Chociaż nie był posłem 
odegrał dużą rolę w obradach Sejmu 
Czteroletniego. Na rozpoczęcie Sej-
mu wygłosił „Kazanie przed Stanami 
Rzeczypospolitej” (1788), a następnie 
uprawiał publicystykę polityczną.

Jego radykalne poglądy społeczne 
zraziły do niego konserwatywną opi-
nię szlachecką, ponieważ atakował 
przywileje szlacheckie, stawał w obro-
nie mieszczan i ludu wiejskiego. Dążył 
do wzmocnienia władzy państwowej. 
Ważniejsze dzieła: „Kazanie przed 
Stanami Rzeczypospolitej na sejmie 
w roku 1788 w kościele Ś. Jana w Ko-
legiacie Warszawskiej powiedziane, 
Warszawa (1788)”, „Jarosza Kuta-
sińskiego herbu Dęboróg, szlachcica 
łukowskiego, Uwagi nad stanem nie-
szlacheckim w Polszcze” (1790) oraz 
„Rzepicha matka królów, żona Piasta, 
między narodami sarmackimi słowiań-
skiego monarchy tej części ziemi, któ-
ra się nazywa Polska” (1790).

Maria Kasterska (1894–1969), 
polska pisarka, doktor literatury fran-
cuskiej, w 1967 r. otrzymała nagrodę 
Francuskiej Akademii Literatury. Poza 
językiem polskim i francuskim, zna-
ła łacinę, rumuński, czeski i rosyjski. 
Dzieciństwo swoje spędziła na Pod-
lasiu w majątku Bryndzy-Nackiego 

w Woroblinie nad Bugiem, gdzie jej 
ojciec Maksymilian był administrato-
rem. Maturę zdała w rosyjskim gimna-
zjum w Białej Podlaskiej w 1914 roku. 
Zniechęcona do systemu rosyjskiego 
nauczania, prosiła ojca, by na dalsze 
studia wysłał ją poza zasięg rosyjskiej 
kultury. Idąc za prośbą córki, ojciec 
wysłał ją do Francji. Nad Sekwaną 
zdolna Marysia szybko opanowała 
język francuski. Po otrzymaniu dok-
toratu w 1917 r. szczęśliwa laureatka 
opracowała i wydała „Legendy i Ba-
śnie Podlasia” („Légendes et contes 
de Podlachie”, Paris 1928). Publikacja 
miała duże znaczenie dla popularyzacji 
polskiej kultury. „Legendy Podlasia”, 
zawierające 25 opowiadań, wzbudzi-
ły wielkie uznanie w społeczeństwie 
francuskim. Była autorką wierszy, 
pierwszy jej tomik ukazał się w 1922 
r. pt. „Poezje”. W kręgu jej zaintereso-
wań znajdowali się polscy romantycy, 
wiele publikacji poświęciła twórczości 
H. Sienkiewicza.

Tadeusz Kostecki (1905–1966), 
przyszły autor „Planu wilka” i „Zaułka 
mroków” urodził się w Białej Podla-
skiej w rodzinie adwokata. Był twór-
cą powieści sensacyjnych, detektywi-
stycznych i młodzieżowych. Zadebiu-
tował w roku 1938, publikując pod 
pseudonimem W.T. Christine powieści 
przygodowe utrzymane w konwencji 
westernu: „Krwawy szlak pogranicza” 
i „Żółtodziób”. W 1992 r. wrocławskie 
wydawnictwo Enigma wydało powieść 
T. Kosteckiego „Droga powrotna Pło-
wego Jima” jako „Krwawe pogra-
nicze”, której autorstwo przypisano 
Alistairowi MacLeanowi. U podłoża 
poczytności jego książek leżał zręczny 
styl autora. Kostecki potrafił wykre-
ować żywą i barwną fabułę, stworzyć 
prawdziwy suspense, czyli klimat na-
rastającego napięcia oraz zbudować 
gęstniejącą atmosferę niepokoju i gro-
zy. Był w polskiej literaturze prekurso-
rem tego stylu. 

Zofia Kossak-Szczucka, później 
Zofia Kossak-Szatkowska, de domo 
Kossak, primo voto Szczucka, secundo 
voto Szatkowska (1889–1968), polska 
powieściopisarka, uczestniczka orga-
nizacji „Żegota”. Po wojnie odzna-
czona została medalem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”. Dzieciństwo 
i młodość spędziła na Lubelszczyźnie 
i na Wołyniu. Zgodnie z tradycją ro-
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dzinną w latach 1912–1913 studiowała 
malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie, a potem rysunek w Éco-
le des Beaux-Arts w Genewie. Była au-
torką utworów, m.in. „Dziedzictwo”, 
„Krzyżowcy”, „Pożoga. Wspomnienia 
z Wołynia 1917–1919”, „Rewindyka-
cja polskości na Kresach” (1939).

W 1936 otrzymała Złoty Wawrzyn 
Akademicki Polskiej Akademii Litera-
tury. Na Zachodzie jej twórczość cie-
szyła się rosnącą popularnością, książ-
ki trafiały na listy bestsellerów, a po-
wieść „Bez oręża” znalazła się na czele 
Book of the Month w Stanach Zjedno-
czonych. Po powrocie do kraju w 1957 
osiadła ponownie w Górkach Wiel-
kich. Jako publicystka współpracowa-
ła przede wszystkim z prasą katolicką. 
Dzięki umiejętności barwnego obrazo-
wania, dużym walorom poznawczym 
i potoczystej narracji większość jej 
powieści historycznych zyskała dużą 
popularność. W 1964 była jedną z sy-
gnatariuszek listu 34, w którym przyłą-
czyła się do protestu pisarzy w obronie 
swobody wypowiedzi.

Najpopularniejszym utworem pisar-
ki, nie tylko wśród Podlasiaków, jest 
„Beatum scelus” (1924), potem wy-
dawana pod tytułem „Błogosławiona 
wina” (1953). Historia o wykradzeniu 
przez Mikołaja „Piusa” Sapiehę ob-
razu MB z Watykanu do Kodnia nad 
Bugiem miała już kilkanaście edycji, 
często po 100 tys. nakładu.

Józef Ignacy Kraszewski (1812–
1887), jeden z najwybitniejszych 
i najpracowitszych pisarzy polskich. 
Po domowej edukacji w Romanowie, 
pobierał nauki w Białej Podlaskiej. 
Okres pobytu w bialskiej szkole, dziś 
noszącej jego imię, dobrze się zapi-
sał we wspomnieniach pisarza: „Ach! 
w tej to Białej, przebyłem ja najlepsze 
z moich lat dziecinnych, w niej się 
moja dusza otworzyła na świat, tu po-
czułem raz pierwszy chętkę do pisania 
i raz pierwszy wziąłem pióro w rękę. 
Widzicie teraz dlaczego tak kocham 
Białą i szanuję jej wspomnienie. (…) 
Plebania bialska była oryginałem mo-
jej plebanii w Panu Walerym.(…). 
Cały Wielki świat małego miastecz-
ka osnuty już prawda później dale-
ko, w kilka lat, ale na tle wspomnień 
o Białej”. W Białej Radziwiłłowskiej 
powstały także pierwsze utwory li-

terackie Kraszewskiego. Tłumaczył 
bajki La Fontaine’a, pisał wierszy-
ki, ułożył balladę 120-wierszową pi-
saną 11-zgłoskowcem pt. „Klasztor 
na górze” (1905). Redagował także 
pełną humoru gazetkę szkolną, którą 
ozdabiał własnymi rysunkami. Białej 
Książęcej Kraszewski poświęcił inną 
znaną powieść „Na bialskim zamku” 
(pierwodruk 1883, wznowienie 1950), 
w której opisał życie dworu Hieronima 
Radziwiłła zwanego Okrutnym. Rodo-
wi Radziwiłłów poświęcił pisarz dwa 
utwory dramatyczne: „Panie Kochan-
ku” i „Radziwiłł w gościnie”. „Kraj 
lat dziecinnych” przywoływał pisarz 
wielokrotnie: „Lata te w Białej przeży-
te przeleciały, mignęły jak błyskawica, 
ale ileż one wrażeń, wspomnień zosta-
wiły po sobie!”.

Władysław Józef Maleszewski 
(1832–1913), publicysta, powieścio-
pisarz, kształcił się na początku lat 
czterdziestych XIX wieku w szkole 
powiatowej w Białej Podlaskiej. De-
biutował w „Dzienniku Warszaw-
skim” w 1855 r. dzięki protekcji Juliu-
sza Bartoszewicza, historyka z Białej 
Podlaskiej. Dużo publikował w „Ty-
godniku Ilustrowanym”, obok poezji, 
uznanie zdobyła powieść obyczajowa 
„Dziecię Żmudzi” (1862). Z jego ini-
cjatywy powstała w 1876 r. „Biesiada 
Literacka”, najtańszy polski tygodnik 
ilustrowany, który redagował do 1906 
r. (!-SK) W pierwszym liście do J. I. 
Kraszewskiego w 1872 r. prosił o po-
moc w planowanym redakcyjnym 
przedsięwzięciu. Rozwinął Maleszew-
ski jako redaktor szeroką działalność 
publicystyczną.

Maria Markowska (1878–1939) 
ps. Kruk, urodziła się w Terespolu, 
polska poetka. Działała w PPS, począt-
kowo związana ze środowiskiem le-
gionowym, wyszła za mąż za generała 
Henryka Minkiewicza, z czasem znala-
zła się w opozycji wobec obozu Piłsud-
skiego. Współtworzyła z małżonkiem 
ośmieszające Piłsudskiego „Wiado-
mości Ideowe”, w których zamiesz-
czała satyryczne wiersze. Główny nurt 
twórczości Markowskiej to wiersze 
o tematyce rewolucyjnej: poemat „Za 
wolność” (druk Londyn, 1902) i cykl 
„Burza” (1909). 

Mikołaj Mazanowski (1861–1944) 
urodził się w Witorożu na Podlasiu. 
Polski historyk literatury, krytyk, pe-

dagog, powieściopisarz, brat Antonie-
go Mazanowskiego – historyka lite-
ratury. Uczył się w Białej Podlaskiej, 
następnie w Siedlcach i Radomiu. Ma-
turę zdał w 1881 r. w Gimnazjum im. 
Franciszka Józefa we Lwowie. Ogło-
sił kilkadziesiąt prac z zakresu peda-
gogiki i literatury. Dał się korzystnie 
poznać jako autor monograficznego 
studium p. t. „Żywot i utwory Anto-
niego Malczewskiego” (1890). Staran-
ność i sumienność autora opracowania 
zapewniła książce aktualność na parę 
dziesiątków lat. W 1890 r. ogłosił roz-
prawę szczegółowo analizującą wpływ 
F. Schillera na poezje A. Mickiewicza. 
W popularnej monografii omówił twór-
czość piewcy Rusi – J. B. Zaleskiego, 
wydanej w 1900 r. w serii „Życiorysy 
Sławnych Polaków”. Następnie wydał 
oddzielnie charakterystyki literackie 
Goszczyńskiego, Słowackiego, Kra-
sińskiego, Fredry i  Kraszewskiego. 

Omówienie twórczości autora „Sta-
rej Baśni” miało dwie edycje w 1894 
i uzupełnione w 1930 r. Był też M. 
Mazanowski autorem przygodowo-
-przyrodniczej książki „Duch puszczy 
podlaskiej. Powieść z niedawnej prze-
szłości dla młodzieży” (1924). Wyko-
rzystał w niej wspomnienia ze swej 
młodości na Podlasiu. 

Adam Naruszewicz (1733–1796), 
poeta, publicysta, tłumacz, historyk, 
jezuita; sekretarz Rady Nieustającej 
1781–86, biskup smoleński od 1788, 
łucki od 1790; współpracownik i na-
dworny poeta Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, rzecznik reform; jeden 
z twórców klasycyzmu stanisławow-
skiego; autor m.in. „Historii narodu 
polskiego” – pierwszej próby syntezy 
dziejów Polski w duchu oświecenio-
wego krytycyzmu, antysarmackich 
satyr (np. „Chudy literat”), liryków, 
przekładów m.in. dzieł Horacego i Ta-
cyta.

Naruszewicz zamieszkał w Janowie 
Biskupim pod koniec życia w 1790 r. 
Jako biskup łucki (Janów był wów-
czas siedzibą biskupstwa) rezydował 
na zamku biskupim. W otaczającym 
zamek parku zbudowano ok. 1790 r. 
z kamienia polnego grotę „świątynię 
dumania” biskupa-poety. Naruszewicz 
miał w niej podobno ułożyć niektóre 
z tez Konstytucji 3 Maja.

W Janowie tworzył i zmarł w 1796 
roku. Został pochowany w kolegiacie 





64 Lublin. Kultura i społeczeństwo 4 (60)/2014

p. w. św. Trójcy. W krypcie pod pre-
zbiterium znajduje się trumna z jego 
szczątkami, a na skromnym grobie 
polecił umieścić napis: Cor meum et 
caro mea requiescit in spe (Serce moje 
i ciało moje spoczywa w nadziei). We 
wnętrzu kościoła znajduje się natural-
nej wielkości pomnik. 

Julian Ursyn Niemcewicz (1758–
1841), pisarz i historyk, publicysta, 
działacz polityczny; sekretarz T. Ko-
ściuszki; poseł na Sejm Czteroletni 
1788–92, członek Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk w Warszawie (od 1827 pre-
zes), 1831 członek Rządu Narodowego. 
Po upadku powstania listopadowego, w 
1833 r. osiadł w Paryżu, udzielał pomo-
cy materialnej rodzinie Adama Mickie-
wicza. Autor m.in. pierwszej polskiej 
komedii politycznej „Powrót posła” 
(1791), bajek, pamiętników oraz „Śpie-
wów historycznych” (1816), które były 
jedną z najpopularniejszych książek 
polskich XIX wieku, na jej lekturze 
wychowywały się pokolenia młodzie-
ży. Był pierwszym biografem G. Wa-
shingtona.

W 1828 r. J. U. Niemcewicz był 
w Wisznicach na ślubie synowca Tade-
usza Frankowskiego. Młodzi zamiesz-
kali w nowo wybudowanym klasycy-
stycznym pałacu w Horodyszczu, który 
pisarz zwiedzał przed powstaniem li-
stopadowym. Odwiedzał nadbużańskie 
Neple, które były własnością stryja. 
Na terenie zespołu pałacowego miał 
„swoją” lipę, pod którą pisywał. Swój 
pobyt w Neplach w 1811 i 1818 r. opi-
sał w „Pamiętnikach historycznych”. 
Odwiedził też stadninę koni w Janowie 
Biskupim (dziś Podlaskim), zachwyca-
jąc się urodą rumaków. Nad jego trum-
ną w Montmorency powiedziano o nim 
„Człowiek-Polska”.

Jan Chryzostom Pasek – ur. 
w 1660 r. w Kozieradach (obecnie 
Konstantynów), stacjonowały wojska 
hetmana Stefana Czarnieckiego, idące 
na wyprawę moskiewską. To wtedy 
odbył się słynny pojedynek w obozie 
Jana Chryzostoma Paska z braćmi Nu-
rzyńskimi i Marcinem Jasińskim, który 
pisarz barwnie opisał w swoich „Pa-
miętnikach”.

Grzegorz Piramowicz (1735–
1801), pedagog, działacz i reforma-
tor oświatowy, ksiądz, jezuita, pisarz 
oświeceniowy i filozof; od 1774 r. ak-
tywnie uczestniczył w pracach Komisji 

Edukacji Narodowej, jednocześnie peł-
nił obowiązki sekretarza Towarzystwa 
do Ksiąg Elementarnych. Był jednym 
z twórców zreformowanego polskie-
go szkolnictwa i głównym specjalistą 
KEN do spraw dydaktycznych. Jego 
książki metodyczne i podręczniki, pi-
sane pod wpływem nowoczesnych prą-
dów Oświecenia zachodniego, wywarły 
wpływ na oświatę XIX w. Piramowicz 
zamieszkał Międzyrzecu Podlaskim po 
rozwiązaniu w 1794 r. KEN, obejmu-
jąc miejscowe probostwo św. Mikoła-
ja. Zmarł w Międzyrzecu 14 listopada 
1801 r. i został pochowany przy matce 
w Kurowie.

Józef Pruszkowski (1837–1925) 
w Białej Radziwiłłowskiej. W latach 
1906–1919 był profesorem i kierow-
nikiem Zakładu Prawa Kanonicznego 
Seminarium Duchownego w Lublinie. 
Od 1922 r. był profesorem honorowym 
KUL. Wybitny badacz męczeńskich 
dziejów unitów podlaskich. Opracował 
bezcenne, dwutomowe epokowe dzie-
ło: „Martyrologium czyli Męczeństwo 
Unii na Podlasiu”. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej napisał ob-
szerny poemat „Martyrologium Podla-
sia w pieśni” (1925), inspirowany prze-
życiami naocznego świadka cierpień 
unitów.

Hieronim Florian Radziwiłł zwa-
ny Okrutnym Księciem (1715–1760), 
urodził się i zmarł w Białej Podlaskiej, 
książę Świętego Cesarstwa Rzymskie-
go, podczaszy i chorąży wielki litewski. 
Uwielbiał polowania, gry oraz zabawy, 
napisał poradnik „Rzeczy, którymi naj-
godniejszego mogę zabawić gościa” 
(wyd. 1998). Kochał teatr i balet (Biała 
Radziwiłłowska i Nieśwież). Założył 
w Słucku manufakturę, która produko-
wała słynne w całej Rzeczypospolitej 
pasy słuckie.

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, ksią-
żę herbu Trąby (1549–1616), zwany 
Sierotką, wojewoda wileński i trocki, 
marszałek wielki litewski, pamiętni-
karz i epistolograf. Właściciel Hrab-
stwa Bialskiego od 1569 r. W latach 
1582–1584 odbył podróż do Palestyny 
i Egiptu. Napisał dzieje swojej podró-
ży, wydane w 1601, w przeróbce łaciń-
skiej, a potem w tłumaczeniu polskim 
jako „Peregrynacja abo pielgrzymowa-
nie do Ziemi Świętej” (1607). Była to 
najpopularniejsza publikacja obywatela 
I Rzeczypospolitej w Europie. Do dziś 

książka miała ponad 20 edycji, ostatnio 
po białorusku i litewsku.

Adam Rzążewski herbu Jastrzębiec 
(1844–1885) urodził się w Cieleśnicy 
nad Bugiem. Historyk literatury, pisarz, 
publicysta, krytyk literacki, używał 
pseudonimu Aër. Był uczniem szkoły 
powiatowej w Białej Podlaskiej, gdzie 
zaliczył 4 klasy, wyższe klasy gimna-
zjum w Lublinie ukończył w 1862 r. 
Studiował w Szkole Głównej. Pod-
czas studiów ogłosił obszerny nekro-
log Romana Zmorskiego, którego znał 
osobiście, wiadomości czerpał także 
z opowiadań ojca poety, mieszkającego 
w Cieleśnicy nad Bugiem. Wyjechał do 
Paryża w 1880 r., gdzie pisał do czaso-
pism polskich i francuskich. W lutym 
1881 r. został członkiem Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego. Pierwszym 
napisanym na emigracji utworem była, 
jak donosił Kraszewskiemu, „powiast-
ka” poświęcona ostatnim prześlado-
waniom unitów. Najpewniej chodziło 
o „Posiew dla przyszłości”, ogłoszony 
w  krakowskiej „Reformie” (1882). 
Trzy lata później w poznańskim „Wiel-
kopolaninie” pod pseudonimem Aër 
publikuje „Za wiarę i ojczyznę. Podług 
rzeczywistego zdarzenia” (1885). No-
wela o tematyce unickiej przedstawia-
ła pierwszy krwawy akt w Drelowie 
z czasów likwidacji diecezji chełm-
skiej w 1875 r. Był autorem przede 
wszystkim opowiadań z życia poetów 
i artystów. Z Paryża przesyłał kroniki 
kwartalne do krakowskiego „Przeglądu 
Polskiego”, który drukował także jego 
powieść historyczną z czasów Jana 
III Sobieskiego pt. „Ostatni krzyżow-
cy” (1883–84). Żona pisarza przeżyła 
krótkotrwały romans ze Stefanem Że-
romskim, który był od 3 XII 1889 r. do 
czerwca 1890 r. guwernerem w Łyso-
wie dzieci Anieli Rzążewskiej, wdowy 
po Adamie. 

Zbigniew Kazimierz Safjan (1922–
2011), pisarz, publicysta, dramaturg, 
scenarzysta, napisał m.in. scenariusz do 
popularnego polskiego serialu „Stawka 
większa niż życie” oraz „Życie na go-
rąco”. Ojciec jego, Henryk był od 1930 
r. powiatowym lekarzem w Białej Podl. 
i z przerwą w okresie niemieckiej oku-
pacji leczył mieszkańców grodu nad 
Krzną do swej śmierci w 1972 r.

 Z. Safjan był redaktorem naczelnym 
„Słowa Żydowskiego”. Nie przynosi 
chluby Z. Safjanowi pamflet napisany 
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w 1950 roku wspólnie z S. Arskim pt. 
„Zmowa grabieżców: awantura Piłsud-
skiego w 1920 r.”, który w „krzywym 
zwierciadle” przedstawia walkę Hono-
rowego Obywatela Białej Podlaskiej 
o niepodległość Polski. 

Alojzy Sajkowski (1921–2003), 
polonista, profesor dr hab. Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza, historyk 
kultury i literatury dawnej Rzeczy-
pospolitej, znawca barokowego pa-
miętnikarstwa i epistolografii oraz po-
wiązań kultury polskiej z europejską, 
głównie włoską. Autor m.in. książek 
związanych z bialskimi Radziwiłłami: 
„Staropolska miłość z dawnych listów 
i pamiętników” i „Włoskie przygody 
Polaków w XVI i XVII w.”

Kajetan Sawczuk (1892–1917), 
polski poeta i działacz niepodległo-
ściowy, urodził się w Komarnie koło 
Białej Podlaskiej w rodzinie o trady-
cjach unickich. Swoje utwory publi-
kował w pismach „Zaranie” i „Świt 
– Młodzi Idą”. Irena Kosmowska 
sfinansowała wydanie pierwszego to-
miku wierszy Sawczuka, który nosił 
tytuł „Pieśni”. Podczas I wojny świa-
towej poeta wstąpił do Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, a jego patriotycz-
ne wiersze były drukowane w prasie 
konspiracyjnej. 

UNICI: prześladowania unitów na 
Podlasiu po likwidacji w 1875 r. przez 
władze carskie diecezji chełmskiej 
odbiły się szerokim echem w publicy-
styce i poezji, m.in. swoje utwory tej 
tematyce poświęcili M. Konopnicka,  
W. S. Reymont, Stefan Żeromski.

Władysław Wężyk (1785–1862) 
urodził się w Witulinie koło Białej 
Podl. Absolwent Akademii Bialskiej, 
polski podróżnik i literat, członek 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, poseł 
na Sejm Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Kongresowego, senator, 
wolnomularz, uczestnik powstania 
listopadowego. Witulin pozostał na 
zawsze w jego pamięci jako „kraj 
lat dziecinnych”, wspominany z roz-
rzewnieniem m.in. w korespondencji 
z J. I. Kraszewskim w latach pięć-
dziesiątych XIX wieku. Wspominał 
Kraszewski, iż będąc jeszcze uczniem 
w Białej, jego dziadek Błażej Malski 
z Romanowa, przejeżdżający przez 
Białą z Władysławem Wężykiem, 
„wywołał mnie ze szkoły, aby zapre-
zentować słynnemu już wówczas po-

ecie”. Do Witulina często przyjeżdżał 
z Janowa Biskupiego bp łucki, po-
tem krakowski- Feliks Paweł Turski, 
z Białej Radziwiłłowskiej zaś Karol 
Stanisław Radziwiłł „Panie Kochan-
ku” z licznym gronem domowników 
i służących. Najmocniej zapadły 
w pamięci małego chłopca odwie-
dziny poety i historyka bpa Adama 
Naruszewicza, przyjaciela króla S.A. 
Poniatowskiego. 

Wężyk zasłynął znakomitymi tłu-
maczeniami największych dzieł litera-
tury klasycznej, m.in. Sofoklesa i We-
rgiliusza. Był także autorem tragedii 
i romansów, teoretykiem literatury. 
Pod wpływem „Grażyny” i „Konrada 
Wallenroda” A. Mickiewicza napisał 
poemat wierszem z dziejów Jadźwin-
gów – „Komat” (1829).

Władysław Wieczorkowski 
(1833–1857) urodził się w Białej Ra-
dziwiłłowskiej. Gimnazjum skończył 
w Piotrkowie. Literat i warszawski 
dziennikarz. Zmarł w Syrakuzach na 
Sycylii.

[Encyklopedia Powszechna Orgel-
branda, t. XXVI, s. 866]

Władysław Kazimierz Wójcicki 
(1807–1879), pisarz, ludoznawca, wy-
dawca i redaktor wielu wydawnictw. 
Wakacje spędzał nad Krzną w Sła-
wacinku pod Białą, gdzie ojciec jego 
miał mały folwarczek lub u krewnych 
w Krzesku (pow. Siedlce). W latach 
1827–30 pieszo zwiedził północną 
i zachodnią Lubelszczyznę oraz inne 
części kraju. W rozprawie o twór-
czości ludowej, przygotowanej na 
konkurs Tow. Przyj. Nauk (1829), 
uwzględnił i „Lubliniaków”. Napisał 
„Pieśni ludu Białochrobatów, Mazu-
rów i Rusi z nad Bugu”, (1836) oraz 
„Klechdy, starożytne podania i po-
wieści ludu polskiego i Rusi” (1837). 
Oba dzieła wiążą się z Podlasiem 
i Lubelszczyzną. W r. 1842 wydał 
„Zarysy domowe”. W wydawnictwie 
tym jest wiele materiałów ludoznaw-
czych z okolic Białej, Łosic, Włoda-
wy i Radzynia Podlaskiego.

Brał udział w Powstaniu Listopado-
wym, czasowo więziony w Zamościu, 
schorowany mieszkał u rodziców na 
Podlasiu. Był rządcą cegielni, dzier-
żawcą – ziemianinem. Później pra-
cował w Warszawie jako archiwista 
i bibliotekarz Senatu, rządca drukar-
ni. Pod koniec życia został prezesem 

Komitetu Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego. 

Roman Zmorski (1822–1867), 
absolwent Akademii Bialskiej, polski 
poeta, tłumacz i folklorysta epoki ro-
mantyzmu, najwybitniejszy przedsta-
wiciel tzw. Cyganerii Warszawskiej. 
Mieszkał w Cieleśnicy nad Bugiem, 
gdzie ojciec jego miał posadę oficja-
listy u bogatego ziemianina Andrzeja 
Serwińskiego. Młody Roman zetknął 
się z nadbużańską przyrodą i poznał 
podlaski folklor, co odbiło się potem 
na jego twórczości. Edukację rozpo-
czynał w Białej Radziwiłłowskiej. Tu 
powstały jego pierwsze utwory: „Fan-
tazya”, „Mazur” i in. Z tego okresu 
pochodzi zapewne jego wiersz „Na 
zwaliskach zamku w Białej”. Stylizo-
wana na ludową przyśpiewkę poezja 
R. Zmorskiego przedstawia świat pe-
łen frenezji, niepokoju, krwi i rozpa-
czy – dlatego też zalicza się ją zazwy-
czaj do nurtu literatury XIX wieku 
zwanego „czarną romantyką”. 

Jako poeta należał do tzw. drugiej 
generacji romantyków, jego utwory 
były związane z kulturą ludową. Jako 
pierwszy w Polsce, wbrew dotych-
czasowej praktyce, skupiał uwagę 
nie na pieśni ludowej, ale na podaniu 
i bajce. Był autorem wierszy poświę-
conych regionowi nad Krzną i Bu-
giem. Uczniowi szkoły obwodowej 
w Łukowie, który katowany w car-
skim więzieniu popełnił samobójstwo 
w 1841 r., poświęcił utwór „Modli-
twa napisana dla Karola Levittoux”. 
Mieszkał pewien czas w Cieleśnicy 
i przepływającej w pobliżu rzece po-
święcił wiersz „Nad Bugiem” (1840), 
którego tytuł w wydaniu zbiorowym 
zmieniony został na „Tęsknotę”. Po 
wieloletnich wędrówkach dopiero 
w 1858 r. odwiedził ojca w Cieleśni-
cy. Napisał wówczas wiersz „Na daw-
nym szlaku”, w którym serdecznie 
wita nadbużański krajobraz. Odżyły 
w nim wspomnienia niezapomnianych 
dziecięcych lat spędzonych w Cie-
leśnicy i Białej Radziwiłłowskiej. 
Wspomnienia pośmiertne napisali pi-
sarze związani z naszym regionem:  
J. I. Kraszewski i Adam Rzążewski, 
który pochodził z Cieleśnicy i korzy-
stał z informacji ojca poety.

Szczepan Kalinowski
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Łączyła ich miłość ojczyzny, litera-
tury i Podlasia.

Byli politykami, publicystami, dzia-
łaczami oświeceniowymi, podróżnika-
mi, pamiętnikarzami, kolekcjonerami, 
więźniami wrogów swej ojczyzny Pol-
ski.

Spotkali się raz, na Podlasiu...
Julian Ursyn Niemcewicz, autor 

znakomitego, ponadczasowego Po-
wrotu posła, urodził się w roku 1758 
w Skokach w pobliżu Brześcia nad 
Bugiem, zmarł w wieku 83 lat w Pa-
ryżu. Żywot miał burzliwy, nie mijały 
go zarówno zaszczyty, jak i utrapienia, 
gościł na królewskich i magnackich sa-
lonach, ale zakosztował też niewygód, 
poznał smak więziennego, carskiego 
chleba. W roku 1794 dzielnie stawał 
w szeregach oddziałów Kościuszki, 
walczył pod Maciejowicami, po klę-
sce dostał się do niewoli. W rosyjskich 
więzieniach był towarzyszem niedoli 
Naczelnika, którego nie opuścił po od-
zyskaniu wolności, obaj wyjechali do 
Ameryki, gdzie Niemcewicz przeby-
wał do roku 1807. 

Żywot tego poety, pierwszego pol-
skiego w dobrym znaczeniu tego sło-
wa – dziennikarza, żołnierza i history-
ka, spopularyzował Karol Zbyszewski 
w pięknej, choć dla wielu kontrower-
syjnej książce Niemcewicz od przodu 
i tyłu. Po powrocie z Ameryki Niemce-
wicz nie zaprzestał wojaży po rodzin-
nym kraju, efekty przedstawił w dzie-
le Podróże historyczne po ziemiach 
polskich między 1811 a 1828 odbyte, 
a opublikowanym w Paryżu w 1858 
roku. W ciągu siedemnastu lat podró-
żowania trzykrotnie pojawiał się na 
podlaskich szlakach. Głębokie, często 
gorzkie refleksje przeplatał relacjami 
pogodniejszymi, poetyckimi opisami 
czy nawet żartobliwymi – by nie po-
wiedzieć – ironicznymi dywagacjami. 
W Białej obejrzał zamek Radziwiłłów, 
wspomniał księcia Radziwiłła „Panie 
kochanku”, wstąpił na kilka chwil do 
ojców reformatów, zainteresował się 
bogatą biblioteką zakonną, zaś w ko-

ściele, w wielkim ołtarzu, jego uwagę 
przykuł – jak pisał zachwycony – „je-
den z najpiękniejszych obrazów, które 
mi się w Polsce widzieć zdarzyło. Wy-
obrażał on Wniebowzięcie Chrystusa”. 
Na starym płótnie bialskiego kościoła 
Zbawiciel, wśród kręgu aniołów trzy-
mających naręcza róż, unosił się w nie-
biosa. W krótkim komentarzu o po-
chodzeniu obrazu wyjaśniał, że jeden 
z Radziwiłłów 200 lat wcześniej spro-
wadził obraz z Włoch. Nikt już później 
w dziełach literackich nie zachwycał 
się bialskim obrazem Wniebowzięcia 
Chrystusa. 

Z Białej drogi zawiodły go do nad-
bużańskich Nepli, miejscowości szcze-
gólnie mu bliskiej. Włości nepelskie, 
podobnie jak sąsiednie Kleniki, przez 
lata należały do Niemcewiczów. Nasz 
poeta-podróżnik nie ominął Wisznic. 
Odnotował: „Miasteczko było obra-
zem prawdziwej nędzy”. W tamtym 
czasie w Wisznicach była cerkiew, ko-
ściół, sąd gminny, szkoła początkowa, 
urząd gminny, pocztowy i 1800 miesz-
kańców. W swym dzienniku podróż-
nym notował ze złością i bólem, że 
„w dni targowe wszędzie po miastecz-
kach lud pijany, że dla okucia konia 
nigdzie trzeźwego kowala dostać nie 
można było”. Pobyt wybitnego twórcy 
na Podlasiu zapamiętał Józef Ignacy 
Kraszewski, będący wówczas w wieku 
pacholęcym. 

„Przypominam sobie – relacjo-
nował po latach w Obrazach z życia 
i podróży – ale mglisto, odwiedziny 
u pp. Borkowskich J.U. Niemcewicza, 
na którego przyjęcie wielce się przy-
gotowywano. Bawił jakoś krótko, ale 
sławny naówczas autor Powrotu posła 
i Śpiewów historycznych poruszył są-
siedztwo całe”.

Tak, Niemcewicz to była postać. 
W czasach stanisławowskich, 

w czasie Sejmu Wielkiego – jak nikt 
inny – gromił zdrajców i bronił ucie-
miężonych chłopów. W Powrocie 
posła, pierwszej polskiej komedii po-
litycznej, szydził ze staroszlacheckiej 

opozycji i panoszącej się mody na cu-
dzoziemszczyznę. Drwił z modnych 
Szarmanckich i uciążliwych Gadul-
skich. Dzieło trzydziestoletniego au-
tora odniosło sukces czytelniczy i te-
atralny. Do dzisiaj bywa wystawiane 
i oklaskiwane. Spotyka się sądy, że 
starosta Gadulski z Powrotu posła to 
Karol Radziwiłł, popularny facecjoni-
sta, szeroko znany ze swego powie-
dzonka „Panie kochanku”, gbur, pro-
stak i awanturnik. Starosta w komedii 
odmalowany został jako typ godny po-
żałowania. Niemcewicz mimo wszyst-
ko lubił księcia Karola. W Pamiętni-
kach pisał o nim nadzwyczaj ciepło. 
Ot, choćby przytoczył taką historyjkę. 
Posłowie prosili Radziwiłła, aby nie 
opuszczał Litwy.

– Panie kochanku – bronił się – nie 
mogę pozostać, mam wiele roboty 
u siebie!

– A cóż takiego? – dociekano.
– Otóż, panie kochanku – pospieszył 

z wyjaśnieniem Radziwiłł – zakładam 
morze w Nieświeżu!

Ładna anegdotka, bawiła kiedyś, 
bawi nadal.

 W osobie Szarmanckiego przedsta-
wił warszawskiego eleganta, którego 
bez trudu skojarzono z księciem Józe-
fem Poniatowskim, bratankiem króla, 
pierwszym – jak głosi legenda – żoł-
nierzem i  bez wątpienia pierwszym 
hulaką. Książę kochał teatr i piękne 
kobiety, te swawolne obwoził po War-
szawie kabrioletką, ot, bryczuszką. 
Gdy doniesiono księciu o wesołości, 
którą w teatrze wywołuje postać przy-
wodząca na myśl jego wyczyny, bez 
wahania – jak zaświadcza niezrówna-
ny pamiętnikarz Kajetan Koźmian – 
zajechał pod dom prześmiewcy i przy-
musił go, aby został pasażerem owej 
kabrioletki i ku uciesze gawiedzi ob-
wiózł go pod oknami wszystkich zna-
nych kobiet.

Niemcewicz, i Radziwiłł „Panie ko-
chanku”, i książę Józef Poniatowski 
zostali bohaterami powieści Kraszew-
skiego.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Kraszewski i  Niemcewicz
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Krainą wszak – w której powieścio-

pisarz czuł się, jak u siebie – był wiek 
XVIII, czasy Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. 

Kraszewski, wiadomo – solidny do-
kumentalista, w trakcie pracy sięgał 
do licznych dokumentów. Jak pisze 
Julian Krzyżanowski, w głośnym cy-
klu opowieści o wojewodzie wileń-
skim Radziwille „Panie kochanku”, 
w powieściach Papiery po Glince, 
i przede wszystkim Ostatnie chwile 
wojewody (1875), które wyrastają nie 
ze znajomości dokumentów archiwum 
nieświeskiego, lecz z wyobraźni zna-
komitego pisarza.

*
Zatrzymajmy się przy powieści Stu 

diabłów (1870). 
Dał Kraszewski tej powieści z cza-

sów Sejmu Wielkiego i ogłoszenia 
Konstytucji 3 maja podtytuł „mozai-
ka”. Była to informacja dla czytelnika, 
aby w utworze nie szukał fabuły poto-
czyście opowiedzianej, informacja, że 
ma tu odbiorca do czynienia z powie-
ścią o charakterze szczególnym. Zda-
wał sobie autor sprawę z tego, że skła-
da swój obraz z różnych cząstek roz-
maitych materiałów, że wykorzystuje 
tu rozliczne „okruchy” i „ułamki” z in-
nych całości pozostałe, że przecież nie 
gromadzi ich byle jak, ale daje dzieło 
rzetelnie skomponowane, wykonane 
techniką mozaiki.

Układając swoją „mozaikę”, więcej 
dawał Kraszewski historycznego ma-
teriału obyczajowego niż przekazów 
o faktach i wydarzeniach, które notuje 

podręcznik historii. Przebieg wyda-
rzeń, związanych z tokiem obrad czte-
ry lata trwającego sejmu, kolejne fazy 
tasowania się ugrupowań politycz-
nych, starania zmierzające do skap-
towania jak największej liczby zwo-
lenników koniecznych reform, walka 
stronnictw i wpływów, zabiegi wokół 
tworzenia jednolitego frontu wśród po-
słów, akcje obcych poselstw i ambasad 
– to wszystko, co na podstawie histo-
rycznych dokumentów przedstawił 
w swym trzytomowym dziele Polska 
w czasie trzech rozbiorów – w powie-
ści zajmuje miejsca niewiele. Zjawiają 
się na kartach powieści różne postaci 
jak król, jego bratanek – książę Józef, 
Kołłątaj, Ignacy Potocki, Niemcewicz 
wreszcie...

Ale charakterystyka ich – tak samo 
jak udział w akcji związanej z przygo-
dami bohaterów powieściowych – jest 
tylko z lekka zaznaczona, widać, że to 
chwyt potrzebny do złączenia części 
dokumentalnej i fikcyjnej w jedną ca-
łość.

Obraz stanisławowskiej Warszawy, 
Warszawy z okresu Sejmu Cztero-
letniego został przez Kraszewskiego 
skonstruowany na podstawie zapi-
sów pamiętnikarskich współczesnych. 
Trzeba przy tym pamiętać, że okres 
tworzenia mozaiki warszawskiej 
przypada na ten sam rok 1870, w któ-
rym ukazał się znakomity, obfitujący 
w liczne opisy, charakterystyki, aneg-
doty itp. szczegóły pamiętnik Fryde-
ryka Schulza pt. Podróże Inflantczy-
ka z Rygi do Warszawy i po Polsce 
w latach 1791–1793, w przekładzie 
Kraszewskiego. W tece zaś miał pi-
sarz i inne pamiętniki cudzoziemców 
oraz liczne materiały i dokumenty, 
które wykorzysta potem w swym wy-
mienianym już dziele Polska w czasie 
trzech zaborów. Relacja Schulza była 
dla autora Stu diabłów przebogatą 
kopalnią wszelkiego typu informacji 
politycznych, obyczajowych, nawet 
sensacyjnych. Nieoceniony Schulz był 
także skarbnicą wiadomości o różnych 
ówczesnych rozrywkach. Oto opis 
przejażdżek, których inspiratorem był 
książę Józef.

„Książę Józef Poniatowski, który 
znany jest jako doskonały tancerz, za-
razem wybornie jeździ konno i powo-
zi. On był jednym z pierwszych, który 
lekki, otwarty, wysoko zawieszony po-

wóz, w Niemczech zwany powszech-
nie whisky, a w Polsce kabrioletem, 
w Warszawie w modę wprowadził. 
(...) Konie miał zawsze najpiękniej-
sze, pełne ognia, rosłe i silne, ale tak 
mistrzowsko nimi władał, że harde 
te stworzenia stały, szły, skakały, jak 
im jego ręka i głos nakazał. Ćmiło się 
w oczach i strach ogarniał patrząc, gdy 
jedną z szerokich ulic w pełnym pędzie, 
wymijając inne powozy, przebiegał. 
(...) Sześć najpiękniejszych elegantek 
warszawskich kazały sobie sporządzić 
dwa whisky i popisywały się nimi po 
wszystkich ulicach. To pewne, że pięk-
ne panie ze swymi tatarskimi konika-
mi, którymi same powoziły i po cztery 
ich zaprzęgając, szybkością i śmiało-
ścią księciu nie ustępowały. Jednakże 
sojusz ten trwał tylko dni kilka...”

O Niemcewiczu Fryderyk Schulz 
nie napomyka.

My jednak wiemy, że to o owe dni 
książę tymże wysoko zawieszonym 
powozem, zwanym z niemiecka whi-
sky, a po polsku nazywanym kabriole-
tem zajechał pod dom autora Powrotu 
posła.

Nie było to pierwsze, ani ostatnie 
spotkanie księcia i jego prześmiew-
cy. 

Traf chciał, że major Julian Ursyn 
Niemcewicz pod komendą Poniatow-
skiego przeszedł swój chrzest bojo-
wy – 25 lipca 1792 roku – na polach 
pomiędzy Markuszowem a Kurowem, 
słynnym na Lubelszczyźnie, a może 
i w kraju, z wyrobu kożuchów. Zawo-
łany hulaka okazał się – wbrew legen-
dzie – marnym żołnierzem.

Była to szczególna bitwa, król przy-
stąpił już do konfederacji targowickiej, 
wpisał się w poczet zdrajców, książę 
Józef wezwany został do złożenia bro-
ni. Królewski bratanek nie zamierzał 
protestować, ale – o czym przypomina 
Kajetan Koźmian, także niezrównany 
pamiętnikarz tamtej epoki, w Pamięt-
nikach – zapragnął ostatni raz użyć 
oręża, już nie jako wódz lecz żołnierz. 

„Zróbmy sobie polowanie na Ko-
zaków!” – miał zawołać do rycer-
skiej młodzieży. Hasło się spodobało, 
znaleźli się ochotnicy. Pogonili pułki 
kozackie pod Garbów, lecz tam się 
role odwróciły. Kozacy, jak się miało 
okazać, nie uciekali w popłochu, lecz 
zręcznie naprowadzili polską kawa-
lerię na ukrytych strzelców. Ci dali 

Willa Kraszewskiego w Dreźnie
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ognia, załamały się polskie szeregi, 
niefortunny prowodyr salwował się 
ucieczką, ,,życie zawdzięczał dzielno-
ści konia przesadzającego najwyższe 
płoty”, to słowa znakomitego pamięt-
nikarza. W bitwie poległ generał Iliń-
ski, przyjaciel Niemcewicza. Kozacy 
zakłuli go pikami, niestety, generał 
– to także komentarz pamiętnikarza – 
dosiadał najwyraźniej mniej dzielnego 
konia.  Koźmian pisze o księciu Jó-
zefie raz z większą, raz z mniejszą 
sympatią. Niemcewicz księcia nie lu-
bił. W pisanych po latach wspomnie-
niach opatrzonych tytułem Pamięt-
niki czasów moich z rozrzewnieniem 
komentował czasy premiery Powrotu 
posła, o pierwowzorze Szarmanckiego 
i przymusowej przejażdżce nie napo-
mknął.

*
Przeciw reformom Sejmu Cztero-

letniego zdrajcy zawiązali konfedera-
cję targowicką, groził wybuch wojny. 
Niemcewicz w wydawanej wraz z Mo-
stowskim i Weyssenhoffem „Gazecie 
Polskiej i Obcej” wzywali do ofiarnej 
pomocy na rzecz zagrożonej ojczyzny. 
Apel nie mijał bez echa, na łamach 
„Gazety” z satysfakcją odnotowywa-
no kolejne patriotyczne gesty: Józef 
Lubomirski, kasztelan kijowski, ofia-
rował sześć dział, Michał Radziwiłł, 
kasztelan wileński, ofiarował „dwie-
ście głów milicji, sześćdziesiąt dział, 
strzelców pieszych trzystu i kozaków 
pięciuset”. Niebawem, w czasie wojny 

oddał do dyspozycji Rzeczypospolitej 
zamki Radziwiłłów w Słucku, Bielsku, 
Ołyce i ten w Nieświeżu, w którym 
książę Karol „Panie kochanku” obie-
cywał założyć morze.

Późnym latem 1792 roku patrioci 
tłumnie opuszczali kraj, także Niem-
cewicz po zamknięciu „Gazety” i na-
byciu solidnego wozu – wyproduko-
wanego w manufakturze w Końskich 
– pomknął za granicę. Dotarł do Wied-
nia, pisał anonimowe paszkwile na 
konfederację targowicką, na „hersztów 
targowickich”. Druki docierały do kra-
ju, nie mijały bez echa, spodziewano 
się, że wyśmiewana w satyrach caryca 
Katarzyna II może zażądać od władz 
austriackich wydania autora. Ten prze-
zornie schronił się w Rzymie. Nie za-
bawił tam długo, w kraju zaczynały 
dziać się rzeczy wielkie. Krewniak 
Niemcewicza, a w niedalekiej przy-
szłości także jego wielki przyjaciel, 
Tadeusz Kościuszko, odnosił pierwsze 
militarne sukcesy, założył chłopską 
sukmanę, wzbudził entuzjazm ludu 
i spodziewał się dalszych zwycięstw.

Spragniony walki satyryk-poeta po-
pędził do Polski.

„W Krakowie panny łaziły z wło-
sami krótko, na szyję przystrzyżony-
mi i wstążką na czole. Czesanie to a la 
Kościuszko miało oznaczać, że dobra 
patriotka nie ma chwili na fryzowanie, 
a cały swój czas oddaje służbie Oj-
czyzny”. Tak przedstawiał tamte cza-
sy wspomniany już Karol Zbyszew-
ski. Niestety, w październiku 1794 
przyszła klęska pod Maciejowicami. 
Kościuszko z Niemcewiczem dostali 
się do niewoli. Naczelnik był ranny, 
ucierpiał także autor Powrotu posła, 
na domiar złego znaleziono przy nim 
nowe utwory pisane na „hersztów tar-
gowickich”, oraz z tuzin wierszy urą-
gających carycy Katarzynie II. „Fakt 
ten przyczynił się do srogości, z którą 
nad innych jeńców traktowany byłem 
w turmie moskiewskiej” użalał się 
w Pamiętnikach.

W twierdzy Pietropawłowskiej, 
w Petersburgu, spędził blisko dwa lata, 
nim Piotr I nie uwolnił go wraz z Ko-
ściuszką. Na prośbę chorego Naczelni-
ka wyjechali do Ameryki. Na nowym 
kontynencie poznał znakomitych mę-
żów stanu: Washingtona i Jeffersona, 
zainteresował się życiem Indian i Po-

laków szukających za oceanem pracy 
i chleba. Czynił obserwacje etnogra-
ficzne, geograficzne i przyrodnicze. 
Poślubił uroczą Amerykankę, w swym 
ogródku sadził dynie, słodkie kartofle, 
bakłażany i kapustę osiągającą rozmia-
ry wielkiego bębna. Odbył kilka po-
dróży w głąb kontynentu, udokumen-
tował je solidnie, wyprawę do słyn-
nego wodospadu zawarł w Dzienniku 
podróży do Niagary. Trud nie poszedł 
na marne, jego ekspedycje wzbudziły 
uznanie, starannie zrelacjonowano je 
w Słowniku podróżników polskich.

Amerykę opuścił w roku 1807. 
Zuzanna Niemcewiczowa posiadłość 
w New Jersey nazwała na cześć męża 
Ursino. Nazwa ponoć funkcjonuje do 
dzisiaj, a potomkowie mają pieczo-
łowicie przechowywać pamiątki po 
swym przodku, wielkim pisarzu, pu-
blicyście i poecie.

*
Kraszewski wcześnie trafił do wię-

zienia. Rzecz jasna, w innych oko-
licznościach niż Niemcewicz. Było to 
w Wilnie. W mieście na Wilią, w Uni-
wersytecie Śniadeckich i Mickiewicza, 
rozpoczął studia na wydziale wymowy 
i sztuk wyzwolonych. Z 3 na 4 grudnia 
1830 roku został aresztowany za udział 
w organizacji młodzieżowej biorącej 
udział w przygotowaniu do powstania 
listopadowego. 19 marca 1832 wy-
szedł z więzienia i objęty został nadzo-
rem policyjnym.

* 
Niemcewicz, w pamiętnym roku 

1830, w swym warszawskim folwarcz-
ku nazwanym Ursynowem przyjął 
młodego Słowackiego. Rozmawiali 
o literaturze i polityce. Na literackiej 
scenie ścierały się wtedy racje kla-
syków i romantyków. Niemcewicz 
zajmował stanowisko pojednawcze. 
Przyszłego wieszcza bardziej poru-
szyły poglądy polityczne gospodarza, 
szanowanego powszechnie prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nie 
krył wszak przed młodym poetą, że po-
tępia działalność konspiracyjną. Sło-
wacki nie zapomniał spotkania. Trzy 
lata później, gdy przystąpił do pisania 
Kordiana, przedstawił w  swym dziele 
sędziwego Niemcewicza jako Prezesa, 
człowieka ugodowego i nieskorego do 
walki.

LubeLszczyzna 
w twórczości 

Józefa ignacego KraszewsKiego
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Był to osąd zbyt surowy, ale i takie 

sądy wystawiał przecież w swej młodo-
ści Niemcewicz. Tymczasem w kraju 
rósł jego autorytet moralny, Stanisław 
Barzykowski pisał, że był „wyrocznią 
narodu”, zaś Kazimierz A. Czartoryski 
nazywał go „dyktatorem moralnym 
Warszawy”. Był Niemcewicz także, 
a może przede wszystkim – tu jednak 
należy użyć przemilczanego dziś sło-
wa – patriotą. Jego służba publiczna 
trwała pięćdziesiąt lat. Docenili jego 
miłość ojczyzny współcześni, na emi-
gracji w Paryżu, po powstaniu listopa-
dowym, obecność Niemcewicza do-
dawała splendoru każdej polskiej uro-
czystości. Dziś słowo „patriotyzm”, po 
które przyszło sięgnąć w niniejszym 
tekście, wydaje się wyblakłe, często-
kroć wyszydzane, choć patriotycznego 
poświęcenia i pracy dla Ojczyzny po-
trzeba więcej niż kiedykolwiek.

* 
Niemcewicz, co odnotowuję z kro-

nikarskiego obowiązku, cztery razy 
przepłynął Atlantyk. Odbywało się to 
w czasach, kiedy podróż na lichym 
okręcie – a na takie wsiadał nasz po-
eta, trwała bez mała dni osiemdziesiąt. 
Wyprawy Kraszewskiego trwały kró-
cej, z przykrością należy zaznaczyć, 
że nie odnotowano ich w Słowniku po-
dróżników. To – bez wątpienia – wiel-
kie uchybienie.

*
Kraszewski w roku 1832 osiadł na 

Wołyniu, gdzie wydzierżawił mają-
tek Omelno. Gospodarzył, odważnie 
wkraczał do literatury, z powodzeniem 
uprawiał dziennikarstwo Współpraco-
wał z „Tygodnikiem Petersburskim”, 
a od roku 1841 samodzielnie począł 
wydawać w Wilnie „Atheneum”. 
W roku 1843 ruszył na południe, 
do Odessy. Owocem wyprawy było 
dzieło Wspomnienia Odessy, Jedy-
sanu i Budżaku. Dziennik przejażdż-
ki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 
września. Autor-globtrotter liczył so-
bie – to przecież należy przypomnieć 
lat trzydzieści jeden.

Niemcewicz opuścił Polskę w roku 
1831, w misji dyplomatycznej wyje-
chał do Londynu, po dwóch latach tu-
łaczki osiadł w Paryżu, gdzie związał 
się z obozem księcia A. J. Czartory-
skiego. Współpracował z prasą emi-
gracyjną i kończył swe pozostawione 

w Warszawie Pamiętniki czasów mo-
ich (I wydanie w roku 1848) oraz uzu-
pełniał – cytowane już – Podróże hi-
storyczne po ziemiach Polski odbyte... 
(I wydanie w roku 1858)

Oba te dzieła znajdą się na biurku 
Kraszewskiego w Dreźnie. A o drodze 
naszego powieściopisarza do Drezna 
zdań kilka. Kraszewski, obawiając się 
aresztowania, po wybuchu powstania 
styczniowego pospiesznie opuszcza 

kraj i udaje się do Drezna. Tutaj, w la-
tach 1863–1875, opublikował dwa-
dzieścia cztery powieści sygnowane 
pseudonimem Bolesławita. Szczegól-
ne miejsce wśród nich znajdują dzieła 
związane z powstaniem styczniowym 
nie tylko dlatego, że były pierwszy-
mi literackimi obrazami zrywu i naj-
bardziej przejmującym świadectwem 
narodowej ofiary, ale również ze 
względu na ich oryginalny powieścio-
wy kształt. Kreśląc swe obrazki po-
wstańcze, w których – jak zaznaczał 
– „wszystko jest prawdziwe”, pragnął 
pozostawić „dokument dla przyszłego 
sądu i wieku” oraz przybliżyć historię 
„w formie przystępnej i żywej, dostęp-
nej dla większej liczby czytających”. 
W sytuacji, gdy legalna prasa krajowa 
nie dostrzegała, a zagraniczna infor-
mowała w sposób bałamutny na sku-
tek intryg i manipulacji moskiewskich, 
cykl powstańczy Bolesławity miał 
wstrząsnąć Europą obrazami niesły-
chanego barbarzyństwa i odsłonić ku-
lisy politycznych intryg, których celem 
było zlikwidowanie kwestii polskiej.

*
Lata w Dreźnie to nie tylko czas 

wytężonego wysiłku literackiego, to 
także lata procesu i uwięzienia. Temat 
procesu pomija się ciągle milczeniem, 

polityczno-kryminalna afera Kraszew-
skiego z lat 1883 i 1884 pozostaje 
nierozwikłana do dzisiaj. W tomie 
Kraszewski – pisarz współczesny, opu-
blikowanym w roku 1995 (Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie), a zawierającym 
23 (dwadzieścia trzy) eseje znanych 
współczesnych historyków literatury, 
ani jeden materiał nie dotyczy wspo-
mnianej tu afery.

Sięgnijmy do najlepszej polskiej 
encyklopedii, wydanej w pierwszych 
latach XX wieku, a przerwanej po 55 
tomach z powodu wybuchu pierwszej 
wojny. Stanisław Krzemiński pisał: 
„Dnia 12 mają 1884 r. stanął przed są-
dem rzeszy (Reichsgericht) w Lipsku. 
Prokurator oskarżył go o zbieranie dla 
rządu francuskiego takich wiadomo-
ści o wojsku i wojskowości pruskiej, 
które stanowiły tajemnicę państwo-
wą – i zażądał kary dziesięcioletniego 
więzienia, (...)”. Wybitny polski pisarz 
przebywał w pruskim więzieniu przez 
półtora roku, następnie ze względu na 
zły stan zdrowia został wypuszczony 
na urlop zdrowotny na okres 6 miesię-
cy za kaucją 20 tysięcy marek. Opu-
ścił twierdzę 7 listopada i udał się do 
San Remo. Nie wrócił do więzienia po 
upływie wyznaczonego terminu. Wła-
dze pruskie skonfiskowały kaucję i ro-
zesłały za pisarzem listy gończe. 

Pisarz, jakby przeczuwał, że zosta-
ło mu niewiele dni. Pisał więcej niż 
zwykłe. Stworzył Króla w Nieświeżu, 
Na królewskim dworze, Czarną godzi-
nę, Boży gniew, Męczennicę na tronie 
i ostatnią z cyklu kronik historycznych 
powieść Saskie ostatki, dzieło z Niem-
cewiczem w tle.

Zmarł 19 marca – w swoje imieniny 
– w 1887 roku. Miesiąc później spo-
czął w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

W 1960 roku w Dreźnie przy uli-
cy Nordstrasse 28 powstało Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Eks-
pozycję można oglądać do dzisiaj. Na 
poczesnym miejscu, na biurku mistrza, 
spoczywają dwa wspomniane dzieła 
Juliana Ursyna Niemcewicza. Cieka-
we, kiedy ktoś pokusi się o zbadanie, 
w jakim stopniu nasz powieściopisarz 
korzystał z Pamiętników czasów moich 
autora Powrotu posła przy pisaniu po-
wieści z epoki Sejmu Czteroletniego, 
zwanego Wielkim.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Julian Ursyn Niemcewicz
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…encyklopedycznie Padwa Półno-
cy, która wybudziła się z peerelowskie-
go snu dzięki unijnym funduszom. Tu-
rystycznie odbija się od nowoczesnego 
bruku (naśladującego stary) i przebić 
nie potrafi przez wciąż modernizowa-
ne mury obronne (dość grube – trzeba 
przyznać). Obronną ręką wychodzi 
coraz śmielej na ulicę – ot, chociażby 
Poetycką. Głównie dzięki Zamojskie-
mu Domowi Kultury i pracującym tam 
muzom – choćby pani Bożenie Fornek. 
Czy jest to wyjście zauważalne, czy 
lokalne jedynie – to już sam sobie od-
powiedz, Czytelniku, który to czytasz. 
Jeśli chodzi o Zamość literacki – to 
dobrze, że jest obwodnica. Omijać, nie 
omijać? – wybór stricte indywidualny.

Początki literackiego Zamościa się-
gają XVI wieku, ale piszą o tym tu 
i tam, więc powracać do tego – czy 
raczej przepisywać – sensu większego 
nie ma. Polecić można jako kompen-
dium wiedzy w temacie Encyklopedię 
Miasta Zamościa Andrzeja Kędziory. 
W literackim Zamościu zatrzymać się 
wypada. Głównie w czasie, gdy ulicz-
kami przemykał lub „pustą dorożką 
przejeżdżał” notariusz, znany bardziej 
w pewnych kręgach (głównie literac-
kich) jako poeta – Bolesław Leśmian. 
Ten jednak przez 13 lat pobytu (z po-
nad 4-letnią przerwą) w Domu Cen-
tralnym (mieszkanie nr 13!) nie zdążył 
„podłego Zamościa” polubić. Lubią go 
(Leśmiana) współcześni (łącznie z pi-
szącym te słowa). Organizują nawet 
konkurs pod poetyckim wezwaniem 
Bolesława.

Podobnie (w temacie lubienia) rzecz 
ma się z innym wielkim i wielce po-
etyckim człowiekiem. W zakaMarkach 
Grodzkiej 7 mieszkał kiedyś niejaki 
Grechuta. Odszedł zbyt wcześnie, ale 
współcześnie żona Danuta nie pozwala, 
by wymawiać imię męża nadaremno, 
a tym bardziej... za darmo. Z tym, że 
tu raczej o śpiewanie niż pisanie idzie.

Gdy o pisaniu mowa, a konkretnie 
czytaniu, to wybór jest raczej niewiel-
ki. Skromny i o zgrozo bezpłatny „Ska-
fander” jako czasopismo akademickie 
w ilości 5000 sztuk rozprowadzany tu 

i ówdzie. Do miana wydawnictw waż-
nych, ciężkich gatunkowo pretenduje 
„Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, ale 
egzemplarzy tylko 350, a archiwalne 
dostępne w atrakcyjnych cenach, więc 
nie wiem, ile się sprzedaje... ja kupuję 
(za 15 złotych), czasem czytam – przy-
znaję – wybiórczo. W treści sporo się 
tam mieści, choć jeśli o mnie chodzi, 
to zbyt grzecznie, schematycznie, prze-
widywalnie i stanowczo mało literacko 
(czy też poetycko). O lokalnych „dru-
kowcach” wspominać nie będę – tam 
bowiem jeno gwałty, napady i takie 
tam, co się komu nie udało albo kto 
z kim i dlaczego. W jednym pana Ko-
nopę na Strychu trzymają, drugi pana 
Karczmarczyka się pozbył, ale przyjęli 
go w trzecim, gdzie co tydzień publi-
kują fraszki tegoż. Czy są jakoweś inne 
– przyznaję bez bicia – nie wiem? Bra-
kuje zatem wydawnictwa skupiającego 
zamojską bohemę parającą się szeroko 
rozumianą literaturą. Ale czy ta ELITA 
go potrzebuje? Raczej nie, bo nie sły-
chać, by zabiegała. Zresztą, kto to czy-
ta? Rodzina, znajomi? Poza nieliczny-
mi wyjątkami nie trafiłem w miejskich 
księgarniach na jakieś tomiki. 

W Zamościu ulic z literackim pa-
tronem jak grzybów w Roztoczańskich 
lasach: Asnyka, Brzechwy, Fredry, 
Gałczyńskiego, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Korczaka, Leśmiana, 
Mickiewicza, Reja, Reymonta, Staffa, 
Sienkiewicza, Tuwima, Żeromskiego – 
celowo wszystkich nie wymieniam (ni 
ulic, ni patronów), by do dalszych po-
szukiwań zachęcić. Są również szkoły 
na różnym szczeblu kształcenia, które 
przybrawszy Literackie Imię, prężą 
się na apelach – choć nie tylko. Miejsc 
poświęconych literaturze jest w tymże 
Zamościu mało jakoś, ale za to sklepów 
dużo, marketów, dyskontów, ciuchlan-
dów – te jednak za patrona mają raczej 
Parlament Europejski. Cóż „Szkoła ży-
cia” można by rzec – a że namacalnie 
obecna u zbiegu Bazyliańskiej i Za-
menhofa, to i zajrzeć tam warto. 

Są także ważne i poważne Instytu-
cje Kultury. Takie przez „K” wielkie 
i takie przez „k” malutkie, są i takie 

przez „ch” czy tam samo „h” – choć te 
nieortograficznie. Jedne prężą się dum-
nie, pierś do orderów wypinając, inne 
skulone, opłotkami chodząc, robią ka-
wał dobrej roboty – rzecz kolokwialnie 
ujmując. A co – może nie mam racji? 
Mogę i nie mieć. Wszak korzystam 
z dobrodziejstw obwodnicy i omijam. 

Chwalić będę Książnicę Zamojską, 
ganiąc jednocześnie tych, co na pery-
feriach miasta umieścić ją postanowi-
li, ZDK przy Partyzantów – o jakież 
to znaczące położenie! Szkoda, że nie 
przy Armii Krajowej – tu mniej lub bar-
dziej świadomie wyolbrzymiam. 

Ludzie pióra? Zamojscy Literaci 
są nieśmiali. Dajmy na ten przykład 
wspomnianego autora, co na Strychu 
się chowa. Nieśmiali – to chyba mało 
powiedziane. Brakuje im czegoś? Pew-
nie pieniędzy! Bo przecież nie talentu. 
Masa tu piszących Pisarzy, Grafoma-
nów, Poetów, Satyryków. Nie wymie-
nię nikogo – celowo. Zainteresowa-
nych do wspomnianej encyklopedii 
odsyłam. Jest Ich tam, uch, że czasem 
i grzybów tylu nie ma. Omijam łukiem 
po zewnętrznej tych, co obrośli w piór-
ka i się napuszają i kurtynę opuszczam. 
Złośliwi mówią, że żyjemy w czasach, 
w których wszyscy piszą i niestety 
mogą to wydawać – obym nie wrócił 
kiedyś z Zamościa z literacką siekierą 
w plecach! 

Bywają w naszym mieście arkad 
znani i mniej znani. Literackie spotka-
nia w Książnicy gromadzą garstkę czci-
cieli słowa. Garstkę, bo nawet kilkana-
ście osób, do 30 zaokrąglając, to – jak 
na Zamość – mało. Bardziej szczycą 
(chlubią) tu się tymi, co to przejeżdżali 
tędy, bywali tu czy tam, jedli coś, na-
pisali, ślad odcisnęli – tą czy inną czę-
ścią ciała. O żywych pamiętają, ale też 
nie wszyscy i nie o wszystkich, więc 
wybiórczo. Konkursy dla piszących 
pojawiają się sporadycznie. Nie ma 
kontynuacji ciekawego „Literackiego 
Szlaku Roztocza”, nie ma konkursu 
na jakiś tomik, tom, tomisko. Owszem 
jest w ZDK konkurs Debiut, owszem 
szukają polskiego Szekspira (znajdują 
nawet), ale tylko oni. Czy Zamość wart 

Zamość
– miasto z hasła idealne…

Cyprian Bukaj
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jest zatem mszy? „Pora zanucić o Za-
mościu pienie!” pisał Sebastian Klono-
wicz. Podejmowali temat znani i zacni 
mężowie współcześni – choćby Linek, 
Misiura, Cimek, Konopa. Pieściły pió-
rem niewieście dłonie Urszuli Kozioł 
czy Marii Niklewicz. Pytał przewrotnie 
poeta Stroiński: „Kto poznał w Zamo-
ściu wszystkie zakamarki?”. 

Sugeruję zatem: 
Zajrzyj, wędrowcze, w głąb tegoż 

Zamościa, Padwy Północy, którą obsia-
dły Biedronki. Chłoń je mimo wszyst-
ko sercem i otul poetycko szalem, gdyż 
chłód unijnych tablic bije patrzących 
po oczach. Przyjrzyj się z bliska epite-
tom kamieniczek, poślij w niepamięć 
świńskoróżowy kolor Ratusza i ciesz 
oczy uroczym wrzosem. Wnijdź we 
wspomniane Zakamarki – nie bez obaw 
o własne życie. Potocz przenośnię uli-
cą, choćby tylko Poetycką, raz w roku. 

Bywaj w Zamościu...
nie bądź jednak ograniczony...
…pamiętaj, że nie samym Zamo-

ściem żyje człowiek. Warto, jeśli już 
się kto zapuści w te strony, udać się 
na chwile odosobnienia w malownicze 
Roztocze. Całkiem literacko zrobiło 
się w Zwierzyńcu. Głównie za spra-
wą innej muzy, pani Anety Ukalskiej 
z Roztoczańskiego Parku Narodowego, 
pomysłodawczyni – w tym roku już VII 
edycji – ogólnopolskiego konkursu li-
terackiego „Przyroda jaką znam”. Uka-
zała się właśnie antologia podsumowu-
jąca sześć pierwszych edycji. Dba o li-
terackie zacięcie swoich mieszkańców 
Gmina Łabunie – tu również już siód-
ma edycja konkursu literackiego, tym 
razem w Roku Kolberga, ale był i Her-
bert, i Miłosz, i Słowacki. Każdego 
roku wydawany jest tomik pokonkur-
sowy, z ISBN-em, a jakże! Inne gminy 
pewnie też to robią – choć z rozeznania 
widzi mi się, że na plastycznych talen-
tach skupiają się raczej. 

PS
Wiadomość z ostatniej chwili. Pe-

wien radny zauważył, że odnowione za 
unijne fundusze mury bastionu – pęka-
ją... i zastanawia się, czy to nie przez 
fuszerkę jakąś? Widzi mi się, że może 
to być od zamojskiej kultury. Ona to, 
głową bijąc, przyczyną być może owe-
go pęknięcia. 

Taką mam nadzieję.
█

Zamość ze starych pocztówek
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Piotr Piela

WLEŚMIANIENIE 

Gdym w odtwórczym potworzeniu rozpocił me skronie,
wyszedł Leśmian z podobrazia i ubrawił swe dłonie.
Wymniejszyłem bezszelestnie zwieczorniałą mą postać,
lecz „Wynijdź” rzekł poeta, rozkazując powstać.
Wydiablił się rozpokracznie z podeszcznej kałuży 
zapyszałek nierosły i mi radą służył.

Chciał wymienić za sławę marny żywot doczesny,
rozpościelił nade mną oddaleniec bezkresny 
na poły strasznawą mgłę-nierozeznawkę,
choć czekałem natchnienia, czułem mroku sprawkę.
Gdy mnie wwabiał z bezmiaru w sąsiednie wymiary
nie wietrzyłem podstępu, choć wiedziałem że czary.
Nim aniele błękitnawe „Pochyl głowę” zmówiło
już półzmrocze kałużne mnie z Leśmianem zrówniło.
Gdym zaocznie rozpoznał bezcielesną mą postać
i na żywot zwierszały wróciła ochota,
wciągał mnie bezduch poety w pobezdenne błota,
nęcił słów niesłyszanych czarownym bezechem
i czarował bezwstydnym nimf wodnych uśmiechem.
Aż dotarłem na skraje udziwnionych światów,
gdziem dosłyszał wołania zlęknionych kamratów
i choć diablik bezgłośnie rozczłowieczył mą duszę,
beztęsknotę opuszczam, lecz wrócić tam muszę.
Chcę w bezkresie odmętu rozwierzganą strugą
pośród słów niedochwytnych zakotwiczyć na długo.

A tymczasem żywieję – niemal bezhałaśnie
ku życiu mnie obudza moja luba właśnie.
Nasze usta w pocałunkach olbrzymieją cudnie
...znów śniłem?! I co z tego, że w samo południe!

Nagroda Główna jury oraz Nagroda Publiczności
w Turnieju Literackim im. Bolesława Leśmiana

podczas Ulicy Poetyckiej 2014 w Zamościu.

Bolesław Leśmian

GARBUS

Mrze garbus dosyć korzystnie:
W pogodę i babie lato.
Garbaty żywot miał istnie,
I śmierć ma istnie garbatą.
 
Mrze w drodze, w mgieł upowiciu,
Jakby baśń trudną rozstrzygał,
A nic nie robił w tym życiu,
Jeno garb dźwigał i dźwigał.
 
Tym garbem żebrał i tańczył,
Tym garbem dumał i roił,
Do snu na plecach go niańczył,
Krwią własną karmił i poił.

A teraz śmierć sobie skarbi,
W jej mrok wydłużył już szyję,
Jeno garb jeszcze się garbi,
Pokątnie żyje i tyje.

Przeżył swojego wielbłąda
O równą swej tuszy chwilę,
Nieboszczyk ciemność ogląda,
A on – te w słońcu motyle.
 
I do zmarłego dźwigacza
Powiada, grożąc swą kłodą:
Co ten twój upór oznacza,
Żeś w poprzek legł mi przegrodą?

Czyś w mgle potracił kolana?
Czyś snem pomiażdżył swe nogi?
Po coś mię brał na barana,
By zgubić drogę w pół drogi?

Czemuś łbem utkwił na cieniu?
Z trudem w twych barach się mieszczę!
Ciekawym, wieczysty leniu,
Dokąd poniesiesz mnie jeszcze?"
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Wyjątkowo piękny jest koniec te-
gorocznego lata i początek jesieni, 
zwłaszcza na Roztoczu. Opadów nie-
wiele, wręcz sucho, a słońca zapew-
ne tyle, co na francuskim Wybrzeżu 
Lazurowym. Do jakiegokolwiek mo-
rza od nas daleko, ale jesienne niebo 
przypomina tu niekiedy to śródziem-
nomorskie – bezchmurne, bezkresne 
i głęboko błękitne. A najpiękniejsze 
widoki – w niedzielne popołudnia, 
pod koniec sierpnia, z okolicznych 
wzniesień pomiędzy Zagroblem 
a Gródkami.

W samo południe ruszam pieszo na 
wskrzeszanie widoków dobrze zna-
nej mi okolicy. Ze wzgórz pomiędzy 
cmentarzem parafialnym a Dołami 
i Kołatajką podziwiam panoramę Do-
liny Poru i rozległy widok na okolicz-
ne wsie. Czyste powietrze pozwala mi 
dostrzec gołym okiem wieżę radio-
wo-telewizyjną w Bożym Darze, od-
daloną o ok. 30 km. Bliżej rozłożyły 
się zabudowania Guzówki i Elizówki; 
Turobin jak na dłoni z całą swoją to-
pografią ukrytą w dużej części pośród 
dorodnej zieleni. Dalej na wscho-
dzie ciągnie się Żabno i jego Kolo-
nia, a nieco wyżej widnieje kawałek 
Chłaniówka. Niżej – Przedmieście, 
potem część Czernięcina, Gruszki Za-
porskiej. Niestety, okoliczne drzewa 
nie pozwalają już dostrzec klasztoru 
w Radecznicy ani ostrych wież neo-
gotyckiego kościoła w Mokrem Li-
piu. I nie potrzeba samolotu ani innej 
lotni, aby tyle kilometrów przestrzeni 
ogarnąć jednym spojrzeniem. Cudne 
widoki, cudne manowce, przecudna 
kraina, jakiej nie znajdziemy gdzie 
indziej na świecie! 

Oprócz niewątpliwego piękna, roz-
toczańskie wzgórza nie zawsze niosą 
radość, zwłaszcza gdy trzeba na nich 
uprawiać pola, zmagać się z upałem 
i kurzem podczas żniw. Ich urok za-
wsze jest jakimś pocieszeniem i wy-
tchnieniem dla oczu i duszy. Teraz 
rolnikom jest o wiele łatwiej, niż na-
szym przodkom z kosą na ramieniu 

i pługiem ciągnionym przez konia. 
Jednak ekonomia ma swoje prawa 
i w unijnych realiach nie opłaca się 
nawet traktorem i kombajnem ob-
rabiać rodzinnych włości. Stąd też 
wiele pól zamieniło się w ugory lub 
rośnie na nich młody las. Wiele ście-
żek polnych i dróg, które pamiętam 
z młodości, przestało istnieć i trzeba 
przedzierać się przez zarośla. Natura 
bierze górę nad kulturą rolną. Przy-
roda odzyskuje swoją moc. Nie ma 
już wydeptanej ścieżki przez pola 
i wzdłuż miedz, jaka wiodła miesz-
kańców Gródek na jarmarki w Turo-
binie. Z oddali błyszczała przypró-
szona złotym lessem i wiła się pomię-
dzy polami wprost do nieba.

A pod nogami – apteka Pana Boga! 
Gdyby tak zabawić się w zielarza, 
można tu jeszcze uzbierać obfity ziel-
nik leczniczych ziół, o których coś 
mi wiadomo. Reszta nierozpoznana 
czeka na moje odkrycia. Okolica czy-
sta ekologicznie, wręcz organicznie 
uformowana zachęca do skorzystania 
z tej darmowej apteki. Te pola-ugory 
dawno nie doświadczyły już żadnego 
nawożenia, pestycydów, oprysków 
i same odnawiają corocznie swoją na-
turalną szatę roślinną i zwierzęcy mi-
krokosmos. Ale, czy to aby nie regres 
naszej cywilizacji? Pola leżą odło-
giem, a naukowcy kombinują, jak 
uzyskać najwięcej plonów z upraw 
roślin genetycznie modyfikowanych. 
Supermarkety karmią nas za ciężkie 
pieniądze żywnością przetworzoną 
o podejrzanym pochodzeniu, a my 
tęsknimy do naturalnych smaków 
i zapachów chleba z czasów naszych 
babć, do naturalnego masła, wędlin 
pachnących na odległość bez wspo-
magaczy i konserwantów. Jak okiem 
sięgnąć, w całej okolicy nie ma już 
ani jednego konia; może znalazłoby 
się kilka krów hodowanych na własny 
użytek. Obory stoją puste, łąki nieko-
szone, bo i siano niepotrzebne.

Przemierzam Psie Doły i Średnią 
Górę, wchodzę w Średni Dół i Ko-

zią Szyję, potem wychodzę na Za-
dola – i wszędzie to samo. Trochę 
pól uprawnych i ugory. Po miedzach 
kępy tarniny, dzikiej róży i leszczyn, 
które także tego roku obficie sypnęły 
orzechami. Mam już pełne kieszenie. 
A ich smak niepowtarzalny, inny od 
tych specjalnie plantowanych i szcze-
pionych. A jakie zapachy dokoła! 
W głowie już mi się kręci, w nosie 
cos łaskocze. Wiele ziół już nieco 
podsuszonych letnim upałem, inne 
jeszcze pełne swoich właściwości. 
Omijam przekwitłe nawłocie, zru-
działe dziurawce, ale skrzypy jeszcze 
całkiem dorodne na herbaty i kąpie-
le, aż proszą się o zrywanie. Ciągną 
się za mną przytulie i mdlący zapach 
macierzanki, baldachy krwawni-
ków zakwitły po raz drugi, prężą się 
pędy rzepiku i pachnie niedźwiedzi 
czosnek. A wiatr niesie to wszystko 
w daleki świat.

Tak tu było od lat, od wieków. 
To samo niebo i widoki. Tylko te-
raz ścieżek mniej, ludzi jakby mniej 
i spokój większy na polach. Ogarnia 
mnie cisza prawieku. A może tylko 
filozoficzna zaduma nadchodzącej 
jesieni?

Wiem, wiem, był już taki poeta, co 
sławił swoje cudne manowce, tyle że 
one odnosiły się do jego duszy. Na-
zywał się Edward Stachura i włóczył 
się po polskiej prowincji bez grosza 
w kieszeni. Nocował u przyjaciół, 
zarabiał na chleb i kubek mleka do-
rywczą pracą u dobrych ludzi, a po-
tem to wszystko, co działo się w nim 
i wokół niego, opisywał w śpiewnych 
wierszach:

(…) Jak biec do końca, potem od-
poczniesz, potem odpoczniesz / Cud-
ne manowce, cudne manowce, cudne, 
cudne manowce („Jak”)

Nie chcąc konkurować z mistrzem 
od „cudnych manowców”, swoje pej-
zaże rodzinnej prowincji nazywam 
przecudnymi, bo to jednak są inne 
manowce – takie, które uskrzydlają.

█

Henryk Radej

Prowincji moc

Przecudne manowce
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Tak naprawdę, to krasnostawska li-
teratura przyszła, w te jakże piękne kra-
jobrazowo przestrzenie, wraz z Miko-
łajem Rejem, który przez dłuższy okres 
pomieszkiwał w Rejowcu, Kobylem 
i w Siennicy Różanej. Ojciec literatury 
polskiej, o czym Krasnystaw tak skrzęt-
nie milczy, chadzał nie raz i nie dwa 
ulicami nadwieprzańskiego grodu, al-
bowiem w tutejszym sądzie dochodził 
swoich praw, co zresztą znalazło odbicie 
w jego poetyckiej twórczości, o czym też 
wspomina w swojej, liczącej aż 566 stron, 
książce „Rejowiec. Jego okolice i właści-
ciele w latach 1531–1869” Marian Janusz 
Kawałko. A jeśli już o odległej historii, to 
należy również wspomnieć o piszącym 
po łacinie, czternastowiecznym pisarzu 
zwanym Wojciechem z Krasnegostawu, 
oraz o księdzu pisarzu Albercie z Kra-
snegostawu ur. w 1407 roku, jak również 
o urodzonym w roku 1802 w Krasnym-
stawie, Stanisławie Piłacie, doktorze fi-
lozofii, pedagogu, pisarzu i dramaturgu, 
i działaczu kulturalnym, który w swoich 
jakże licznych publikacjach, używał na-
stępujących pseudonimów: Krypt. St. P., 
W., dr S.P. Stanisław Piłat był autorem 
dramatów historycznych, rozpraw litera-
turoznawczych, recenzji literackich i te-
atralnych. Nie wypada także nie wspo-
mnieć o  Aleksandrze Fredrze, który 
przez pewien czas służył w krasnostaw-
skim pułku. Jeszcze za życia Aleksandra 
Fredry, w roku 1869, we wsi Krakowskie 
Przedmieście, przychodzi na świat poeta 
samouk Stanisław Bojarczuk, autor nie-
malże tysiąca misternych sonetów. Trzy-
dzieści pięć lat później w Krasnymstawie 
urodził się odkrywca Stanisława Bojar-
czuka Józef Nikodem Kłosowski, pisarz 
i działacz ludowy. Rok wcześniej od Kło-
sowskiego w Krasnymstawie urodził się 
Jechiel Perlmutter, który po wyjeździe do 
Palestyny przybrał pseudonim Awot Je-
szurun. Drugi z krasnostawskich poetów 
żydowskich urodził się w roku 1913 i na-
zywał się Reuven Zygielbojm. Po wojnie 
mieszkał w RPA i był rodzonym bratem 
Szmula Zygielbojma. Trzeci z krasno-
stawskich poetów żydowskich to Pinchas 
Oksenberg urodzony w roku 1923. Trzy 
lata wcześniej od Pinchasa Oksenber-

ga przyszła na świat w Krasnymstawie 
Anna Kamieńska. Niestety, metryki uro-
dzenia poetki na próżno szukać w kra-
snostawskich urzędach i kościołach. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
w okolicach Krasnegostawu urodzili się 
także: Edward Franciszek Cimek poet-
ka ludowa Maria Gleń i Marian Cezary 
Listowski. Jeśli już mowa o dwudzie-
stoleciu międzywojennym, to bez wąt-
pienia należy przywołać postać Konrada 
Bielskiego, który był adwokatem i poetą 
i przez kilka lat mieszkał w Krasnymsta-
wie. To do Bielskiego, z jakże wówczas 
poetyckiego Lublina przyjeżdżali tamtej-
si poeci, wspomnę tylko Józefa Czecho-
wicza i Józefa Łobodowsksiego. Otóż ci 
dwaj wspomniani Józefowie pozostawali 
po sobie przepiękne strofy o Krasnym-
stawie. W moich skromnych dokumen-
tach przechowuję jak relikwię, kopertę 
adresowaną przez Konrada Bielskiego ze 
swojej krasnostawskiej adwokatury, do 
jednego z lubelskich sądów.

Okres tuż powojenny był dla kra-
snostawskiej literatury o tyle ciekawy, 
że Józef Nikodem Kłosowski, który 
podczas niemieckiej okupacji wydawał 
prasę podziemną, wyjechał do Lublina 
w którym objął kierownicze stanowisko 
w kulturze, a ponadto został prezesem 
ZLP oraz założył czasopismo kulturalne 
„Zdrój”.

Józef Nikodem Kłosowski nigdy nie 
zapomniał o Stanisławie Bojarczuku. 
Bojarczuk został przyjęty do Związku 
Literatów Polskich, co w dużej mierze 
było udziałem Kłosowskiego. Także 
Kłosowski wraz ze Zbigniewem Step-
kiem doprowadzili do ukazania się wy-
boru sonetów Stanisława Bojarczuka 
„Blaski i dźwięki” (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza. Warszawa 1956).

Nie będzie błędem jeśli stwierdzę, 
że od wspomnianego 1956 roku, aż do 
wczesnych lat siedemdziesiątych w Kra-
snymstawie nie istniało – wyjątkiem był 
Ryszard Liskowacki – żadne środowisko 
literackie. Dopiero z początkiem 1975 
roku, tj. po wcześniejszym spotkaniu się 
Jana Henryka Cichosza z Leonardem 
Górskim, które miało miejsce w trakcie 
II Lubelskiej Biesiady Literackiej we 

Włodawie (1974 rok), której organiza-
torem był Korespondencyjny Klub Mło-
dych Pisarzy, doszło do powołania grupy 
literackiej, która z czasem przyjęła nazwę 
Grupa Literacka „Słowo”. Jej organizato-
rami byli: Jan Henryk Cichosz, Edward 
Cimek, Leonard Górski, Andrzej David 
Misiura, Mieczysław Szmit i Marek Swa-
towski. Grupa przetrwała do roku 1987, 
a przez nią, oprócz wymienionych, prze-
winęło się wielu młodych poetów z Kra-
snegostawu, Lublina, Zamościa i Cheł-
ma. Jej organem prasowym było „Posło-
wie”, które z wielkim zaangażowaniem 
i poświęceniem redagował niestrudzony 
Andrzej David Misiura. Był to kwartal-
nik, który ukazywał się w drugim obiegu 
i po pewnym okresie, z wiadomych przy-
czyn, „musiał” zniknąć. Jednym z nie-
typowych działań Grupy „Słowo”, było 
organizowanie Koczowisk Literackich, 
które odbywały się w krasnostawskich 
lasach: Wielobycz, Borek, Białka.

Do niedawna w Krasnymstawie dzia-
łała Grupa Literacka A4. Od czerwca 
2013 roku przy Krasnostawskim Domu 
Kultury działa Klub Literacki „Strona”.

Niebagatelny wkład w promowanie li-
terackiego Krasnegostawu, a w szczegól-
ności twórczości Stanisława Bojarczuka, 
był udziałem zmarłego w październiku 
2013 roku Mariusza Kargula, współtwór-
cy Grupy A4. W tym miejscu warto jest 
wspomnieć o konkursach poetyckich, 
organizowanych w Krasnymstawie. To: 
Konkurs Poetycki im. Anny Kamień-
skiej na najlepszy tom wierszy wydany 
przez lubelskich poetów; Ogólnopolski 
Konkurs Poezji Więziennej, który orga-
nizowany jest przez Areszt Śledczy przy 
współudziale Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej i Krasnostawskiego Domu Kul-
tury, Ogólnopolski Konkurs Twórczości 
Miłosnej „Ja Cię Kocham, a Ty pisz”, 
oraz „O Chmielakowy Antałek”.

Współcześni krasnostawscy poeci, 
którzy mają na swym koncie wyda-
ny przynajmniej jeden poetycki tomik, 
i mieszkający w Krasnymstawie to: Ire-
na Iwańczyk (ZLP), Mirosław Iwańczyk 
(ZLP), Józefa Mazurek (niezrzeszona), 
Andrzej Dawid Misiura (niezrzeszony) 
Jan Henryk Cichosz (niezrzeszony), oraz 

Jan Henryk Cichosz

KRASNOSTAWSKIE PEGAZY
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poetki ludowe: Maria Gleniowa, która 
należy do Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych, oraz Stanisława Wiśniewska, 
która jest członkinią Związku Literatów 
Polskich.

Długo, bardzo długo szukałem – po-
cząwszy od Koźmiana, a skończywszy 
na Kargulu – wiersza, który w sposób 
najbardziej poetycki oddaje czar i urok 
Krasnegostawu. Otóż te najbardziej po-
etyckie strofy zostały stworzone przez: 
Annę Kamieńską, Józefa Czechowicza 
i Józefa Łobodowskiego. Anna Kamień-
ska w swoim wierszu Krasnystaw me Ge-
nuit, napisanym po drugiej wojnie, opisu-
je Krasnystaw roku 1920, a więc roku Jej 
urodzenia. Józef Łobodowski Wycieczkę 
do Krasnegostawu napisał w latach trzy-
dziestych, podobnie jak Józef Czecho-
wicz swoją prowincję noc. Z tych trzech 
znanych wierszy najbardziej sobie cenię 
– i nie tylko ja – fragment prowincji noc. 
W Krasnymstawie są takie zamiary, aby 
na jednej ze ścian na krasnostawskim 
rynku zamieścić tablice z fragmentem 
tego wiersza.

 miasto jabłonkowe dobranoc
 pył w dolinach opada
 most u rzeki przystanął
 gada

 w zapachu owsów pszenic
 po dachach niskich kamienic
 wesoło
 po ścieżkach po niwach
 toczy się wkoło
 pełnia szczęśliwa
 za jabłonkowym wieńcem
 kościół podnosi wieżyce
 wspina się białym źrebięciem
 w niepokoju
 ze nie może się srebrem nasycić
 księżycowego wodopoju

 to nic
 ciemność cie muśnie
 rzęsą malowaną
 w kolory pawie
 i uśniesz

 dobranoc krasnystawie
 dobranoc
 

Od chwili, w której Czechowicz pod-
dał się urokowi Krasnegostawu, zmieniło 
się niemalże wszystko, oprócz poetyckie-
go klimatu przyrody, który niezmiennie 
przylgnął do Krasnegostawu i trwa.

█

Poniżej autografy poetów 
grupy „Słowo”: 

Jana Henryka Cichosza, 
Edwarda Cimka, 
Henryka Radeja, 
Mariusza Dubaja, 

Eugeniusza Pawłowskiego, 
Bożeny Fornek, 

Tadeusza Kicińskiego, 
Anny Kicińskiej, 

Mieczysława Szmita, 
Sławomira Mąki, 

Andrzeja Davida Misiury, 
Anny Kasicy, 

Małgorzaty Derlak

↓ Grupa literacka „Słowo” podczas Koczowisk Literackich w Białce i Borku koło Krasnegostawu ↑
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Wacław Iwaniuk: 
– Zanim zaczniemy, chciałbym po-

wiedzieć, że to nie z mojej winy nie 
było mnie tyle w kraju. Nie z własnej 
winy nie odwiedzałem tego kraju. Kie-
dykolwiek składałem podanie w konsu-
lacie polskim w Toronto o wizę, zawsze 
otrzymywałem odpowiedź, że dla wro-
gów Polski Ludowej nie ma wjazdu. 
Tak było w okresie stalinowskim i po-
stalinowskim. 

Henryk Radej: 
– Teraz przyjechał Pan, aby uczest-

niczyć w Zjeździe Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie, jaki odbył się kilka dni 
temu w Warszawie. Jakie są Pańskie 
odczucia po tym spotkaniu?

– Wyjątkowo przyjemne. Byłem 
zaskoczony serdecznością, jaką okaza-
li nam gospodarze i organizatorzy. To 
spotkanie było naprawdę historyczne. 
Nareszcie poczuliśmy się twórcami jed-
nej literatury i każdy z nas może być 
teraz członkiem stowarzyszenia krajo-
wego.

– Czy w nowej sytuacji systemo-
wo–politycznej kraju czuje się Pan 
nadal pisarzem emigracyjnym, czy 
już tylko polskim?

– Od powstania „Solidarności” wszy-
scy jesteśmy już pisarzami polskimi 
w ogólnym rozumieniu, niezależnie od 
tego, gdzie który mieszka. Miejsce za-
mieszkania nie decyduje już o niczym. 
Przecież nie ma już emigracji politycz-
nej. Władza z Londynu została legalnie 
przekazana władzy w Warszawie. Na-
wet jeśli ktoś uważa inaczej i chce być 
emigracyjny – to tylko jego prywatna 
sprawa. Literatura polska jest wresz-
cie jedna. Pisarze z obczyzny drukują 
swobodnie w swoim kraju, a krajowi za 
granicą. Ze względów politycznych ten 
podział przestał na szczęście obowiązy-
wać.

– Czy obraz literatury polskiej 
na obczyźnie widziany z Toronto 
i z Warszawy jest taki sam?

– W kraju utarło się, że jest dwóch, 
czterech wybitnych pisarzy emigracyj-
nych. Ja uważam, że jest ich więcej. Są 
nawet tacy, co dorównują Miłoszowi. 
O nich się nie mówi i nikt ich nie zna. 

Albo siedzą gdzieś głęboko i zajmują 
się swoją pracą nie dbając o rozgłos. 
Stąd też, obraz ten jest zafałszowany. 
Literatury emigracyjnej jeszcze nikt 
w kraju dokładnie nie rozpoznał. Oso-
biście sądzę, że najbardziej byłby upo-
ważniony do tego Czajkowski – pro-
fesor i historyk literatury w Vancouver 
On zna świetnie naszą sytuację. Dodam, 
że w tej chwili Związek Pisarzy na Ob-
czyźnie liczy 110 autorów. Ja jestem 
poza nim, bo odszedłem z niego wcze-
śniej.

– Na spotkaniach autorskich 
w kraju dowiódł Pan, że ma znakomi-
tą pamięć. Ciekawie i z gawędziarską 
swadą opowiada Pan o przeszłości 
dalszej i bliższej. Czy doczekamy się 
jakiegoś tomu wspomnień?

– Już prawie go napisałem. Teraz po-
woli przepisuję. Ale trudno powiedzieć, 
kiedy i gdzie się ukaże. Mam teraz tyle 
napiętych spraw i terminów. Na pierw-
szy ogień pójdzie jednak antologia 
poetów amerykańskich. Przyznam się 
Panu, że ja nie lubię pisać wspomnień. 

– Może jak Watt, wolałby Pan na-
grać?

– O, tak bym mógł zrobić (śmiech).
– Czy pamięta Pan swój pierwszy 

wiersz?
– Trochę pamiętam. Było to jeszcze 

w Szkole Powszechnej w Siedliszczu, 
gdzie ukończyłem siedem klas. Nie pa-
miętam natomiast co to był za wiersz. 
Dopiero w Chełmie pisanie stało się 
czymś ważnym. Zacząłem drukować 
w “Kamenie” i w miesięczniku „Litera-
tura i Sztuka” wydawanym przez Cze-
chowicza. Jednym z wcześniejszych był 
wiersz, który napisałem do “Podchorą-
żaka”, jaki wychodził wówczas w War-
szawie. Byłem wtedy w Szkole Podcho-
rążych Rezerwy w Równem. Posłałem 
ten wiersz do redakcji i oni go wydruko-
wali. Starsi koledzy dworowali ze mnie, 
że musiałem go skądś ściągnąć. Ja się 
broniłem, że sam napisałem. To oni 
mówili, że to nieprawda, bo w Chełmie 
nikt wierszy nie pisze.

– Należał Pan do przedwojennych 
„Pryzmatów”, czy do grupy „Wo-
łyń”?

 – „Pryzmaty”, to była nasza szkol-
na grupa poetycka, w której najbardziej 
działał Popowski, mieszkający po woj-
nie w Warszawie. A grupę “Wołyń” 
założył Czesław Janczarski – poeta 
i powojenny redaktor “Misia”. Należe-
li do niej Wołyniacy, m. in. Zuzanna 
Ginczanka, a mnie dołączono z racji 
podchorążówki. Była to grupa bardzo 
eklektyczna. Z Janczarskim spotkałem 
się jeszcze później i zaprzyjaźniłem 
podczas studiów w Warszawie, a na-
wet po wojnie korespondowaliśmy ze 
sobą. O tej grupie było dużo wzmianek 
w opracowaniach krajowych. Myślę, że 
warszawski Instytut Badań Literackich 
ma o niej źródłowe dane, bo w tej spra-
wie pisali nawet do mnie parę lat temu. 
Nie pamiętam wszystkich nazwisk, 
więc nie będę zgadywać, kto należał do 
jednej grupy, a kto do drugiej. 

– Wspomniał Pan Zuzannę Gin-
czankę. To przedwojenna muza po-
etycka o wyjątkowej urodzie. Proszę 
powiedzieć coś o niej.

– Rzeczywiście, była bardzo piękna. 
Uczyła się w gimnazjum w Równem, 
później spotkałem ją w Warszawie, 
gdzie studiowała. Debiutowała bardzo 
dobrze, ale od razu przygarnął ją Tu-
wim. Ona nie tylko była wyjątkowo 
piękna, ale też wyjątkowo utalentowa-
na. Cały „Skamander” zajął się nią od 
razu. Nawet Łobodowski do niej przy-
lgnął. Wtedy pożegnał się już z ciągo-
tami komunistycznymi i przystał do 
„Skamandra”. Ginczanka wydała wtedy 
świetny tom wierszy „O centaurach”. 
W 1944 roku hitlerowcy zamordowali 
ją w Krakowie. A Jan Śpiewak wydał 
po wojnie wybór jej wierszy.

– Pamięta Pan swoich profesorów 
z „podchorążówki poetyckiej”, jaką 
w latach 30. było chełmskie Semina-
rium Nauczycielskie Męskie przy uli-
cy Reformackiej?

– Doskonale pamiętam Jaworskiego 
i Waśniewskiego – założycieli „Kame-
ny”. Z Jaworskim korespondowałem 
jeszcze długo po wojnie. Mieliśmy 
świetnego fizyka, Szubartowskiego. 
Nota bene, dzisiaj widziałem, że pra-
cownia fizyczna jest w tym samym po-

Wróciłem 

– rozmowa z Wacławem Iwaniukiem
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koju. Mało brakowało, a studiowałbym 
pewnie fizykę. Świetnie przypominam 
sobie matematyczkę Ważewską, która 
znakomicie tłumaczyła poetów fran-
cuskich; gorzej było z matematyką. 
A buda na Reformackiej? – jak buda. 
Żałuję, że nie wyjechałem po zdanych 
egzaminach do Gimnazjum Biskupiego 
w Lublinie, gdzie wtedy był mój kuzyn. 
Tam poziom nauki był o wiele wyższy 
i ciekawszy. Całe szczęście, że w War-
szawie szybko uzupełniłem sobie jeżyki 
obce: francuski, hiszpański, niemiecki, 
a na Uniwersytecie w Cambridge do-
szedł jeszcze angielski. Języki przydały 
mi się później w pracy zawodowej. Ale 
także i z tego powodu nechowiczaasz 
konsulat odmawiał mi wizy twierdząc, 
że mając tak eksponowane stanowisko 
w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzą-
du Prowincji Ontario, muszę być kana-
dyjskim szpiegiem. Idioci! 

– W Pańskich wierszach przewija-
ją się często motywy sportowe. Czy to 
też zamiłowanie z lat młodości?

– W Chełmie mieliśmy znakomitego 
nauczyciela sportu, który nazywał się 
Kruczek. Podobno po wojnie zmienił 
nazwisko na Wirski. Całymi popołu-
dniami trenowałem skok w dal, ko-
szykówkę i rzut oszczepem. Tuż przed 
wojną byłem w ekipie lekkoatletycznej 

trenującej do przyszłej olimpiady. Mia-
łem kilka bardzo dobrych wyników. 
Ale olimpiad się nie odbyła, bo Hitler 
napadł na Polskę. Sport lubię do dziś. 

– Jest Pan jedną z nielicznych osób, 
które pamiętają Józefa Czechowicza. 
Wielokrotnie stykał się Pan z nim 
osobiście. Powrót do wspólnych wam 
miejsc z lat młodości zapewne wywo-
łuje w Panu wspomnienia z tym poetą 
awangardy lubelskiej.

– Oczywiście. Czechowicza pozna-
łem w Chełmie. Przyjeżdżał czasami 
do Jaworskiego i pracowali nad „Kame-
ną.” Kiedy wyjeżdżałem do Warszawy 
na dalsze studia, poszedłem do niego na 
rozmowę. Powiedziałem mu, że mam 
zamiar iść na polonistykę. A on na to: 
„Broń Boże! To tylko Panu zaszkodzi! 
Niech Pan się zapisze na jakiś praktycz-
ny przedmiot.” Wtedy wybrałem Wy-
dział Prawno–Ekonomiczny na Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. W tym czasie 
Czechowicz mieszkał w Związku Na-
uczycielstwa Polskiego na Wybrzeżu 
Kościuszkowskim, a ja mieszkałem 
akurat vis a vis na Dobrej z wieloma 
innymi poetami. Często zachodziliśmy 
do Czechowicza. On prowadził „dom 
otwarty”, gdzie spotykało się wielu 
poetów wileńskich, krakowskich czy 
warszawskich. Gospodarz był bardzo 

gościnny i przychylny debiutantom. 
Dojeżdżał do nas z Lublina Łobodow-
ski. Zresztą, wszyscy poeci, którzy zjeż-
dżali się do Warszawy z całej Polski, 
pierwsze kroki kierowali do Czechowi-
cza. Drugim takim miejscem spotkań 
wszystkich awangard była kawiarnia 
„Ziemiańska”.

– Wojna zburzyła tę arkadię po-
etycką. Ci, którzy ocaleli, musieli wy-
bierać: Ojczyzna albo obczyzna. Wie-
lu wyemigrowało. Wśród tych, którzy 
popłynęli za ocean był również Pan. 
Jak Pan sądzi, dlaczego polska poezja 
emigracyjna tak znacznie różniła się 
w czasie wojny i później, nawet od tej 
dobrej poezji krajowej?

– My, poeci byliśmy najczęściej 
w oddziałach wojskowych. Pisaliśmy 
albo na postoju, albo na przepustkach. 
Dla poety emigracyjnego wiersz był 
przedłużeniem działalności wojskowej, 
wojennej, politycznej, tego co działo 
się w Europie. Nasze wiersze były jak-
by zwierciadłem wszystkich usiłowań 
wojennych. Naturalnie, nawiązywali-
śmy do Wielkiej Emigracji, bo byliśmy 
w podobnej sytuacji. Mogę stwierdzić, 
że więcej „kontaktu” mieliśmy z poeta-
mi Wielkiej Emigracji, niż z tymi two-
rzącymi w Polsce. Nawet nowoczesne, 
dobre wiersze jakoś nam nie odpowia-

Wacław Iwaniuk (z lewej) i Henryk Radej
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dały i nie docierały do nas psycholo-
gicznie. Do nas docierały głównie wątki 
polityczne, niepodległościowe. Dlatego 
wiersze poetów emigracyjnych są tro-
chę anachroniczne, ale duchem łączą się 
z nastrojami, jakie wśród nas panowały.

– Oprócz tego, że z powodzeniem 
pisze Pan w języku angielskim – 
choćby tom wierszy „Evenings on 
Lake Ontario – tłumaczy Pan także 
autorów tego obszaru językowego na 
język polski, a poetów polskich przy-
bliża czytelnikowi anglosaskiemu. 
Czym poezja anglojęzyczna różni się 
od tej tworzonej w Europie Środko-
wej? Czy, zdaniem Pana, funkcje po-
ezji tu i tam są podobne?

– Raczej nie. Tłumaczyłem ponad 40 
poetów anglosaskich. Robię to już wie-
le lat. Uważam, że poezja amerykańska 
jest dziś najlepsza na świecie, obok po-
ezji greckiej. W Ameryce poeci są raczej 
niezrzeszeni. Mają swoje przypadkowe 
kluby, ale już nie ma tam życia kawiar-
nianego, nie ma nacisku krytyki w tym 
dobrym rozumieniu. Poezja amerykań-
ska żyje własnym życiem. Składa się 
nie tylko z Whitmana i Jeffersa, którzy 
są tak bardzo popularni, ale którzy żyli 
jeszcze w czasach Mickiewicza. Mimo 
to, są ciągle nowoczesnymi i wybitnymi 
poetami współczesnej Ameryki. Oprócz 
nich są jeszcze dziesiątki znakomitych 
poetów. To nie to, co u nas, gdzie na 
palcach jednej ręki można policzyć 
tych, których się popiera i faworyzuje, 
zarówno w kraju jak i za granicą.

– Czy nie kusiło Pana, aby całko-
wicie przejść na język angielski? Być 
może wtedy zasięg Pana twórczości 
byłby większy?

– Nie. Poezja anglosaska jest tak bo-
gata i tak różnorodna, w tylu krajach lu-
dzie piszą po angielsku… Pomyślałem, 
że będąc nawet dobrym poetą mógł-
bym zginąć jak ziarno w korcu maku. 
Wprawdzie rząd kanadyjski bardzo po-
piera pisarzy anglojęzycznych, to śro-
dowisko literackie kanadyjskie krzywo 
patrzyło na moje poczynania.

– W roku 1965 został Pan laure-
atem Nagrody Instytutu Literackiego 
„Kultury” paryskiej za twórczość po-
etycką. Ja natomiast, chciałem zapy-
tać o politykę. Czy bardziej odpowia-
dała panu linia polityczna „Kultury”, 
czy Londynu?

 – W przeciwieństwie do Łobodow-
skiego, który był świetnym politykiem, 

ja nim nie byłem. Ale fakty są takie. To 
rząd londyński starał się stworzyć pod-
czas wojny blok nacji wschodnich, któ-
re broniłyby się przed Sowietami, ale 
jakieś naciski i nagonki, raz z jednej, 
raz z drugiej strony rozbiły go zupełnie. 
Idea współpracy między Białorusinami, 
Litwinami, Ukraińcami a Polakami już 
tu miała swój początek. I nie było jesz-
cze mowy o oddawaniu terytorium, bo 
nikt nie wiedział wówczas, jak potoczą 
się dalsze losy wojny. Idea politycz-
na „Kultury” zawsze była na papierze, 
choć pismo stało się od razu znane, 
a z czasem wybitne i zjednało sobie 
świetnych publicystów, którzy pisali 
na te tematy. Jednak to rząd londyński 
miał bezpośrednie cele zwalczania ko-
munizmu, co czynił w praktyce, a nie 
tylko w sferze intencji. Zespół paryskiej 
„Kultury” składał się tylko z jednego 
Giedroycia, który nie miał takiego po-
parcia w świecie jak rząd londyński. 
Idea polityczna „Kultury” była ideą je-
dynie Giedroycia. Taka jest prawda. Jak 
taki „zespół” jednoosobowy mógłby 
rozwiązać problemy polityczne Polski, 
które nastąpiły z czasem? W artykułach 
– owszem, ale w  praktyce?

– Jak osobiście przyjął Pan wia-
domość o Nagrodzie Nobla dla Cze-
sława Miłosza? Czy było to dla Pana 
zaskoczeniem?

– Nie. Spodziewałem się tego. „Kul-
tura” paryska starała się o to, Giedroyć 
zabiegał i wszyscy zainteresowani przy-
puszczali, że Miłosz zostanie laureatem. 
Jemu się ta nagroda należała, mimo że 
różni mają do niego pretensje. Jedynie 
Andrzejewski nie mógł się pogodzić 
z tym, że nie dostał on, tylko Miłosz. 
Szkoda tylko, że ostatnio nasz wybit-
ny poeta tak często odżegnuje się od 
polskości. Niby ciąży nad nim Litwa. 
Jaka Litwa? Ja go znałem przed wojną 
w Warszawie. Wtedy był pełnym Pola-
kiem, skończył uniwersytet polski, jeź-
dził po świecie na polski paszport i nie 
było mowy o żadnej stronie litewskiej. 
A teraz nagle częściej jest Litwinem niż 
Polakiem. Skoro tak chce… Dobrze, że 
pisze po polsku. 

– Proszę powiedzieć w kilku zda-
niach, jak układają się w Kanadzie 
stosunki pomiędzy Polakami a Ukra-
ińcami?

– Bardzo źle się układają. Kultural-
nie współpracujemy ze sobą, ale gros 
emigracji ukraińskiej jest przeciwko 

Polakom. Tak samo Litwini nas nie 
kochają. Ale trzeba pamiętać, że trzon 
tej emigracji stanowią ludzie odrzuceni, 
którzy nie mają wiele do powiedzenia 
o swoim kraju. Mają kanadyjskie oby-
watelstwo i są Kanadyjczykami.

– Ale mają duży wpływ na poglądy 
swoich rodaków i ma to swoje odbi-
cie w stosunku do Polaków choćby we 
Lwowie czy Kijowie.

– To jest tak jak i w kraju. Pośród 
Ukraińców są wybitni, kulturalni lu-
dzie, którzy przyjmowali niegdyś Łobo-
dowskiego i zgotowali mu przyjęcie na 
ponad tysiąc osób, manifestując w ten 
sposób swoje propolskie nastawienie. 
Ale jest też cała reszta, która jest an-
typolska. A już nieszczęście, jak ktoś 
z nacjonalistów zdobędzie jakieś stano-
wisko w danej grupie i zaczyna głośno 
narzucać swoje poglądy. Odnosi się to 
zarówno do Ukraińców jak i Polaków.

– Czy teraz, kiedy jesteśmy świad-
kami tylu zmian na lepsze, nie myśli 
Pan o stałym powrocie do kraju?

– Zrobiłbym to z przyjemnością, ale 
wiązałoby się z tym wiele trudności. 
Będąc emerytem resortu sprawiedliwo-
ści korzystam w Kanadzie z wielu ulg 
i przywilejów, zwłaszcza w dziedzinie 
zdrowotnej. Gdyby dało się to wszyst-
ko przenieść, to i ja bym się przeniósł 
tutaj. Mój kolega akurat się buduje 
w Sulejówku i chce mi odstąpić piękny, 
drewniany domek. Na razie, na ile po-
zwolą mi siły i zdrowie, będę częściej 
przyjeżdżał.

– Życzę więc Panu dużo zdrowia 
i dziękuję za rozmowę. 

Henryk Radej

[Przedruk z kwartalnika „Kresy Lite-
rackie”, nr 1–2, Chełm, 1991 r./

PS.
Rozmowę z Wacławem Iwaniukiem 

przeprowadziłem 3 kwietnia 1991 roku 
w klubie „Kwadrat” i pomieszczeniu 
biurowym istniejącego wówczas Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Chełmie 
przy ul. Piłsudskiego 2 (obecnie K. Szy-
manowskiego) w Osiedlu Słonecznym. 

Była to ostatnia wizyta Wacława 
Iwaniuka w Polsce. Poeta zmarł 4 stycz-
nia 2001 roku w Toronto. Jego prochy 
zostały uroczyście złożone w grobowcu 
na cmentarzu parafialnym w Siedlisz-
czu (pow. chełmski) w grudniu 2006 
roku.
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Wacław Iwaniuk

LIST DO ZBIGNIEWA HERBERTA

Chciałem ci jeszcze przypomnieć
byś pamiętał o sobie;
zapisuj każde słowo
bo może być dla nas łabędzim śpiewem
lub doliną bez wyjścia.

Staraj się mimo agonii
dać życiu pełny kształt.

Nikt dziś nie czyta głośnych Deklaracji

Nikt nie dotrzymuje jałowych Traktatów

W ciemności płomień świecy wydaje się słońcem

Ciało w którym mieszkasz jest konfesjonałem
jego ciszę wypełnia szept tak zwanej wieczności

Wiem -
po obu stronach czekają ukryte pułapki
na pogodzonych z Losem

Masz jeszcze pod dostatkiem pamięci dla Żywych
purpury dla Zmarłych
żyj jak dżdżownica
przeżuwając ból Ziemi
Nasz obłęd
musi być czytelny.

(z tomu Nocne rozmowy, 1987)

Wacław Iwaniuk

LIST DO HENRYKA RADEJA

Panie Henryku, 

przepraszam za tak długie milczenie, bo zgoto-
wał mi Pan prawdziwą niespodziankę tym ser-
decznym przyjęciem w Chełmie, o czym wiem 
i stale pamiętam, choć tak długo zwlekałem 
z podziękowaniem. W rzeczywistości nie zwle-
kałem, jedynie w pośpiechu odrabiałem zgro-
madzone zobowiązania, bo po powrocie z kraju 
wyjechałem do Londynu na posiedzenie jury 
„Wiadomości”, gdzie nagrodziliśmy tomik wierszy 
Herberta „Elegia na odejście”, a teraz z [w] nagłej 
spiekocie, która nas nawiedziła, leczę kręgosłup. 
Jest to bolesny zabieg, który od [pewnego] cza-
su nawiedza mnie, gdy podniosę jakiś ciężar lub 
zrobię nieostrożny krok. Leczenie jest przewlekłe, 
zaś w międzyczasie nie mogę pochylić się i po-
rządnie wyprostować. Do tej pory nie skarżyłem 
się, że starość dokucza, ale teraz chyba zacznę.
Jestem ogromnie zadowolony z pobytu w Cheł-
mie, mego spotkania z młodzieżą i koleżeń-
skiego grona, które Pan zgromadził. Szczerze 
dziękuję i mam nadzieję, że im Pan to powie. 
Ich spontaniczność i bezpośredniość reakcji 
górowały nad oschłym spotkaniem ze stu-
dentami na Warszawskim Uniwersytecie. 
Proszę pozdrowić i podziękować wojewodzie za 
obecność i dar, którym mnie zaszczycił i zaskoczył. 
A takie gesty są ważne w życiu i trafiają do serca. 
O ile zdrowie pozwoli, to wybiorę się na Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Pisarzy. Pisałem już 
o tym do Brauna, choć jeszcze nie wiem, czy i kie-
dy zebranie się odbędzie. Obiecałem być w Po-
znaniu i Krakowie, ale moje wieczory tam uzależ-
niam o[d] Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 
Proszę pozdrowić ode mnie wszyst-
kich znajomych, a Pana serdecznie ści-
skam i jeszcze raz dziękuję!

Toronto, 17 czerwca 1991 r.
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Portret emigranta

Śmiertelnie boję się życia ale jakoś żyję
Z czego czerpię i po co, nie wiem.
Każdy dzień jest pustym rogiem obfitości
Każda noc z tysiąca i jednej nocy.
Już tak się przyzwyczaiłem do siebie
że jest mi dobrze, nawet gdy jest mi źle.
Brzmi to wprawdzie jak zdanie ze świętej Scholastyki
ale ma swój sens.
Życie właśnie stwarza owe sytuacje
gdzie prostolinijność nie jest taka prosta
a jej odwrotność zaprzecza sobie;
tak jak u Gombrowicza tylko trochę lepiej.
Wiersz nie musi być małpowaniem Gęby
bo jego precyzja nie pozwala na to.
Co innego proza ogolona dziś z piękna
trzyma się jeszcze ale wiemy
że jak wąż Laokoona umiera w deliriach.

Nie plamiąc się brudnym słowem

Nareszcie mogę powiedzieć wszystko od A do Z
nie plamiąc się brudnym słowem.
Nie mogę wam przyrzec radosnej lektury
ani odpoczynku nad książką moich wierszy.
Chciałbym by zdania te były łagodniejsze
ale nie mogę się zmusić.
Tak bardzo wierzę w to co mówię
że gotów jestem poddać się próbie ognia.

Słowo raz powiedziane pozostanie
i będzie świecić lub kopcić
uzdrawiać lub czadzić całe pokolenia.

Ode mnie przeto zależy jak zakiełkuje i co wyda
apostołów czy zauszników.
Ruchome piaski pod stopą
To żadna dla mnie nowina
choć wśród Kainów i Abel się zdarza.
Usunięte z oczu szkielety pomordowanych
dalej wołają o sprawiedliwość.

Zatruta jest nasza ziemia.

Chciałbym uciec bo trwoga niszczy

Chciałbym uciec bo trwoga niszczy
Ale nie ma dla mnie ucieczki
Chciałbym usiąść na jakimś brzegu

Chciałbym oprzeć głowę o kamień
Przyjąć w oczy łagodny promień
Zamknąć w sobie czas przed odejściem.
Ale nie mam już dawnych źrenic
Ale nie mam już dawnych stóp
Moje ciało mnie opuściło
Odszedł mnie mój własny czas.

Widziałem obrazy Van Gogha

Widziałem obrazy Van Gogha : wyrastały na ścianie -
ludzie nie chcieli patrzeć, zakrywali oczy.
On gwałtownymi ruchami tłumaczył powietrze,
wykręcał drzewom ręce w stawach, deptał ogień
i zieleni nie chciał wybaczyć.

Widziałem wkoło obrazy. Jedne stały obok,
inne odeszły zapatrzone w siebie -
Pyszne, z ogniem południowym w oczach.
Widziałem obrazy martwe, pokryte ramami,
te które uschły i te które rosły
obarczone skrzydłami, jak roślina tlenem.

Widziałem obrazy w samotnym kostnieniu,
niedoświetlone uwagą i słowem -
z rzęs im spadały łzy gdy je mijano.
Stał tam również słonecznik o liściach gwałtownych
w koronie mocniejszej od błyszczących słów
i rósł na oczach do nieba
by upokorzyć słońce.

Widziałem również prowansalskie twarze
w piwiarni gdzie pito wino pod suchym drzewem pinii -
Kamienie wkopane w rynek po pas
i saboty przekupek które tam i sam
niosły barchanem obłożone ciała.
Miały ręce splecione na brzuchu
i pełne podołki pomarańcz.

Takie właśnie widziałem obrazy Van Gogha.

Ale w ścianę uderzył grom i Van Gogha nakryła prze-
paść.
Wyszedł wtedy z miasteczka i poddał się ziemi.
Widziałem poskręcane dusze fioletowych drzew,
rowy pełne lawy nakryte ogniem,
niebyt kwiatów, wołanie roślin -
i zenit.
Tak za bramami miasta przyszło trzęsienie ziemi
i malarz zapadł się w ogień.

Wacław Iwaniuk
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Widziałem gładkie twarze snobów zapatrzone w siebie.
Wiszące na ścianie obrazy, skarlałe od otoczenia -
i Van Gogha ukrzyżowanego.

Piszę

Piszę jakbym rozmawiał z aniołem wędrownym,
który w pocie i kurzu
idzie jak przystało na Anioła Stróża
a skrzydła niepotrzebne, związane w tobołek,
niesie z czołem wesołym.
Piszę jakbym zwoływał do siebie kontrasty,
by ogień na liściach wzniecać
i między jedną pieśnią a drugą
zielonym deszczem traw rozmawiać z pulchną nocą.
Piszę jakbym chodził z lilipucią świecą
od brzasku do brzasku
i zbierał gwiazdy gasnące.
Piszę – budując jak dziecko na ruchomym piasku.
Piszę paznokciem po skórze,
po sercu, by nie biło osowiałym truchtem.
Piszę po powietrzu z miękkiego lazuru.
Piszę, gromadząc rozbite okruchy,
i pergamin, nieposłuszny gestom,
zapełniam strugą słów.
Piszę - więc jestem !
Piszę, żyjąc z palcem na ustach.
Między mną a godziną, którą dzień rozkłębia,
nie ma nic, nic być nie może oprócz pustki –
która słowa moje wyziębia.

Gdy pyzate księżyce na kartkach lirycznych,
chwalą znanym nam ruchem swój szalbierczy dzień,
ja, z dala od słów lirycznych,
blask do blasku przymierzam
słowo słowem rozjaśniam
i piszę –
jakbym trzymał na dłoni otwarty liść ziemi.

Myśli wierszem i prozą

Nikt mnie nie zna
Nikt mnie nie widział na oczy
Jestem jak palec w ciemności
Pozbawiony własnego cienia – 

Chodzę po obcej ziemi
Noszę w sobie zmęczone słowa
Moje drzewo dobrego i złego
Rodzi cierpkie owoce.

Ulicami biegną tysiące linoskoczków
A ja zafascynowany biegnę razem z nimi
Do ślepej mety – 

Nic tu nie jest pewne
Dłoń która wymierza zwycięskie sekundy
Choć żyje dziś – uschnie jutro
Pocałunki z policzków i głośne okrzyki
Zgarnia słowo w zakamarki ciszy
Gdzie spoczywają już poprzedni zwycięzcy.

Z każdym krokiem przybywa ich tu coraz więcej
Czas zatrzymał się w klęczącej pozycji.

To są tylko przechwałki, że poeci paktują z Bogiem
Ukrytym przed nami w szczelnych płótnach nieba
I o czym mogliby mówić. Jakimi słowami
I po co –

Judasze nasi chodzą dziś w koronach
Niosą skradzione berła okryte purpurą
To są tylko przechwałki że poeci piszą dla potomnych
Słowo nie jest tak pewne jak nam się wydaje
Nawet to pisane na wyrost
Którego dźwięk jest jak koncha czysty.

Dziś gdy motyl przysiada na słowie
Umiera zatruty.

(z tomu Nemezis idzie pustymi drogami, Londyn 1978)

Moja matka: Józefina Dyszewska

Wszystko się zaczyna, ale nie ma końca
koniec jest zawsze nieznany
tu czy tam
w naszym czy obcym języku

widziałem różne kraje
mówiłem różnymi językami
ale dziś pozostał mi własny
rodzinny – od matki i ojca

Uczyłem się słów uczyłem  się życia
podróżując z kraju do kraju
jako wysłannik i urzędnik kraju
w którym się urodziłem
dziś gdy wracam po dalekiej podróży
nie wiem czy warto było –
gdy w domu czekała matka
i ojciec – zawsze wpatrzeni we mnie
zawsze oddani mi

[rok 1999
ostatni wiersz Wacława Iwaniuka]
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Rzecz będzie o „Kresach Literac-
kich” – tych chełmskich, często mylo-
nych z lubelskimi, które w nazwie nie 
miały określenia „literackie”. Z biegiem 
lat coraz wyraźniej widać, jak ważną 
rolę odegrały one w świadomości ro-
daków urodzonych w PRL-u w ponow-
nym nawiązaniu relacji zerwanych po 
II wojnie światowej z kulturą duchową 
Kresów Wschodnich. Starszemu po-
koleniu dały nadzieję, że jego życiowe 
dokonania wplecione w tragiczną histo-
rię są nadal ważne dla Polaków i wpi-
sują się w całość dziejów narodowych. 
Pomimo swego lokalnego charakteru, 
pismo miało o wiele szersze konotacje. 
Lektura zawartych w nim materiałów 
może być szczególnie cenna w kon-
tekście współczesnych wydarzeń, jakie 
dzieją się na wschód od Polski. Zacznę 
od hasła słownikowego, jakie tu i ów-
dzie mogą znaleźć czytelnicy zaintere-
sowani przedmiotem sprawy.

„Kresy Literackie”, ogólnopolski 
kwartalnik literacki i kulturalny odwo-
łujący się m.in. do spuścizny kulturo-
wej dawnych Kresów Wschodnich RP 
wydawany w Chełmie w latach 1990–
96 i nawiązujący do pisma „Kamena” 
[wyd. w Chełmie 1933–39; w Lublinie 
1945–88]. Publikowały utwory poetyc-
kie, prozatorskie (gł. młodych twór-
ców), przekłady, eseistykę poświęconą 
problemom literackim, kulturowym 
i filozoficznym. Szczególną uwagę 
poświęcały tradycji historyczno-lite-
rackiej i współczesnemu życiu literac-
kiemu terenów Polski wschodniej. Za-
łożyciel i redaktor naczelny – Henryk 
Radej.

Cykliczne wydawanie kwartalnika 
„Kresy Literackie” (w skrócie „KL”) 
poprzedziło ukazanie się w listopadzie 
1989 roku jednodniówki o tej samej 
nazwie ze wskazaniem topografii li-
terackiej autorów zainteresowanych 
pismem i określoną tematyką. Perspek-
tywa utworzenia nowego kwartalnika 
dojrzewała na fali dążeń wolnościo-

wych w Polsce i zachodzących wów-
czas przemian społeczno-politycznych. 
Szczególną aktywność w tym wzglę-
dzie wykazali członkowie Klubu Lite-
rackiego „Maksyma” z Białej Podla-
skiej pod egidą Wiesława Gromadzkie-
go i Zamojskiego Klubu Literackiego 
prowadzonego przez Bożenę Fornek, 
biorący udział w Regionalnym Forum 
Literackim w Chełmie w grudniu 1989 
roku. Wówczas zapadła decyzja o po-
wołaniu do życia kwartalnika, którego 
wydawcą został Miejski Ośrodek Kul-
tury w Chełmie [istniał do roku 1999]. 
Redaktorem naczelnym wybrany został 
Henryk Radej kierujący wówczas pracą 
Chełmskiego Klubu Literackiego i eta-
towy pracownik MOK w dziale filmu 
i literatury.

Początkowe wydania pisma były 
skromne w swojej objętości i liczyły 16 
– 20 stron ograniczonych limitem cen-
zury [zlikwidowana w kwietniu 1990 
r.], by w końcowej fazie wydań za-
mknąć swoją zawartość ilością 60 – 80 
stron formatu A-4. Uwagę czytelników 
zwracała wystylizowana czarno-biała 
szata graficzna z klasycyzującą winietą 
na okładce o jednorodnej formie pla-
stycznej powtarzanej w każdym wyda-
niu. Jej autorką była Jolanta Świderska, 
która czuwała nad oprawą graficzną 
kolejnych numerów „KL”.

Pierwszy numer „KL” otwierał tzw. 
wstępniak reaktora naczelnego, który 
pisał m.in.: Powołujemy nowe pismo 
literackie, ponieważ te, które ostały się 
jeszcze na rynku czytelniczym, swoją 
zawartością bardziej przypominają 
akademickie almanachy. Na druk cze-
gokolwiek czeka się w nich nawet i dwa 
lata. Wtedy teksty, które przychodzą na 
świat, trącą lamusem! Najwyższa pora, 
aby w sytuacji społecznego odwrotu od 
literatury współczesnej, twórcy mieli 
możliwość szybkiego dotarcia ze swo-
ją wypowiedzią artystyczną do czytel-
nika, który powinien znajdować w niej 
moralne oparcie i „wykładnię czasu 
swego”. [...] Dziś, kiedy po latach mil-
czenia i udawanego zapomnienia wra-

ca do nas spuścizna kulturowa Kresów, 
nam, mieszkającym na rubieżach obec-
nej Rzeczypospolitej jest do niej szcze-
gólnie blisko. Pośród nas żyją jeszcze 
ludzie, którzy tam świadczyli o polskiej 
kulturze. „Kresy Literackie” będą 
o nich pamiętać, jak też o tych, którzy 
dawno odeszli z tego świata, a może 
i z ludzkiej pamięci? Tutaj lista nazwisk 
jest szczególnie długa.

Część literacką pierwszego numeru 
otwierały najnowsze wówczas wiersze 
Jerzego Harasymowicza specjalnie po-
zyskane od autora na tę okazję. Dalej 
były poezje młodych autorów z Cheł-
ma i Białej Podlaskiej. Na okładce oraz 
tzw. rozkładówce znalazły się arty-
styczne fotografie Dariusza Kosteckie-
go, znanego fotografika z Chełma, któ-
re zapoczątkowały cykl publikacji pod 
szyldem „nasza Galeria”. W tym nume-
rze pojawiły się też inne stałe rubryki, 
które przewijać się będą przez całą hi-
storię pisma: „po Lekturze”, „Varia”, 
„Felieton”, „bezKresy”, „Polemiki” 
oraz „mój Kwartał” – dziennik literacki 
red. naczelnego. Z czasem pojawił się 
dłuższy cykl „Kresowe Madonny”, któ-
ry swoimi tekstami wypełniał Tadeusz 
Kukiz z Niemodlina, „Przygody pojęć” 
autorstwa Zbigniewa Jerzyny oraz „Po-
lemiki”. Należy zauważyć, że przez 
sześć lat każde wydanie „KL” witało 
czytelnika blokiem wierszy autora bądź 
autorów, których nazwiska na trwałe 
weszły do annałów literatury polskiej 
(wyjątek Bułata S. Okudżawy).

Ukazanie się każdego kolejnego nu-
meru „KL” (często podwójnego) było 
szczególnie celebrowane przez środo-
wiska literackie regionu. Organizowa-

Jakub Roztoczański

„Kresy Literackie” 
(1989–1995)
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no wtedy tzw. „spotkanie promocyjne” 
– najczęściej w klubie „Kwadrat” przy 
siedzibie wydawcy w osiedlu Słonecz-
nym w Chełmie. Zjawiali się wówczas 
autorzy i czytelnicy – często z Kras-
negostawu, Hrubieszowa, Zamościa, 
Włodawy i Białej Podlaskiej. Zapra-
szano też gości specjalnych, wśród któ-
rych znaleźli się m.in: prof. Józef Fert 
z Lublina, prof. Mieczysław Jackie-
wicz z Olsztyna, ks. Krzysztof Guzow-
ski z Zamościa, Leokadia Komaiszko 
i Henryk Mażul z Wilna, Mykoła Riab-
czuk z Kijowa, Adam W. Kulik i Józef 
Zięba z Lublina, prof. Aleksander M. 
Zyśko z Wrocławia. Dnia 3 kwietnia 
1991 roku na zaproszenie wojewody 
chełmskiego i redakcji „KL” Chełm 
odwiedził Wacław Iwaniuk, ówczesny 
poeta emigracyjny, do roku 1939 zwią-
zany z Chełmem. Gość z Toronto spo-
tkał się z redaktorami pisma, miał spo-
tkanie autorskie z czytelnikami i środo-
wiskiem literackim Chełma. Odbył też 
sentymentalny spacer po mieście ślada-
mi swojej młodości.

W sześcioletniej historii „KL” na 
uwagę zasługują wydania, w których 
zblokowane zostały publikacje doty-
czące wątków: chełmskich (1992 nr 
3), zamojskich (1993 nr 3), podlaskich 
(1993 nr 4); w pozostałych edycjach 
przeplatały się materiały dotyczące te-
matyki związanej z Ukrainą (Lwów, 
Krzemieniec, Kamieniec Podolski, 
Drohobycz), Litwą (Wilno, Kowno), 
Białorusią (Mińsk, Nowogródek, Świ-
teź), Rosją (Petersburg, Syberia) oraz 
poświęcone takim postaciom, jak:  
W. Iwaniuk, K. A. Jaworski, J. Łobo-
dowski, Cz. Miłosz, A. Mickiewicz,  
J. Piłsudski, H. Sienkiewicz, J. Słowac-
ki, J. Stempowski, B. Schulz.

Do „KL” swoje teksty nadsyłali au-
torzy z różnych stron Polski oraz z za-
granicy. Wśród nich znajdujemy m.in. 
takie nazwiska, jak: T. Chróścielewski, 
J. Fert, P. M. Heintsch, W. Iwaniuk, 
J. Janicki, M. Jentys, M. Kawałko,  
K. Kołtun, A. Kuczyński, T. Kukiz,  
Z. Mikulski, S. Nicieja, B. S. Okudża-
wa, G. J. Pelica, A. Rybałko, I. Szy-
powska, A. K. Waśkiewicz, A. Wier-
ciński, W. Żołnowski.

„Kresy Literackie” w swojej krótkiej 
historii drukowane były w Lublinie, 
w Krasnymstawie, a najdłużej w Cheł-
mie. Początkowo nakład „KL” wyno-
sił ponad dwa tysiące egzemplarzy 

i w całości przejmowany był do ogól-
nopolskiego kolportażu przez „Ruch”; 
egzemplarze niesprzedane wracały do 
wydawcy. Z czasem nakład zmniej-
szono do jednego tysiąca. Kwartalnik 
w całości dotowany był z budżetu wy-
dawcy oraz z symbolicznych wpłat od 
czytelników wymienianych w rubryce 
„subskrybenci KL”. Na okładce za-
mieszczano też drobne reklamy lokal-
nych przedsiębiorców, którzy finanso-
wo wspierali pismo.

 Cennym dodatkiem jest bibliogra-
fia „KL” z lat 1990–1992 i 1993–1995 
oraz indeksy autorskie zawarte w wy-
daniach 1992 nr 4 i 1995 nr 3–4. Rocz-
niki „KL” liczą około półtora tysiąca 
stron druku. 

W ostatnim słowie „U kresu” red. 
naczelny napisał: [...] Nie można na 
dłuższą metę redagować „Kresy Lite-
rackie” korespondencyjnie i na tele-
fon. Nie można być ciągłym żebrakiem 
i nie płacić autorom za ich pracę, bo 
to niemoralne. […] Wszystkim szczerze 
i serdecznie dziękuję za sześć lat współ-
redagowania. Myślę, że razem zrobili-
śmy kawał dobrej roboty dla tego, co 
nazywa się polskością i jej tradycjami.

Wydania archiwalne „KL” można 
znaleźć w Chełmskiej Bibliotece Pu-
blicznej, Bibliotece im. H. Łopaciń-
skiego w Lublinie, Bibliotece Uniwer-
syteckiej KUL i UMCS w Lublinie, Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie oraz 
niektórych bibliotekach wojewódzkich 
i uniwersyteckich w Polsce.

█
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Chcąc poznawać literaturę ziemi 
chełmskiej, należy się odwołać przede 
wszystkim do dwóch pisarzy z tego 
regionu – Longina Jana Okonia i jego 
bratanka Zbigniewa Waldemara Oko-
nia. Pierwszy opracował wyd. Historia 
literatur ziemi chełmskiej 1505–2020 
uzupełniona szkicami (Chełm 2010) 
i wspólnie z bratankiem – Chełm lite-
racki (Kielce 2014). Odwołać należy 
się również do żony L. J. Okonia – śp. 
Marii Janiny (autorki sylwetek pisa-
rzy i opracowania grupy „Pryzmaty”, 
oraz popularyzatorskich i edytorskich 
opracowań), także do leksykonu Jana 
Smolarza Pisarze Lubelszczyzny (Lu-
blin 1980) i rozbudowanego tomu Pi-
sarze współcześni regionu lubelskiego 
(Lublin 1999, opracowanie to zawiera 
również niemal szczegółowe informa-
cje o innych publikacjach prezentu-
jących życie literackie tego regionu). 
O życiu literackim ziemi chełmskiej 
pisali też przekrojowo: Zbigniew Wło-
dzimierz Fronczek (Niektóre miejsco-
wości Ziemi Chełmskiej w literaturze 
pięknej, pamiętnikarskiej i legendzie li-
terackiej, Chełm 2000, V t. „Rocznika 
Chełmskiego” z roku 1999) i Stanisław 
Rogala (w tomie Piórem i czynem, o ży-
ciu i twórczości Longina Jana Okonia, 
Kielce 2012). Do wybitnych organi-
zatorów życia literackiego w Chełmie 
i jego regionie, oraz piszących o lite-
raturze (w okresie międzywojennym 
i współcześnie), należał Kazimierz An-
drzej Jaworski, opiekun przedwojennej 
grupy „Pryzmaty” i twórca czasopisma 
„Kamena”. Obok niego drugim wybit-
nym organizatorem pozostaje Longin 
Jan Okoń. 

Wskazane wyżej opracowania 
w znacznym stopniu m.in. posłużyły 
do tej wypowiedzi. 

Początki literatury w tym regio-
nie datowane są na początek XVI w. 
Do wybitnych pisarzy tego regionu 
w przeszłości należeli: 

Mikołaj Rej – poeta, prozaik, dra-
maturg i tłumacz. Ur. 4 lutego 1505 r. 
w Żurawnie pod Haliczem. Założyciel 
Rejowca (na swoich gruntach Kobyle 

i Sawczyna). W uznaniu jego talen-
tu Stnisław Tęczyński podarował mu 
Ostrów w pow. chełmskim, a Paweł 
Bystram – Polkowice i Skorczyce 
w pow. kraśnickim, od króla Zygmunta 
Starego otrzymał wieś Stajne (w dzier-
żawę) i Tenerowice (za przekład Psał-
terza), a Zygmunt August wieś Dzie-
więciele (w dzierżawę). Jest autorem 
m.in.: Krótkiej rozprawy między trze-
ma osobami Panem, Wójtem a Pleba-
nem… (Kraków 1543), Żywot Józefa 
z pokolenia żydowskiego… (Kraków 
1545), Kupiec to jest kształt a podo-
bieństwo Sądu Bożego Ostatecznego 
(Królewiec 1549), Wizerunek własny 
żywota człowieka poczciwego… (Kra-
ków 1558), Źwierzyniec… (Kraków 
1562) i in. 

Józef Rulikowski – (1731–1792) 
pamiętnikarz, pisarz związany z Hu-
synnym nad Bugiem. W swoim pa-
miętniku Urywek wspomnień wyda-
nych z obszerniejszego rękopisu (1862) 
pokazuje Chełm i przyległe miejsco-
wości, jak Świerże, Świerszczów, Sie-
dliszcze, Dorohusk i Dubienkę, 

Elżbieta Jaraczewska – ur. 10 
stycznia 1791 r. w Warszawie, zmar-
ła 22 września 1832 roku w Krako-
wie. Po wyjściu za mąż w 1815 r. za 
Adama Jaraczewskiego (późniejszego 
uczestnika powstania listopadowego) 
zamieszkała w Borowicy k. Chełma. 
Jest autorką takich powieści o charak-
terze dydaktycznym, jak Zofia i Emilia 
(1827), Wieczór adwentowy (1828), 
Upominek dla dzieci… (1842). Jej imię 
nosi jedna z ulic Chełma.

Józef Korzeniowski – polski po-
eta, powieściopisarz, nowelista i dra-
maturg. Ur. 19 marca 1797 r. we wsi 
Smulno pod Brodami, zmarł 17 wrze-
śnia 1863 r. w Dreźnie. Kuzyni jego 
mieszkali w Sawinie, u których często 
gościł. Uważany za czołowego twór-
cę dramatu romantycznego, najwy-
bitniejszego przedstawiciela powieści 
biedermeierowskiej. Opublikował 99 
książek. Są to m.in. Karpaccy górale 

(1842), Spekulant (1843), Kolokacja 
(1847), Krewni (1857) – akcja powie-
ści dzieje się w Sawinie, Dorohusku, 
Opalinie, Dubience, Hrubieszowie.

Henryk Michał Kamieński – pi-
sarz, działacz narodowy. Ur. 25 lute-
go 1813 r. w Rudzie k. Chełma, zmarł 
14 stycznia 1866 r. w Algierii. Wraz 
z ojcem – Henrykiem Ignacym Ka-
mieńskim – uczestniczył w powstaniu 
listopadowym, był adiutantem wo-
dza naczelnego Michała Radziwiłła, 
potem generała Jana Skrzyneckiego. 
Współorganizował Stowarzyszenie 
Ludu Polskiego. Po rocznym więzie-
niu w 1845 r. został zesłany na Sybe-
rię, skąd powrócił w 1850 r. Dla Pola-
ków szczególnie cenne były dwa jego 
opracowania: O prawach żywotnych 
narodu polskiego (1844) i Demokracja 
w Polszcze (1858). Jedna z ulic Chełma 
jest nazwana jego imieniem.

Leon Kunicki – prozaik, dramaturg, 
malarz. Ur. 28 czerwca 1829 r. w Sie-
dliszczu n. Bugiem, zmarł 8 stycznia 
1873 r. w Warszawie, pochowany zo-
stał w Uhrusku. Wydał 13 książek, 
w których ukazywał piękno przyrody 
i obyczajowość regionu podlaskiego, 
m.in.: Dwór i dwórki (1851), Krajo-
we obrazki i zarysy (1852), Poczciwa 
szlachta (1853) Wędrówki stryjaszka 
(1855), Nad-Bużne powiastki (1857), 
Iwanko (1860), Swaty (1868), Obrazki 
z mojego sąsiedztwa (1872).

Kajetan Kraszewski – prozaik, dra-
maturg, młodszy brat Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Ur. 11 marca 1827 r. 
w Dołhem, zmarł 1 lipca 1896 r., po-
chowany w Wisznicach. Opublikował 
27 książek, m.in. cykl opowiadań pt. 
Chełmianie (1878), Blaga, komedia 
(1877), Dla dobra ogółu, komedia 
(1877), Myszy bez kota (1894), Kartki 
z mojego pamiętnika (1910).

Stanisław Brzozowski – filozof, 
powieściopisarz, dramaturg. Ur. 28 
czerwca 1878 r. w Maziarni (pow. 
chełmski). Został niesłusznie posądzo-

Stanisław Rogala

Literatura Ziemi Chełmskiej 
(zarys encyklopedyczny)
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ny o współpracę z carską ochraną, do 
końca swego życia (zmarł 11 kwietnia 
1911 r. we Florencji) nie doczekał się 
oczyszczenia. Do wybitnych jego dział 
należą: Współczesna powieść polska 
(1906), Współczesna krytyka literacka 
w Polsce (1909), Legenda Młodej Pol-
ski (1910), dramat Milczenie (1903), 
powieści: Płomienie (1908) i Wiry 
(1904-5). W 1978 r. społeczeństwo 
Chełma wybiło na 100. rocznicę uro-
dzin pisarza dwa medale z jego popier-
siem, a w 1989 r. nazwano ulicę jego 
imieniem.

W Chełmie lub w okolicy gościli 
tacy polscy wybitni pisarze, jak Józef 
Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkie-
wicz, Maria Konopnicka (w Chełmie 
zamieszkała w 1893 roku w poszu-
kiwaniu materiału o unitach, do tego 
momentu swojego życia powróciła 
w poemacie Pan Balcer w Brazylii 
oraz w wierszach Pod Dubienką i Po 
bitwie), Władysław Stanisław Rey-
mont (przez niedługi czas mieszkał 
w Stawie, w Chełmie próbował on 
swojego kunsztu aktorskiego i cyrko-
wego, co później przedstawił w tomie 
prozy Z ziemi chełmskiej. Wrażenia 
i notatki (1910).

Ważniejsze grupy i kluby lite-
rackie (w latach międzywojennych 
i współcześnie)

Pierwszym pisarzem, który pozosta-
wił w Chełmie trwały ślad swojego tu 
zamieszkiwania i w znacznej mierze 
pomógł młodzieży literackiej, skupio-
nej w Zespole Poetyckim „Pryzmaty”, 
był Kazimierz Andrzej Jaworski (od 
niego zacznijmy nasz „przegląd” grup 
literackich i wybitnych piór współcze-
snych pisarzy): 

Kazimierz Andrzej Jaworski – ur. 
28 listopada 1897 roku w Siedliszczu, 
w pow. chełmskim. Był synem Edwar-
da i Marii ze Smoleńskich. W Cheł-
mie uczęszczał do polskiej szkoły 
elementarnej (1906–1908) i gimna-
zjum (1909–1915). Studiował medy-
cynę na uniwersytecie w Charkowie 
(1917–1918). Tu należał do polskiego 
tajnego Związku Studentów. Zrezy-
gnowawszy z dalszych studiów me-
dycznych, wrócił do Chełma w roku 
1918. Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, podjął studia poloni-
styczne w Lublinie (1918–1919). Pod-

jął pracę polonisty w seminarium na-
uczycielskim w Chełmie (1921–1939). 
Równocześnie kontynuował studia 
na uniwersytecie w Warszawie, które 
ukończył w 1923 roku. Był redaktorem 
odpowiedzialnym miesięcznika „Pió-
ro” (1925–1930) wydawanego przez 
uczniów seminarium nauczycielskiego 
w Chełmie.

Zadebiutował wierszem w czasopi-
śmie „Dzień Polski” (1920), a pierw-
szy tom poezji pt. Czerwonej i białej 
kochance wydał w roku 1924.

Uczestniczył w tworzeniu Związku 
Literatów w Lublinie (21 V 1932), był 
członkiem pierwszego Zarządu.

W latach 1923–1925 należał do gru-
py poetyckiej „Reflektor” w Lublinie.

Wraz z Zenonem Waśniewskim 
założył miesięcznik literacki „Kame-
na”. Dzięki wysokiemu poziomowi 
artystycznemu „Kamena” zdobyła po-
wszechne uznanie wśród pisarzy i mi-
łośników literatury.

Przy czasopiśmie tym istniało wy-
dawnictwo o nazwie „Biblioteka Ka-
meny”, w której ukazywały się tomiki 
poezji oryginalnej i tłumaczonej.

Okupację niemiecką K. A. Jaworski 
spędzał w Chełmie. Aresztowany po 
donosie ucznia – Niemca przez hitle-
rowców 20 czerwca 1940 roku na ulicy 
Lubelskiej, więziony był na Zamku, po 
przesłuchaniach trafił do obozu śmier-
ci w Sachsenhausen. Zwolniony został 
z obozu 2 lutego 1942 roku. 

Po wyzwoleniu pracował w liceum 
pedagogicznym aż do przejścia na 
emeryturę (1944–1949).

W 1945 roku wznowił wydawanie 
„Kameny”. W r. 1949, przeniósłszy się 
do Lublina, zabrał z sobą miesięcznik, 
który stał się pismem lubelskiego od-
działu ZLP.

W latach 1945–1952 był redaktorem 
literackiego dodatku do „Sztandaru 
Ludu”. Następnie pracował jako kie-
rownik artystyczny „Artosu”, później 
„Estrady” (1953–1964) w Lublinie.

Od początku swej działalności lite-
rackiej tłumaczył poezję i prozę z dzie-
więciu języków: rosyjskiego, białoru-
skiego, ukraińskiego, czeskiego, sło-
wackiego, bułgarskiego, francuskiego, 
włoskiego i niemieckiego.

Łącznie wydał 40 książek, utwory 
publikował w 20 antologiach i w 85 
czasopismach.

Był zapalonym miłośnikiem Tatr. 
Wykorzystując urlopy i wolny czas, 
wyruszał na włóczęgę po polskich gó-
rach. O nich pisał i gromadził fachową 
literaturę.

Miał setki spotkań autorskich i od-
czytów – prawie we wszystkich więk-
szych miastach Polski, a także za gra-
nicą. Występował często przed mikro-
fonami Polskiego Radia i Telewizji.

Za swą działalność twórczą otrzymał 
Nagrodę Literacką im. B. Prusa (1936 
i 1971), czechosłowacką nagrodę za 
przekłady (1949), lubelskie nagrody 

Henryk Radej i Longin Jan Okoń w czasie Chełmskich Spotkań Literackich, Chełm 1984
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za twórczość: 1949, 1950, 1957, 1964; 
nagrodę Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Chełmskiej – 1967, nagrodę Mi-
nistra Kultury i Sztuki – 1967...

Za działalność literacką, pedago-
giczną i społeczną otrzymał odzna-
czenia: Srebrny Wawrzyn Polskiej 
Akademii Literatury (1936), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1952), Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski „Po-
lonia Restituta” (1954), Medal 10-lecia 
PRL (1954), Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” 
(1959), Medal Zasłużony dla Miasta 
Chełma (1961), Odznakę Tysiąclecia 
Państwa Polskiego (1966), Odzna-
kę „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” 
(1967), Złotą Odznakę TPPR (1972), 
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Lubli-
na” (1972)...

Jest autorem tomów wierszy: Czer-
wonej i białej kochance (1924), Księ-
życowy mustang (1925), Na granito-
wym maszcie (1928), Więcierze (1932), 
W połowie drogi (1937), Stopy czasu 
(1961); wspomnień: Serce za drutem 
(1959), W kręgu Kameny (1968), Wy-
woływanie cieni (1968), Koniec seansu 
(1970), Tłumaczył wiersze: S. Jesieni-
na, A. Błoka, N. Gronskija, J. Smreka, 
F. Tiutczewa, V. Nezvala; prozę: I. 
Turgieniewa, W. Dyka, K. Paustow-
skiego, I. Wasilenka, B. Gorbatow i in-
nych. W latach 1971–1974 ukazały się 
jego Pisma w 12 tomach.

Zmarł 6 września 1973 r. i spoczął 
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lu-
blinie.

Uznanie dla pisarza i jego pracy spo-
łeczeństwo Chełma wyraziło: w 1976 
r. nadaniem jego imienia Zespołowi 
Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie, 
ufundowano sztandar i tablicę pamiąt-
kową, a jedna z ulic otrzymała jego 
imię; w 1978 r. wybito medal pamiąt-
kowy z jego i Waśniewskiego wize-
runkami; w 1983 r. jedna ze szkół pod-
stawowych w Lublinie otrzymała jego 
imię.

REFLEKTOR – grupa działała 
w latach 1922–1925. Do grupy nale-
żeli poeci: Wacław Gralewski, Konrad 
Bielski, Józef Czechowicz, Stanisław 
Grędziński, Czesław Bobrowski, Ta-
deusz Bocheński i Kazimierz Andrzej 
Jaworski.

KADRA – działała w latach 1929–
1930. Zorganizowali ją Jan Szczawiej 
i Wiesław Wernic.

WOŁYŃ – działała w Równem (dziś 
Ukraina). Powołana została przez Cze-
sława Janczarskiego, należeli do niej: 
Wacław Iwaniuk, Józef Łobodowski, 
Władysław Milczarek, Jan Śpiewak 
i Zuzanna Ginczanka.

ZESPÓŁ POETYCKI „PRY-
ZMATY” – działał w latach 1934–
1936. Zorganizowali go Wacław Mro-
zowski i Zdzisław Popowski. Weszli 
do niego: Wacław Iwaniuk, Czesław 
Morawski i Wiktor Matyszczuk (Ba-
zylewski) Pierwszym oficjalnym wy-
stąpieniem „Pryzmatów” był wieczór 
autorski zorganizowany w marcu 1934 
roku w sali Resursy. Afisze i zaprosze-
nia informowały o powstaniu Zespołu 
Poetyckiego „Pryzmaty”. Wieczór przy 
pełnej sali uczestników zakończył się 
gromkim aplauzem. Oto najwybitniejsi 
pisarze Zespołu:

Wacław Mrozowski, urodził się 12 
czerwca 1912 roku w Chełmie, przy 
ul. Obłońskiej 21, był synem Antonie-
go i Marii z Falkowskich. Ukończył 
Męskie Seminarium Nauczycielskie 
w Chełmie w 1933 roku. Wydał poezje: 
Mosty nad życiem (1933), Rzeczywi-
ście (1934), Dobranoc… dobranoc… 
(1936) i Arkusz poetycki (1939). Opra-
cował i wydał Antologię poezji szkolnej, 
w której debiutował przyszły ks. Jan 
Twardowski (1935). Po wojnie wydał: 
Liryki dolnośląskie (1948), Drugi brzeg 
(1958), Akwarium (1960), Wiersze wy-
brane (1962), Z Jonem Barleykornem 
(1966), Tu pod każdym kamieniem 
moja młodość leży (1970) i wspomnie-
nia: Cyganeria (1963) i Dolnośląskie 
wspominki (1965).

Zmarł 26 września 1967 roku 
w Łodzi. 

Zdzisław Popowski, urodził się 18 
października 1913 roku w Wierzbow-
czyku k. Złotowa. Był synem Józefa-
ty Różyckiej. Ukończył Męskie Se-
minarium Nauczycielskie w Chełmie 
(1936); podjął studia w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Do 1939 
roku współredagował „Kronikę Nadbu-
żańską”. 

Wydał następujące tomiki poetyc-
kie: Gwiazdy w popiele (1934) i Pieśni 
uroczyste (1936), antologię Wiersze po-
etów chełmskich (1964), oraz zbiorki: 
Dedykacje (1964) i Srebrne lichtarze 
(1965). 

Zmarł 20 lipca 1980 roku w Warsza-
wie. 

Wiktor Matyszczuk (Bazylewski), 
urodził się w 1914 r. Ukończył Męskie 
Seminarium Nauczycielskie w Cheł-
mie (1935). Wydał poemat Dojrzałe 
wieczory (1939). W latach okupacji 
niemieckiej organizował ruch oporu 
w Ziemi Lubelskiej i w Górach Świę-
tokrzyskich. Używał partyzanckiego 
pseudonimu „Korcz”. Po wojnie dok-
toryzował się, pracował w „Zielonym 
Sztandarze”, „Gazecie Ludowej”, 
„Woli Ludu”, „Głosie Pracy”… Napi-
sał do antologii Wiersze poetów chełm-
skich wstęp Śladami wzruszeń (1964). 
Utrzymywał kontakty z powojennym 
środowiskiem literackim Chełma.

Zmarł w 1986 r. w Warszawie. 
Czesław Morawski, urodził się 

22 lutego 1913 r. we wsi Rogatka, 
syn małorolnego rolnika. Ukończył 
Męskie Seminarium Nauczyciel-
skie w Chełmie (1934). Uczestniczył 
w wojnie w 1939 roku; następnie w 2 
Armii Wojska Polskiego zdobywał 
Berlin. Przed wojną debiutował wier-
szem w „Kamenie”. Po wojnie praco-
wał jako nauczyciel w województwie 
szczecińskim. Jego wiersze ukazały się 
w antologiach: Wiersze poetów chełm-
skich (1964) i Strofy sercem pisane 
(2000). 

Po roku 1936 członkowie Zespołu 
Poetyckiego „Pryzmaty” podjęli pra-
cę w różnych miej-scowościach kraju 
i Zespół przestał istnieć.  

MŁODZIEŻOWA GRUPA LI-
TERACKA „WIRY” – istniała w la-
tach 1932–1935 w Gimnazjum i Li-
ceum Humanistycznym im. Stefana 
Czarnieckiego. Należeli do niej Adam 
Z. Pyzik – Oblicze (1936), Czesław 
Łagoda, Tadeusz Zygmunt – Lirykon 
(1933), Władysław Jankowski, Kle-
mens Lechnicki, Mieczysław Tron-
czyński i Henryk Białowiejski 

GRUPA LITERACKA „PRY-
ZMATY” – działała w latach 1956–
1993. Powstała 8 października 1956 
roku z inicjatywy Longina J. Okonia, 
nawiązująca do przedwojennej nazwy. 
W zebraniu założycielskim uczestni-
czyli: Longin J. Okoń (ur. 1927), Cze-
sław Twardzik (ur. 1912), Kazimierz E. 
Steszuk (ur. 1927), Kazimierz Janczy-
kowski (ur. 1888), Stanisław Skibiń-
ski (ur. 1919) i Andrzej Piwowarczyk 
(ur. 1930). Jak widać po datach uro-
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dzin, Grupa... była wielopokoleniowa, 
obejmowała poetów i regionalistów. 
W różnym czasie wstąpili do Grupy... 
– poeci: Leszek Eliaszczuk (ur. 1922), 
Regina Możdżeńska (ur. 1922), Michał 
Korzan (ur. 1942), Zbigniew Walde-
mar Okoń (ur. 1945), Andrzej Jarosz 
(ur. 1945), Wincentyna Sieciechowicz 
(ur. 1900), Waldemar Jan Morell (ur. 
1945), Ignacy Igoń Gąsiorowski (ur. 
1919), Edward Franciszek Cimek (ur. 
1935), Paulina Hołysz (ur. 1892), Wła-
dysław Kuchta (ur. 1911), Jadwiga 
Starzyńska-Pękala (ur. 1953), Maria 
Gleń (ur. 1933), Krzysztof Kołtun (ur. 
1958) i publicyści: Tadeusz Maltań-
ski (ur. 1919), Konstanty Prożogo (ur. 
1922) i Wawrzyniec Berezecki (1896). 

„Pryzmatami” kierowali: Longin 
Jan Okoń (1956–1965 i 1968–1983), 
Czesław Twardzik (1966–1967), Zbi-
gniew Waldemar Okoń (1983–1990), 
Waldemar Jan Morell (1990–1991). 

Największym dorobkiem mogli 
wykazać się (to jednocześnie najwy-
bitniejsi współcześni pisarze regionu 
chełmskiego): 

 Longin Jan Okoń – liryk, prozaik, 
krytyk i teoretyk literatury, urodzony 
20 grudnia 1927 r. w Świerszczo-
wie. Ukończył Liceum Pedagogiczne 
w Chełmie (1948), filologię polską 
w Studium Nauczycielskim w Kiel-
cach (1963), pedagogikę z polonistyką 
na UW (1970) i studia podyplomowe 
w Warszawie (1977), w 1977 r. otrzy-
mał nominację na profesora szkoły 
średniej.

Kierownik szkół podstawowych 
w pow. chełmskim (1949–1955), in-
spektor szkolny w Chełmie (1955–
1968), dyrektor Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 4 im. K. A. Jaworskiego 
(1968–1982), po przejściu na emerytu-
rę poświęcił się pracy literackiej.

W 1956 r. założył w Chełmie grupę 
literacką „Pryzmaty”, był jej przewod-
niczącym (1956–1965 i 1968–1983); 
jest członkiem Literackiego Klubu 
Nauczycielskiego (od 1968), ZLP (od 
lutego 1980), był członkiem Komisji 
Zagranicznej ZG ZLP (1986–1989), 
przewodniczył Komisji Rewizyjnej 
Lubelskiego Oddziału ZLP (1983–
1995), prezesem Oddziału (1995–
1998). Członek Międzynarodowego 
Ruchu Obrony Praw Indian (od 1977), 
Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Indian (od 1992).

Debiutował wierszami podczas oku-
pacji (1943), po wojnie w czasopiśmie 
„Wici” (1948). Otrzymywał nagrody, 
jak: Nagrodę Literacką im. B. Prusa za 
powieść Tecumseh (1977), nagrodę li-
teracką im. K. A. Jaworskiego (2006); 
oraz nagrody Ministra Oświaty i Wy-
chowania (1972, 1977), Ministra Kul-
tury i Sztuki (1982), Prezydenta Miasta 
Lublina (1997 – dwukrotnie); odzna-
czenia, m.in.: Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1979), Order Uśmiechu (1977), Złoty 
Krzyż Zasługi (1974), Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (1978), Zasłu-
żony dla Województwa Chełmskiego 
(1984), Zasłużony dla Miasta Chełma 
(1985), medal Wojewody za Zasługi 
dla Województwa Lubelskiego (1997), 
został Chełmianinem Roku 2006, 
a w 2012 wyróżniony został przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Brązowym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.

Wydał 25 tomików wierszy, 5 to-
mów opowiadań, 6 historycznych po-
wieści indiańskich, 16 szkiców na te-
maty literackie, etnograficzne, oświa-
towe; przygotował do druku i opatrzył 
posłowiem lub wstępem 40 książek 
różnych autorów; jego utwory ukaza-
ły się w 68 almanachach, antologiach 
i pracach zbiorowych oraz ogłosił oko-
ło tysiąca publikacji w czasopismach 
ogólnopolskich i regionalnych. Nakład 
jego książek zbliża się do 3 mln.

 Do najważniejszych jego publika-
cji należą poezje: Łzy serca (1949), 
Nuty wieczorne (1958), Łowienie świ-
tu (1969), Nie ma ciszy (1972), Mro-
ki ziemi (1979), Pamięć śpiewających 
rzek (1987), Kamień i nadzieja (1992), 
Połysk bursztynu (1993), Muszla cykad 
(1996), Niegasnący płomień (2000), 
Ziemia miłością owocującą (2001) 
Stygmaty smutku (2013); opowiada-
nia: Legendy chełmskie (1969), Opo-
wieści niedźwiedziego grodu (1973, 
1979, 2003), Niezwykłe dzieje pięk-
nej Anny (1978), Miłość silniejsza niż 
śmierć (1988), Imiona miłości (1997); 
powieści: Tecumseh (1976, 1981, 
1986, 1989), Czerwonoskóry gene-
rał (1979, 1982, 1985, 1989), Ślada-
mi Tecumseha (1981, 1983, 1987, 
1989), Płonąca preria (1986, 1988, 
1990), Przełęcz Grozy (1990, 2006), 
Przekleństwo Inków (1998); afory-

zmy Dwie struny (wspólnie z żoną 
M. J. Okoń – 2002); szkice i opraco-
wania: Przysłowia ludu chełmskiego 
(1971), Ludowe zagadki chełmskie 
(1975), Portret Kazimierza Andrze-
ja Jaworskiego (1983), Portret Jana 
Szczawieja (1985), Portret Czesława 
Twardzika (1956)... Ukazały się dwa 
zbiory jego wierszy w przekładach na 
język fiński Lauloin ihmisil-le ja ma-
alle (2005), francuski Vitraux (2007), 
ukraiński Olśnienia (2013). Opracował 
i wydał nakładem „Biblioteki Roczni-
ka Chełmskiego” obszerną Historię li-
teratury Ziemi Chełmskiej 1505–2010 
(2010).

O jego twórczości ukazało się wiele 
szkiców i esejów. Najobszerniejszym 
opracowaniem jest monografia Piórem 
i czynem. O życiu i twórczości Longina 
Jana Okonia (2012). 

Czesław Twardzik – liryk i saty-
ryk, wydał 10 tomików wierszy, jeden 
zeszyt piosenek (słowa i nuty) i jeden 
dramat. O nim szerzej w oddzielnej pu-
blikacji.

Kazimierz Janczykowski – wy-
bitny pedagog, regionalista, wydał 
po wojnie Ósmy września na Górze 
Chełmskiej w dniach triumfu i klęski 
(1946) i Góra Chełmska (1946) oraz 
opublikował szereg szkiców i arty-
kułów na tematy regionalne. Pisał też 
wiersze. W maszynopisie pozostawił 
wierszowaną baśń dla dzieci pt. Wesele 
u grzybków.

Zmarł 15 czerwca 1972 roku 
w Chełmie.

Andrzej Piwowarczyk – bibliote-
karz, historyk, regionalista. W latach 
1955–1959 wydawał „Wiadomości 
Chełmskie”, współredagował „Ziemię 
Chełmską”. Wydał: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chełmie (1981), Biblio-
grafia zawartości „Ziemi Chełmskiej” 
(1983), Bibliografia publikacji Stani-
sława Skibińskiego (1985), Chełm na 
starej pocztówce (1986).

Zmarł 29 września 2006 roku.
Kazimierz Eugeniusz Steszuk – 

poeta, prozaik, publicysta. Debiutował 
opowiadaniem w „Życiu Lubelskim” 
(1952) i wierszem w „Kamenie” (1955). 
Współredagował „Ziemię Chełmską”. 
Należał do Klubu Literackiego przy 
ZLP w Lublinie (1965–1966).

Wydał następujące książki poetyc-
kie: Kształt liścia (1964), Żołędzie 
(1965), Szukanie zieleni (1965), To-
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bie śpiewam – piosenki (1967), Scho-
dy do gwiazd (1969), Śladami Pegaza 
(1969), Żołnierz drogą maszerował 
(1970), Zapamiętaj matko (1971), 
Błękit w zenicie (1979), Krajobrazy 
(1986), Nurtem czasu płynę (1987).

Zmarł 4 marca 1992 roku w Cheł-
mie.

Paulina Hołysz – poetka ludowa 
ze Strupina Dużego. Należała do Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych. De-
biutowała wierszem w „Ziemi Chełm-
skiej” (1960). Wydała Nasze wesele 
(1966). Pośmiertnie wyszły jej poezje: 
Grudko mojej ziemi (1976) i Pieśni mo-
jej duszy, utwory zebrane, w opracowa-
niu Z.W. Okonia (2004).

Otrzymała Nagrodę Kulturalną 
Województwa Lubelskiego (1961) 
i Nagrodę Artystyczną im. Jana Pocka 
(1973).

Zmarła 7 października 1975 roku 
w Strupinie Dużym, pochowana 
w Chełmie na cmentarzu przy ul. 
Lwowskiej.

Władysław Kuchta – rolnik, poeta 
ludowy, działacz kultury. Debiutował 
wierszem Już jesień w czasopiśmie 
„Siew” (1930). Uczestnik kampanii 
wrześniowej; brał udział w bitwach pod 
Rawą Ruską i Tomaszowem. W czasie 
okupacji niemieckiej współpracował 
z ruchem oporu. W 1944 roku zacią-
gnął się do 2. Armii Wojska Polskiego, 
uczestniczył w bitwie o Wał Pomorski 
i zdobywał Berlin.

Po wojnie należał do Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Chełmskiej, Związ-
ku Pszczelarzy Polskich, Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami…, współtwo-
rzył w Lublinie ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Pisarzy Ludowych (1965).

Wydał tomiki wierszy: Bławatki 
(1963), Z wierszami przychodzą do was 
(1979), Pachną chlebem pola (1984), 
Chlebne ziarna wierszem śpiewne 
(1991). Po jego śmierci ukazało się 5 
tomów pism. Pierwsze dwa tomy za-
wierają wiersze: Krzesanie prawdy, 
tom 1 (1998), Graj lutnio chłopska, 
tom 2 (1998), Twardą ręką chłopską – 
dzienniki pisane w latach 1928–1978, 
tomy 3, 4, 5 (wyszły w latach: 2000, 
2001, 2007).

Zmarł 5 lipca 1993 roku w Mołodu-
tynie, pochowany zastał na cmentarzu 
w Kumowie Plebańskim. 

Leszek Eliaszczuk – z wykształ-
cenia geodeta, z talentu poeta, muzyk 

i regionalista; żołnierz 2. Armii Woj-
ska Polskiego, uczestnik walk pod 
Dreznem, Budziszynem, Pragą Czeską 
i Berlinem. Po wojnie urzędnik Powia-
towej Rady Narodowej w Chełmie. 
Debiutował wierszem „Skrzypce” we 
„Wsi Tworzącej” (1945). Zajmował 
się badaniami lutnictwa ludowego. 
Grał na skrzypcach, komponował mu-
zykę do własnych wierszy.

Wydał: Tropami instrumentów gę-
ślopodobnych (1971) i tomik wierszy 
Smyczkiem po tęczy (1979).

Jego wiersze weszły do antologii: 
Strofy sercem pisane (2000), Słownik 
biograficzny twórców ziemi chełmskiej 
(2005), Jubilatowi przyjaciele (2007), 
Chełm w poezji (2010). 

Zmarł 20 stycznia 1980 roku i spo-
czywa na cmentarzu przy ul. Mościc-
kiego w Chełmie.

Regina Możdżeńska – poetka, re-
żyser teatralny, działaczka społecz-
na; zamieszkała w Chełmie od roku 
1943. Organizowała zespoły teatralne 
i recytatorskie, jak teatr poezji „Zie-
mia Lubelska” (1955–1970), „Co?... 
Jak?...” i „Impresje” (1980–1983) oraz 
„Renum 76” w Lublinie i „Prometeje” 
w Chełmie (1975–1985).

Debiutowała wierszem w „Kulturze 
i Życiu” (1955). Wydała zbiory wier-
szy: Horyzont nieustający (1979), Ju-
wenilia, piosenki (1996), Życie jest…
(1996), Opodal Parnasu (2002), Zna-
czy miłość (2003), Ulga w taryfie mil-
czenia (2003), Tobie (2003).

Na jej jubileusz 90-lecia urodzin, 
65. rocznicę działalności artystycznej 
i 55-lecia pracy literackiej wyszła ob-
szerna, opracowana przez Z. W. Oko-
nia, monografia Między teatrem a po-
ezją (2012).

Zmarła 5 października 2014 roku 
w Lublinie, pochowana została na 
cmentarzu przy Drodze Męczenników 
Majdanka w Lublinie.

Tadeusz Multański – dziennikarz, 
prozaik, poeta. Mieszkał w Koronowie 
k. Bydgoszczy. W grudniu 1939 roku 
został wysiedlany przez okupanta na 
tereny wschodniej Polski. W latach 
1941–1945 pracował w nadleśnictwie 
Tuczępy, pod Hrubieszowem, następ-
nie był nauczycielem w szkole pod-
stawowej w Kamieniu i w Świerżach 
(1953–1964). Po przejściu na emerytu-
rę powrócił do Koronowa, nie zrywa-
jąc kontaktów z literackim Chełmem.

Debiutował opowiadaniem 
w „Dzienniku Poznańskim” (1935). 
Wydał: powieść Przeciw nadziei 
(1944), Tajemnica diabelskiego mły-
na (1984), Wiedźmy z Grabiny (1993) 
i Awantura nie z tej ziemi (1995).

Zmarł 4 lutego 1999 roku w Koro-
nowie.

Michał Korzan – poeta, urodzony 
w Chełmie 6 lutego 1942 r., ukończył 
filologię na UMCS w Lublinie (1965). 
Nauczyciel Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej nr 2 i dyrektor Domu Kultury 
w Chełmie (1965–1991), po przenie-
sieniu się do Lublina pracował w Mu-
zeum na Majdanku (1992–1997).

Debiutował wierszem Szukanie 
w „Ziemi Chełmskiej” (1965). Wydał: 
Tryptyk o matce (1965), Przywoływa-
nie ciszy (1991) i Sztuka niesuweren-
ności (2001). 

Zmarł 23 sierpnia 2005 roku w Lu-
blinie, pochowany został na cmentarzu 
przy Drodze Męczenników Majdanka 
w Lublinie.  

Zbigniew Waldemar Okoń – po-
eta, prozaik, eseista, krytyk literacki 
i dokumentalista literatury chełmskiej, 
ukończył Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stefana Czarnieckiego (1963), 
filologię polską na UMCS w Lubli-
nie (1968) i studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Warszawskim (1991). 
Był nauczycielem chełmskich szkół 
średnich, dyrektorem Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, dyrektorem Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w Che-
mie, wicedyrektorem Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie, wizytatorem 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Chełmie. Należał do Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Chełmskiej, był se-
kretarzem zarządu (1973–1987), obec-
nie jest członkiem Chełmskiego Towa-
rzystwa Naukowego i Stowarzyszenia 
„Rocznik Chełmski.”

W czasie studiów był redaktorem 
naczelnym pisma „Językoznawca” 
(1965–1968), był członkiem studenc-
kiej grupy literackiej „Kontrapunkty”. 

Jest pomysłodawcą Nagrody im. K. 
A. Jaworskiego 

Debiutował wierszem Wieczór 
w „Ziemi Chełmskiej” (1962). Wydał 
poezje: Żołnierze kredowych wzgórz 
(1971), Niecierpliwość drzewa (1979), 
Onieśmielanie zmierzchem (1986), 
Przybliżanie ciemności (1988), W pół 
drogi (1996), Wszystko za blisko, 
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wszystko za daleko (2000), Dom nasz 
będzie ogromny (2012); powieść Ka-
waleria dziadka Tudreja (1997), 10 
monograficznych szkiców o chełm-
skich regionalistach, obszerną mo-
nografię o życiu i twórczości Reginy 
Możdżeńskiej Między teatrem a poezją 
(2012), 3 antologie poetów chełm-
skich, Słownik biograficzny twórców 
ziemi chełmskiej (2005), dokonał wy-
boru i edytorsko opracował wiersze 19 
poetów.

Za tom wierszy Onieśmielanie 
zmierzchem otrzymał nagrodę literac-
ką im. Józefa Czechowicza (1987), 
a za całokształt twórczości Nagrodę 
im. K. A. Jaworskiego (2001) oraz 
szereg nagród, dyplomów uznania 
i odznaczeń. 

Andrzej Jarosz – urodził się 5 
października 1948 roku w Chełmie, 
ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Rejowcu, następnie filologię pol-
ską w Studium Nauczycielskim i na 
UMCS w Lublinie (1969). Pracuje 
w szkolnictwie w Wojsławicach. De-
biutował wierszem Wrastanie w „Kul-
turze i Życiu” (1971); jego wiersze 
weszły do antologii Strofy nadziei 
(1982) i Strofy sercem pisane (2000). 
Wydał samodzielne tomiki: Przycho-
dzisz brzegiem świtu (1987) i Powrót 
Odysa (2007).

Konstanty Prożogo – urodzony 
21 listopada 1929 roku w Kuliku koło 
Nowogródka. Ukończył Liceum Ogól-
nokształcące w Chełmie i prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim (1971). 
Pracował w Państwowym Zakładzie 
Ubezpieczeń.

Należał do: Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Chełmskiej, Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego, Ligi Ochrony Przyrody, 
Polskiego Towarzystwa Archeologicz-
no-Numizmatycznego. Był członkiem 
Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Wydał 15 książek popularyzujących 
region chełmski, ogłosił w czasopi-
smach 150 artykułów i szkiców. Cen-
ną jego działalnością było wydawanie 
pamiątkowych medali poświęconych 
pisarzom, wybitnym chełmianom 
i ważnym historycznym wydarzeniom.

Zmarł 14 czerwca 2008 roku 
w Chełmie, pochowany w Chełmie na 
cmentarzu przy ul. Mościckiego.

Jadwiga Starzyńska-Pękala – 
urodziła się 15 kwietnia 1953 roku 

w Jarosławiu (pow. zamojski). Miesz-
ka w Chełmie. Ukończyła Liceum 
Ekonomiczne w Chełmie. Pracowała 
w administracji Zasadniczej Szkoły 
Rolniczej w Okszowie (1972–1986) 
w Zarządzie Powiatowym Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (1986–
1992) oraz w Szkole Podstawowej nr 
5 w Chełmie (1992–2000), po czym 
przeszła na rentę.

Debiutowała wierszem Portret 
z pamięci w „Ziemi Chełmskiej” 
(1979). Jej utwory weszły do antologii 
Strofy nadziei (1982) i Strofy sercem 
pisane (2000).

Jadwiga Wincentyna Sieciecho-
wicz – urodziła się 21 stycznia 1900 
roku w Smoligowie (powiat Hrubie-
szów). Od 1960 roku była nauczyciel-
ką w szkole podstawowej w Bukowej 
Wielkiej. 

 Debiutowała wierszem Van Gogh 
w „Ziemi Chełmskiej” (1970). Wydała 
tomik poezji Znalazłam siebie (1982). 
Utwory jej weszły do antologii: Strofy 
nadziei (1982), Strofy sercem pisane 
(2000), Tu jest nasz dom (2000) i Ju-
bilatowi przyjaciele (2007). W roku 
2010 ukazał się pamiętnik poetki pod 
tytułem Wrócę wspomnieniem, zawie-
rający wiersze i fotografie rodzinne. 
W rękopisie pozostały wiersze i opo-
wieść Co dzień niesie.

Zmarła 26 października 1996 roku 
w Chełmie.

Waldemar Jan Morell (właściwie: 
Moryl) – urodził się 24 lipca 1945 roku 
w Lublinie. Ukończył technikum kine-
matograficzne. Był wokalistą w lubel-
skim Państwowym Teatrze Muzycz-
nym (1967–1971), po czym przeniósł 
się do Chełma do pracy w Zakłado-
wym Domu Kultury przy Cementowni 
(1971–1980).

Był członkiem Związku Literatów 
Polskich (od 1988). W latach 1990–
1991 piastował funkcję prezesa Grupy 
Literackiej „Pryzmaty”.

Publikował wiersze w „Ziemi 
Chełmskiej”, „Kurierze Lubelskim,” 
„Kamenie”, „Tygodniku Chełmskim”. 
Ogłosił książki poetyckie Powroty 
(1972), Zatrzymać czas (1986) i Pod 
stopami ziemia (1987).

Jego wiersze weszły do antologii: 
Strofy nadziei (1982), Strofy sercem 
pisane (2000), Jubilatowi przyjaciele 
(2007) i do Słownika biograficznego 
twórców ziemi chełmskiej (2005).

Zmarł 1 maja 2001 roku w Chełmie, 
pochowany w Chełmie na cmentarzu 
przy ul. Mościckiego.

Wawrzyniec Berezecki – urodził 
się 10 sierpnia 1896 roku w Chełmie. 
Wraz z K. A. Jaworskim uczęszczał 
przed I wojną światową do chełm-
skiego (rosyjskiego) gimnazjum. 
W czasie wojny przebywał w Miń-
sku, Moskwie i Batumi. W roku 
1918 debiutował wierszem w języku 
rosyjskim w czasopiśmie „Sołdac-
ka Źyźń”. Do Chełma wrócił 2 lipca 
1918 roku. Powołany do wojska, był 
tłumaczem języka rosyjskiego i fran-
cuskiego w Sztabie Wojska Polskiego  
w Warszawie i Poznaniu (1920–1921). 
Po wojnie przebywał w Kowlu, Ko-
bryniu, Równem i krótko w Krakowie 
(1922–1927), gdzie podejmował się 
różnych prac; wydawał także „Echo 
Rówieńskie”. Wrócił do Chełma 
w 1928, podjął się współpracy redak-
cyjnej w czasopismach: „Zwiercia-
dło”, „Kronika Nadbużańska” i jako 
redaktor odpowiedzialny „Kameny” 
(1932–1939). 

Mieszkał w Żółtańcach (1918–
1939, 1940–1981), Trubakowie 
(1939–1989), w Małodutynie (1981–
1986), w Domu Opieki Społecznej 
w Różance k/Włodawy (1986–1989).

Twórczość Berezeckiego obejmuje 
lirykę, satyrę, opowiadania, felietony, 
wspomnienia… Jego wiersze weszły 
do książek zbiorowych i antologii: 
Wiersze poetów chełmskich (1964), 
Strofy sercem pisane (2000), Słownik 
biograficzny twórców ziemi chełmskiej 
(2005).

Zmarł 30 marca 1989 roku w Ró-
żance, pochowany w Chełmie na 
cmentarzu przy ul. Mościckiego.

Ignacy Gąsiorowski – urodził się 
31 stycznia 1915 roku w Rozkoszówce 
(pow. Hrubieszów). Ukończył Męskie 
Seminarium Nauczycielskie w Cheł-
mie (1936), po wojnie polonistykę na 
Uniwersytecie Łódzkim (1951) i pod-
jął pracę nauczyciela w szkolnictwie 
łódzkim.

 Debiutował wierszem w „Kuźni 
Młodych” (1935). Drukował wiersze 
w: „Kamenie”, „Orce”, „Tygodniku 
Kulturalnym”, „Ziemi Chełmskiej,” 
„Kurierze Lubelskim”, „Kulturze 
i Życiu”… Używał pseudonimów: 
Ignacy Gąsior, Ignacy Igoń, Ignacy 
Igoń Gąsiorowski.
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Stale utrzymywał kontakty z po-
wojennym środowiskiem literackim 
Chełma, uczestniczył we wszystkich 
ważniejszych imprezach organizowa-
nych przez Grupę Literacką „Pryzma-
ty”; w roku 1985 został jej członkiem.

Wydał poezje: Źródlane kręgi 
(1986), W tańcu żurawi (1993) i szkic 
Portret Wacława Mrozowskiego 
(1987). Jego wiersze weszły do an-
tologii: Wiersze poetów chełmskich 
(1964), Antologia lubelskich poetów 
dwudziestolecia międzywojennego 
(1965), Strofy sercem pisane (2000), 
Pięć wieków poezji o Lublinie (2002), 
Słownik biograficzny twórców ziemi 
chełmskiej (2005), Jubilatowi przyja-
ciele (2007).

Otrzymał nagrodę Ministra Oświaty 
i Wychowania (1975), Srebrny Krzyż 
Zasługi (1954) i Złoty Krzyż Zasługi 
(1975). 

Zmarł 10 kwietnia 1999 roku 
w Łodzi.

Edward Franciszek Cimek – uro-
dził się 3 stycznia 1935 roku we wsi 
Czajki (pow. Krasnystaw). Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w Tarno-
górze (1952) i historię w Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli w Warsza-
wie (1978). Pracował jako nauczyciel 
w Bończy, Żulinie, Łanach i Zakrze-
wie (1954–1971 i 1975–1986), był 
wójtem gminy Izbica (1972–1974). 
W roku 1986 przeszedł na emeryturę.

Należał do grupy literackiej „Sło-
wo” w Krasnymstawie (1976–1983); 
jest członkiem Nauczycielskiego Klu-
bu Literackiego im. Józefa Czecho-
wicza w Lublinie (od 1988); od 1986 
należał do „Pryzmatów”, a od 1992 
roku jest członkiem Związku Litera-
tów Polskich.

Debiutował wierszem w „Zielonym 
Sztandarze” w r. 1974. Wydał tomi-
ki wierszy: Zaczyn (1983), Żywica 
(1986), Trochę inny świat (1988), 
Echa i szepty (1990), Zadziwienie 
(1992), Kromka nadziei (1995), Ro-
dowód (1995), W matni (1955), Blask 
życia (1998), Na krawędzi błękitu 
(1999), Krzesiwo (2001), Perły i ko-
rale (2004), Rozgawędziło się serce 
(2006), Wywierzysko (2006), Kro-
ple słońca (2009), Pod skrzydłem 
Orła (2010), U źródła (2011), Za-
pach jaśminu (2012) oraz eseje: Inny 
czas (2007), Listki moich wspomnień 

(2008) i szkic 20 lat Oddziału STL 
w Zamościu (1995). 

 Jego utwory weszły do 20 almana-
chów i antologii. Do najważniejszych 
z nich należą:

 W rytmie serca (1983), Widnokrąg 
z koniczynką (1985), Nasze miejsce 
(1986), Almanach literacki nauczycie-
li (1987), W ogrodach ognia (1990), 
A Duch wieje kędy chce (1993), Tu 
wszędzie jest moja Ojczyzna (1996), 
Wiązanie światłem słowa (1997), 
Piękno nieposkromione (2000), Strofy 
sercem pisane (2000), Jak Ojczyźnie 
służyć (2009), Sercem pisane (2011).

Mieszka w Izbicy.
Maria Gleń – z domu Czerpak, 

urodziła się 2 września 1933 roku we 
wsi Zakręcie (dziś przedmieście Kra-
snegostawu). Osierocona w czasie 
wojny, ukończyła tylko szkołę podsta-
wową. Poetka ludowa i wycinankarka. 
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Lu-
dowych i wielu organizacji społeczno-
-kulturalnych, w tym Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Chełmskiej. Debiu-
towała wierszem Dąb w czasopiśmie 
„Zarzewie” (1965). Opublikowała 
wiersze w 15 antologiach.

Wydała tomiki poetyckie: Serce 
oddałam wioskom (1979), Gdzie ja-
skółcze gniazda (1993), Z poezją przez 
życie (1994), Słowa jasne jak słońca 
promienie (2001), Zostałeś w naszych 
sercach (2005)…

Mieszka w Krasnymstawie.
  
NAUCZYCIELSKI KLUB LI-

TERACKI IM. JÓZEFA CZE-
CHOWICZA W LUBLINIE FILIA 
W CHEŁMIE ( – 1991)

Założycielem Filii Klubu był Lon-
gin J. Okoń. Należeli do niego m.in.:

Franciszek Jan Korzeniewski – 
poeta i grafik, nauczyciel w szkołach 
w powiecie chełmskim i włodaw-
skim. Debiutował wierszem Moja wieś 
w „Ziemi Chełmskiej” (styczeń 1960), 
opublikował arkusz poetycki Pejzaże 
graficzno-liryczne (2012), zdobił gra-
fiką „Ziemię Chełmską” i swoje wier-
sze.

Maria Janina Okoń – z domu 
Paziak, urodzona 9 grudnia 1929 r. 
w Sielcu (pow. Chełm), ukończy-
ła Liceum Pedagogiczne w Cheł-
mie (1950), studium Nauczycielskie 
w Warszawie (1963), pedagogikę na 

UMCS i UW (1964–1967) oaz stu-
dium bibliotekarstwa w Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie 
(1977–1978). Nauczycielka szkół pod-
stawowych w Poniatówce, Leśniczów-
ce, Świerkach i Chełmie (1950–1957); 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ta-
deusza Kościuszki była zastępcą dy-
rektora szkoły (1962–1965) i do 1970 
wizytatorem-metodykiem, następnie 
bibliotekarką w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 4 im. K. A. Jaworskiego – 
do emerytury (1982).

Należała do Ligi Morskiej (1949–
1951), Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Chełmskiej (1950–1981), Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
(1977–1981); była instruktorem ZHP, 
prowadziła drużyny harcerskie i zu-
chowe (1950–1974); organizowała 
szkolne zespoły teatralne i tańca ludo-
wego.

Debiutowała recenzją w krakow-
skim „Głosie Młodzieży Wiejskiej” 
(1966), szkice, eseje i artykuły publi-
kowała w prasie ogólnopolskiej i re-
gionalnej, m.in. w „Słowie Powszech-
nym”, „Nike”, „Kurierze Lubelskim”, 
„Kamenie”, „Gazecie Wyborczej”… 
Teksty jej weszły do publikacji zbio-
rowych: Polska powieść historyczna 
XX wieku (UMCS 1990), Nie tylko 
pamięć (1991), Podróż w głąb pamięci 
(Toronto 2005).

Samodzielnie wydała: Ekslibri-
sy nie tylko bibliofila (1984), Portret 
Jadwigi Radlińskiej-Szczawiejowej 
(1983), Pryzmaty, biogramy chełm-
skiej grupy literackiej (1987); 
opracowała edytorsko dwa tomiki 
męża: Kamień i nadzieja (1992) i Po-
łysk bursztynu (1993). 

Nakładem ZLP w Lublinie wy-
szły jej fraszki Krawędzie (2002) 
i Książki i ludzie, szkice i wspo-
mnienia (2002) oraz wspólnie  
z mężem Dwie struny, aforyzmy 
(2002) i Chełmskie strofy liryczne, 
wiersze (2012).

Oprócz nagród pieniężnych zosta-
ła wyróżniona Odznaką Tysiąclecia 
Państwa Polskiego (1966), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1986), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski (986), Złotym Wawrzynem Lite-
rackim (2009).

Zmarła 17 września 2001 roku 
w Lublinie, pochowana 20 września 
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na komunalnym cmentarzu przy ulicy 
Mościckiego w Chełmie.

Zbigniew Waldemar Okoń – jego 
sylwetkę przedstawiono przy Grupie 
Literackiej „Pryzmaty”.

  CHEŁMSKI KLUB LITERAC-
KI MŁODYCH (1995–1999)

Działał przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Chełmie pod opieką peda-
goga i poetki Ewy Bodio-Misiewicz. 
Członkowie Klubu wydali w 1998 
roku następujące tomiki wierszy:

Anna Dąbek – Córka Księżyca; 
Małgorzata Majkut – Moje mieszka-
nie; Leszek Markuszewski – Szalo-
ne korzenie nocą I i Szalone korzenie 
nocą II; Paweł Oleszczuk – Opowieść 
traw, Celina Taras – nie ogłosiła sa-
modzielnej książki.

GRUPA LITERACKA „LUBEL-
SKA 36” (2004–) 

 Grupa narodziła się 8 stycznia 2004 
roku w księgarni Waldemara Tauro-
gińskiego przy ulicy Lubelskiej 36 
w Chełmie. Nazwę zaproponował Pa-
weł Nowicki. Funkcję prezesa Grupy 
zaproponowano Longinowi Janowi 
Okoniowi. Większość książek wyda-
wanych przez członków Grupy ukaza-
ło się pod jego redakcją. Wprowadził 
w szeregi Związku Literatów Polskich 
czterech członków Grupy „Lubelska 
36”.

Po odejściu z Grupy L. J. Okonia 
prezesem został Arkadiusz Sann (Ga-
łązka), następnie Danuta Makaruk, 
obecnie Robert Gałan.

W skład grupy wchodzą m.in.:
Iwona Chudoba – z domu Zieleń-

czuk, urodziła się 21 styczna 1967 roku 
w Krasnymstawie. Ukończyła Liceum 
Medyczne w Chełmie i Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Białej 
Podlaskiej. Pracuje jako pielęgniarka 
w chełmskim szpitalu. Debiutowała 
wierszem w „Biuletynie nformacyj-
nym Pielęgniarek i Położnych” (2002). 
Wydała tomiki poetyckie: Okrętem 
marzeń (2007), Oderwana od cienia 
(2009), Oczy czasu (2010), Otulona 
alabastrem (2011), Okruchy dnia po-
wszedniego (2012), Odbite w lustrze 
(2013).

Katarzyna Czubała-Vyborov – 
urodziła się 31 grudnia 1975 roku 
w Lublinie. Jest magistrem filologii 
germańskiej i doktorem w zakresie ję-

zykoznawstwa słowiańskiego. Pracuje 
w średnim szkolnictwie w Chełmie. 

Debiutowała wierszem Na wrzo-
sowisku w „Angorze” nr 39 (2009). 
Wydała poezje: Akwarelą wyobraź-
ni (2010), Bursztynową łodzią (2012) 
i Czwarty kolor tęczy (2013).

Robert Dariusz Gałan – urodził 
się 20 marca 1972 roku w Chełmie. 
Ukończył bibliotekarstwo na UMCS 
w Lublinie. Pracuje w szkolnictwie. 
Debiutował jako poeta w „Tygodniku 
Chełmskim” (1992); jego wiersze we-
szły do kilku almanachów i antologii. 
Wydał tomik poezji Pejzaże tożsamo-
ści (2008).

Halina Graboś – urodziła się 17 
maja 1952 roku we wsi Ciemno (pow. 
Lubartów). Ukończyła Technikum 
Ekonomiczne w Chełmie. Od 1956 
roku mieszka w Kamieniu pod Cheł-
mem. Debiutowała wierszami w alma-
nachu Strofy nadziei, s. 37–40, (1982). 
W jedenastu konkursach poetyckich 
zdobyła wyróżnienia i nagrody. Wier-
sze jej znalazły się w pięciu antolo-
giach.

W roku 2014 otrzymała nagrodę 
pieniężną Wójta Gminy za działalność 
społeczną i literacką oraz w tymże 
roku. Warszawska Kapituła Wawrzy-
nów przyznała jej Srebrny Wawrzyn 
Literacki. 

Wydała tomiki: Gdzie się maleń-
ki płomyk pali (2003), Strony życia 
(2007), Myśli niedyskretne (2010) , 
Róże Pierii (2014).

Stanisław Koszewski – urodzony 10 
grudnia 1936 roku w Suchawie (pow. 
Włodawa). Ukończył ekonomię na 
UMCS. W latach 1972–2002 kierował 
jednostkami finansowymi we Włoda-
wie i Chełmie. Obecnie emeryt. Debiu-
tował jako poeta i muzyk: piosenką To-
mek i Miś (słowa i nuty) oraz wierszem 
Cnota w czasopiśmie „Egeria” (nr 1/ 
2004, s. 37 i 24). Przygotował do druku  
i wstępami opatrzył książki autorów: 
Haliny Leśnej O godne życie (2006), 
Zbigniewa Uchnasta Gorycz życia 
(2010) i szkice o losach Polaków w la-
tach 1939–1946 na wschodnich rubie-
żach Rzeczypospolitej pt. Pamięć i na-
dzieja (2010). Jego wiersze weszły do 
14 antologii.

Wydał tomiki fraszek: Bez retuszu 
(2005), Bez pudru (2011), Bez baweł-
ny (2014), tworzące łącznie satyryczny 
tryptyk.

Monika Krajewska – z domu Je-
sionczak, urodziła się 10 lipca 1984 
roku w Chełmie. Ukończyła filologię 
polską na UMCS w Lublinie i studia 
podyplomowe w PWSZ w Chełmie. 
Debiutowała wierszem Dym papierosa 
w „Egerii”. Zamieściła poezje w 8 al-
manachach i antologiach. 

Wydała tomik poetycki Szczypta 
słowa (2009).

Danuta Agnieszka Kurczewicz 
– z domu Michalak, urodziła się 23 
kwietnia 1950 roku w Krowicy (pow. 
Chełm). Ukończyła Liceum Ogólno-
kształcące w Rejowcu. Debiutowała 
wierszem w „Głosie Pawłowa” (nr 
3/2007). Poezje drukowała w 12 anto-
logiach.

Wydała tomiki poetyckie: W galak-
tyce czasu (2008), Iluminacje jesieni 
(2009), Kręgi zwielokrotnione (2010), 
Przęsła nie-pamięci (2011).

Małgorzata Łobejko – z domu 
Koza, urodziła się 15 kwietnia 1982 
roku w Zamościu. Ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Zamoj-
skiego w Zamościu (2001). Odbyła 
studia polonistyczne na Uniwersyte-
cie Łódzkim (2006). W roku 2004 za-
mieszkała w Chełmie. 

Debiutowała wierszem Krajobraz 
w „Egerii” (nr 1/2007). Jej utwory we-
szły do 5 antologii.

Wydała poezje: Trakty niespokojne 
(2009) i Smak ciszy (2014), rozprawę 
naukową pt. Michał Choromański – 
między dobrem a złem (2014) i opra-
cowała antologię Chełmskie strofy 
(2011).

Danuta Makaruk – urodziła się 6 
grudnia 1963 roku w Chełmie. Ukoń-
czyła studia doktoranckie na filologii 
polskiej UMCS w Lublinie, uzyskując 
tytuł doktora nauk humanistycznych. 
Pracowała w szkolnictwie w Chełmie 
(1982–2008), po czym przeszła do 
Wydawnictwa TAWA, gdzie jest kie-
rownikiem działu edukacyjno-wydaw-
niczego i specjalistką ds. projektów 
unijnych. 

Krytyk literacki, publicystka. Wi-
ceprezes Grupy Literackiej „Lubelska 
36”. Członek redakcji „Egerii”.

Jako poetka debiutowała wierszem 
Nad przepaścią w „Egerii” (nr 2/2005, 
s. 33). Zamieściła wiersze w 6 antolo-
giach. 

Andrzej Piotr Matuła – urodził 
się 14 grudnia 1972 roku w Chełmie. 
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Studiował ekonomię na UMCS w Lu-
blinie. Mieszka w Chełmie.

Debiutował w almanachu poetyc-
kim Spoza cienia (1998). Wydał tomik 
liryków Fragmenty bólu (2005). Za-
mieścił wiersze w 6 antologiach.

Anna Nazar – z domu Dziedzic, 
urodziła się 2 stycznia 1952 roku 
w Chełmie. Ukończyła chełmskie Li-
ceum Ekonomiczne (1975). Jest poet-
ką i malarką. Od 2006 roku należy do 
Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”, 
a od 2008 jest członkiem Grupy Lite-
rackiej „Lubelska 36”.

Debiutowała wierszem Mo-
tyl w „Tygodniku Chełmskim” (nr 
46/1984, s. 7). Zamieściła wiersze w 5 
antologiach.

Wydało tomiki poetyckie: Żagiew 
(2009), Gorzko – słodko (2011) i Różo 
z ogrodu wyobraźni (2013).

Teresa Łucja Pyc – z domu Kon-
tek, urodziła się 16 marca 1950 roku 
w Chełmie. Ukończyła filologię rosyj-
ską w Studium Nauczycielskim i Stu-
dium Przedmiotowo-Metodyczne z ję-
zyka polskiego w Ośrodku Doskona-
lenia Nauczycieli w Lublinie. Wielo-
letnia nauczycielka szkół chełmskich.

Debiutowała wierszem Stare dłonie 
w czasopiśmie „Wstań” (nr 1/1994). 
W 9 konkursach poetyckich zdoby-
ła wyróżnienia i nagrody. Jej wiersze 
weszły do 12 antologii.

Wydała tomiki poetyckie: Nie je-
stem już pszczołą (2005), Otwierane 
wierszem (2007) i Skąd ta łza (2010). 

Arkadiusz Sann (Arkadiusz Jan 
Gałązka) – urodził się 8 lutego 1959 
roku w Uhercach (woj. podkarpackie). 
Uczęszczał do Liceum Ogólnokształ-
cącego. Prozaik i poeta. Zamieszkał 
w Chełmie w roku 1999. Debiutował 
opowiadaniem Plebejusze w czasopi-
śmie „Easy Rider” (1991). Jego utwo-
ry weszły do 6 antologii.

Wydał: Eksodus, powieść (2002), 
Przygody szaraczka filozaczka, wier-
szowaną bajkę (2005), Biały kamyk, 
powieść (2006), 30 milionów za fra-
jer, opowiadania (2011) i Bezwstydna 
prawda, opowiadania (2013).  

Waldemar Taurogiński – urodził 
się 26 stycznia 1957 roku w Kożucho-
wie (pow. Nowa Sól). Studiował peda-
gogikę i psychologię na UMCS w Lu-
blinie. W Chełmie zamieszkał w 1988 
roku, pracując na różnych stanowi-
skach w kulturze. W roku 2003 założył 

wydawnictwo TAWA. Jest współzało-
życielem Grupy Literackiej „Lubelska 
36”, organizatorem Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Wacława 
Iwaniuka, inicjatorem szeregu innych 
poczynań kulturalnych. 

Jest redaktorem czasopisma arty-
styczno-literackiego „Egeria”, w któ-
rym jako poeta debiutował wierszem 
Miłość (nr 2/2005, s. 31). Jego poezje 
weszły do dziewięciu popularnych an-
tologii.

Maria Tokarz – z domu Kołodyń-
ska, urodziła się 18 marca 1961 roku 
w Więcborku k. Bydgoszczy. Od dzie-
ciństwa mieszka w Chełmie. Zadebiu-
towała wierszem Jak dawniej w al-
manachu SKOK po szczęście (2008, 
s. 21). Zamieściła swoje poezje w 6 
antologiach

Wydała tomiki poetyckie: Na wy-
ciągnięcie dłoni (2010) i Uchwycone 
spojrzenia (2012). 

Jerzy Tuszewski – urodził się 
w 1931 roku w Chełmie, dziennikarz, 
dokumentalista, realizator filmów 
dokumentalnych, krytyk muzyczny 
i filmowy, autor licznych publikacji 
w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych; współpracuje z rozgłośnia-
mi radiowymi w kilku krajach Europy. 
Poeta i dramaturg. Jego wiersze we-
szły do 3 antologii chełmskich.

Wydał książkę Paradoks o słowie 
i dźwięku (2002) oraz tom poezji Moja 
mała mistyfikacja (2003). 

Z różnych przyczyn Grupę „Lubel-
ska 36” opuścili: Damian Czaus, Mi-
chalina Denisz-Rosiak, Marta Maruda, 
Mateusz Grzeszczuk, Krzysztof Koł-
tun, Joanna Kostecka, Krystyna Mróz, 
Paweł Nowicki, Sławomir Oleksie-
juk, Dariusz Sułkowski, Piotr Śnieg, 
Stanisława Wiśniewska i Longin Jan 
Okoń (który od momentu zorganizo-
wania się Grupy, aż po jej opuszczenie  
2 czerwca 2011 roku, był jej teorety-
kiem, recenzentem i nauczycielem li-
terackim adeptów pióra).

GRUPA POETYCKA „KRZE-
MIEŃ” (2010 – )

Założycielem Grupy Poetyckiej 
„Krzemień” jest Krzysztof Kołtun. 
Nazwa nawiązuje do Krzemieńca, bo-
wiem działalność i w znacznej mierze 
twórczość Grupy, ukierunkowana jest 
na dawne rubieże Rzeczypospolitej, 
a zwłaszcza na Wołyń.  

Krzysztof Kołtun – urodził się 
9 listopada 1958 roku w Chełmie. 
Ukończył Technikum Energetyczne 
(1979). Założyciel Chóru „Podole” 
(1982), Towarzystwa Rodzin Kreso-
wych (1988), Nadbużańskiego Towa-
rzystwa Kultury „Sadyba” (1999)… 
Organizator konkursów poetyckich 
„U progu Kresów” od 1988 roku.

Członek krakowskiego Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich i Bractwa 
Białego Pasterza.

Laureat prestiżowych nagród lite-
rackich: im. J. Cierniaka (1986), im. 
A. Patkowskiego (1999), im. W. Ha-
siora (2005) i im. K. A. Jaworskiego 
za całokształt twórczości (2005).

Wydał 20 tomów poetyckich; oto 
najważniejsze: Powrót (1984), Oj-
czyste ziele (1990), Pańska Dolina 
(1993), Misterium z Wołynia (1998), 
Złoty szerszeń (1998), Wileńska łza 
czysta, (1999), Kresowe żurawie 
(2001), Wołyńska litania (2001), 
Żurawie zza Styru (2002), Słowiczy 
sad (2002), Zielnik chełmski (2003), 
Psałterz z Porycka (2004), Witraż 
lwowski (2006), Wiśniowe zaoknie 
(2008).  

Diana Joanna Cichocka – urodzi-
ła się 30 lipca 1981 roku w Chełmie. 
Ukończyła filologię polską i historię 
na UMCS w Lublinie. Jest nauczy-
cielką w Leśniowicach.

W 8 ogólnopolskich konkursach 
poetyckich zdobyła nagrody; wiersze 
nagrodzone weszły do pokonkurso-
wych antologii.

Wydała: Cień egzystencji. Nad 
przepaścią miłości (2004) i Z szuflady 
serca (2010).

Krystyna Igras – urodziła się 9 lu-
tego 1952 roku w Dryszczowie (pow. 
Chełm). Jest nauczycielką. Debiuto-
wała wierszem Wiosna w „Egerii” (nr 
2/2005, s. 37). Jej wiersze weszły do 
5 antologii. Uzyskała nagrody w kilku 
konkursach literackich.

Wydała tomiki: Żyć znaczy kochać 
(2007), Na orlich skrzydłach (2009).

KLUB LITERATÓW „OSNO-
WA” (2011 – )

Klub „Osnowa” narodził się z ini-
cjatywy Longina J. Okonia w dniu 30 
czerwca 2011 roku. Jego prezesem 
został inicjator powstania „Osnowy”, 
wiceprezesami – Ireneusz Rolewicz 
i Zbigniew W. Okoń.
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6 należy do Związku Literatów Pol-
skich.

Marian Cichosz – urodził się 17 
czerwca 1954 roku w Mościskach. 
Ukończył Liceum Ekonomiczne 
w Nałęczowie i studia na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS, uzy-
skując tytuł doktora nauk ekonomicz-
nych. W latach 1970–1999 mieszkał 
w Chełmie. Był prokuratorem, wo-
jewodą chełmskim (1994–1997), se-
natorem RP IV kadencji, wicemini-
strem sprawiedliwości (2007–2009), 
wiceprezesem NIK (2011–2014), 
a obecnie jest Konsulem Generalnym 
w Hamburgu w Niemczech.

Debiutował wierszami w „Zielo-
nym Sztandarze” (1983). Wydał to-
miki poezji: Modlitwa o miłość do 
wrogów (2009), Słowa prawdy (2011) 
i Podróż do Bentos (2013).

Drukował swoje utwory w lubel-
skich czasopismach i w antologii po-
ezji Ziemi Krasnostawskiej Sercem 
pisane (2011).

Franciszek Jan Korzeniewski – 
urodził się 2 kwietnia 1938 roku w ko-
lonii Świerże (pow. Chełm), ukończył 
szkołę podstawową w Wólce Okop-
skiej (1951), II Liceum Ogólnokształ-
cące w Chełmie (1955), Studium Na-
uczycielskie w Lublinie (1958) i geo-
grafię na UMCS (1968). Pracował  
w szkolnictwie chełmskim i włodaw-
skim. Obecnie na emeryturze.

Grafik i poeta. Debiutował wier-
szem Moja wieś w „Ziemi Chełm-
skiej” (nr 1/1960, s. 12); swoją grafiką 
zdobił wszystkie numery tego pisma, 
ilustrował tomiki wierszy chełmskich 
poetów.

Wydał tomik Pejzaże graficzno-li-
ryczne (2012).

Paweł Kiernikowski – urodził 
się 24 marca 1952 roku w Sarnakach 
(pow. Łosice). Ukończył Szkołę Pod-
stawową w Rusowie (1967), Liceum 
Ogólnokształcące im. Józefa Pietru-
czuka w Łosicach (1971) i historię 
na UMCS w Lublinie (1976). Na tej 
uczelni uzyskał tytuł doktora nauk hu-
manistycznych. Pracuje w szkolnic-
twie chełmskim.

Wydał: Szkoła Podstawowa nr 
5 im. Marii Konopnickiej w Cheł-
mie (1997), Miasto Chełm w okresie 
międzywojennym 1918–1939 (2007) 
i Gimnazjum nr 2 im. Ks. Zygfryda 

Berezeckiego w Chełmie (2010) oraz 
Fraszki (2012). 

Longina Jana i Zbigniewa Walde-
mara Okoniów biogramy są podane 
wcześniej.

Ireneusz Rolewicz – urodził się 
w 1955 roku. Ukończył II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gustawa Or-
licz-Dreszera w Chełmie i studia 
prawnicze na UMCS w Lublinie. 
Mieszka i pracuje w Chełmie.

Poeta. Wydał w roku 2012 dwie 
książki: Szept trzmiela (liryka) i O co 
chodzi…? (fraszki).

Stanisława Wiśniewska – z domu 
Warchoł, urodzona 19 grudnia 1948 
roku w Starej Wsi (pow. Krasny-
staw), jednak w dokumentach figu-
ruje data urodzenia 20 stycznia 1949 
roku. Ukończyła szkolę podstawową 
w Bończy (1956–1963), Zasadniczą 
Szkołę Handlową w Krasnymstawie 
im. T. Kościuszki (1966) i Liceum 
Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 4, im. K. A. Jaworskiego 
w Chełmie (1975).

Debiutowała wierszem Dzika róża 
w „Egeria” (nr 1/2004, s. 17). W 13 
konkursach literackich zdobywała na-
grody, jej wiersze weszły do 17 anto-
logii.

Wydała tomiki poetyckie: Od-
cienie prawdy (2005), Krople uczuć 
(2006), Pod kopułą błękitu (2007), 
Prosto i z ukosa, limeryki (2008), 
W powiewach wiatru (2009), Gorycz 
(2012), opracowała antologię poezji 
Ziemi Krasnostawskiej Sercem pisane 
(2011).

Mieszka w Krasnymstawie.
Dariusz Sułkowski – urodził się 19 

lipca 1961 roku w Lublinie. Ukończył 
filologię polską na UMCS i filozofię 
chrześcijańską na KUL (1989). Pra-
cował w szkolnictwie podstawowym 
i średnim w Białopolu i Dubience, od 
2009 roku jest wizytatorem Kurato-
rium Oświaty w Lublinie. 

Przez rok przebywał w Kazachsta-
nie, gdzie współpracował z „Głosem 
Polskim”. Należy do stowarzyszeń: 
Wspólnota Polska oraz do Miłośni-
ków Wołynia i Polesia. 

Do roku 2013 należał do Grupy 
Literackiej „Lubelska 36”. Od 2010 
roku jest członkiem Związku Litera-
tów Polskich.

Mieszka w Siedliszczu, gm. Du-
bienka.

Debiutował wierszem Staramy się 
wykuć w „Egerii” (nr 2/2006, s. 43).

Wydał tomiki poetyckie: Kwiaty 
nadziei (2007), Dorzecza świadomości 
(2010), Sieć skrupułów (2010), Myślą 
dotykaj mnie delikatnie (2011).          

Wiersze zamieścił w 6 antologiach 
poetyckich.

Irena Iwańczyk – z domu Ma-
lec, urodziła się 8 czerwca 1936 roku 
w Michalowie (pow. Zamość). Ukoń-
czyła Szkołę Podstawową w Micha-
lowie (1950), Liceum Pedagogiczne 
w Szczebrzysznie (1954) i filologię 
polską na UMCS w Lublinie (1967). 
Mieszka i pracuje w szkolnictwie 
w Krasnymstawie.

Debiutowała wierszem w „Gazecie 
Krasnostawskiej” (1990).

Wydała tomiki poetyckie: Światło 
w ciemności (2005), Na końcu świata 
(2006), W kosmicznym pyle (2007), 
Wędrowne słowa (2008), Mistyka 
życia (2009), Cień myśli, w języku 
polskim i angielskim (2011), W brza-
sku światła (2013).

Wiersze jej weszły do 9 antologii.
Mirosław Leszek Iwańczyk – 

urodził się 30 kwietnia 1959 roku 
w Szczebrzeszynie, tu ukończył Szko-
łę Podstawową (1967), Liceum Ogól-
nokształcące im. Władysława Jagieł-
ły w Krasnymstawie (1971), historię 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie (1986) i filologię pol-
ską na Uniwersytecie Warszawskim 
(1999). Mieszka w Krasnymstawie 
i pracuje w szkolnictwie jako nauczy-
ciel.

Debiutował wierszem w „Gazecie 
Krasnostawskiej” (1992).

Wydał poezje: Emanacje (2002), 
Wkraczanie w tajemnicę (2005), Afir-
macja światła i mroku (2006), Minia-
tura wszechświata (2007), Kosmicz-
ny ogród (2008), Wieczysty korowód 
(2009), W kręgu sacrum i profanum 
(2011), Galeria barbarzyńcy (2013) 
i opracował wybór utworów scenicz-
nych dla teatrów szkolnych pt. Bawi-
my się w teatr (2005).

Członkowie Klubu Literackiego 
„Osnowa” w okresie od 30 czerwca 
2011 do 30 wrześnie 2014 roku opu-
blikowali 12 tomików poetyckich i 2 
monografie. W grudniu 2014 ukaże 
się książka pt. Chełm literacki XX 
i XXI wieku.

Stanisław Rogala
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Car Aleksander I wielokrotnie go-
ścił w polskich pałacach i dworach. 
Najchętniej i najdłużej zabawiał jednak 
w Neplach na Podlasiu, gdzie niewiel-
ka Krzna uchodzi do potężnego Bugu. 
Jest się tu czym zachwycać. Okolica 
mocno falista, nietypowa jak na płaskie 
Podlasie, zwana Szwajcarią Nepelską. 
Piękno tego zakątka urzekło choćby 
Józefa Piłsudskiego, który w siwym 
mundurze strzeleckim dotarł w te stro-
ny w roku 1916. W przeszłości były to 
włości Niemcewiczów i Orzeszków. 
Franciszek Ursyn Niemcewicz, sędzia 
ziemski województwa brzeskiego, stryj 
autora słynnego Powrotu posła, gospo-
darz pracowity i Polak prawy, ufundo-
wał nepelskiej parafii kościół baroko-
wy. Dobra te w posagu Julii z Orzesz-
ków zostały wniesione w małżeństwo 
z Kalikstem Mierzejewskim.

Ale car, co należy przecież podkre-
ślić, nie przybywał tu zachwycać się 
pięknem nadbużańskiej przyrody. Lo-
kalna legenda głosi, iż ściągały go tutaj 
kobiece powaby. Ot, znalazł sobie nad 
Krzną kochankę. Miała to być piękna 
Julia, żona Kaliksta Mierzejewskiego.

Nie zachował się ani jeden portret 
pięknej Julii, jej uroda nie natchnę-
ła żadnego z licznych wierszopisów 
tamtej doby do wzniosłych poematów, 
a przecież poeci XIX wieku nie próżno-
wali. Uporczywie sławili urodę i zalety 
pięknych niewiast. Imię Julii nie poja-
wia się również na kartach pamiętników 
tamtej epoki, a przecież dziejopisów 
mieliśmy sumiennych i skrupulatnych, 
choćby Kajetan Koźmian. To kronikarz 
uważny i – co w tym przypadku waż-
ne – zakochany w cesarzu Aleksandrze. 
Skrupulatnie rejestrował i śledził każdy 
krok carski na polskiej ziemi. W swych 
Pamiętnikach nie pominął milczeniem 
żadnego monarszego uśmiechu skie-
rowanego do pań i panien, czy to po-
wiedzmy – do Zofii Zamoyskiej czy też 
księżnej Wirtemberskiej. Mało tego. 
Odnotowywał kolory carskich fraków 
i kształty kapeluszy. Można więc wy-
czytać w tym niezwykłym dziele, iż 
cesarza w puławskim parku widywano 
w cynamonowym fraku i wysmukłym 

kapeluszu. A o Julii ani słowa. O afek-
cie Aleksandra do pięknej mieszkanki 
Nepli również.

 Carski romans i pobyt w nadbużań-
skiej miejscowości zdają się potwier-
dzać inne dokumenty i fakty. Na przy-
jęcie dostojnego gościa Kalikst Mie-
rzejewski zbudował okazały pawilon 
nazwany biwakiem. Bolesław Górny, 
historyk i regionalista, w swym dzieł-
ku Monografia powiatu bialskiego, 
opublikowanym w Białej Podlaskiej 
w roku 1939, odnotował, iż do pierw-
szej wojny światowej nad frontowymi 
drzwiami owego biwaku istniały dwie 
murowane tablice z napisami w języku 
francuskim. Na pierwszej można było 
przeczytać: „Biwak Jego Cesarskiej 
Mości Aleksandra I”, na drugiej zaś 
„Szczęśliwy biwaku pod twym sklepio-
nym dachem spoczywał cesarz Alek-
sander I, któremu Europa zawdzięcza 
pokój, a Polska swe istnienie”.

Była jeszcze trzecia tablica. Na ze-
wnętrznej stronie kaplicy parkowej. Po-
jawiła się w związku z chrztem jedyne-
go syna Mierzejewskich, którego ojcem 
chrzestnym został sam car Aleksander. 

 Syn Mierzejewskich przyszedł na 
świat w końcu 1817 roku. Car gościł 
w Neplach w lutym tamtego roku. Czy 
to tylko zbieg okoliczności? Możliwe. 
Legenda jednak głosi, iż car trzymał do 
chrztu własnego syna. Uroczystość od-
była się 27 kwietnia 1825 roku. Chło-
piec liczył już sobie osiem lat, a imiona 
– które mu nadano – brzmiały: Juliusz 
August.

Były to już ostatnie miesiące car-
skiego żywota. Aleksander rozstał się 
ze światem w wieku 48 lat. Trzy lata 
później w rodzinie Mierzejewskich ro-
zegrał się dramat. Ich ciągle jedyny syn, 
wówczas już jedenastolatek, spadł z ko-
nia. Upadek był tragiczny. Po miesięcz-
nej chorobie chłopiec zmarł.

Rozpacz trudno opisać, pozostańmy 
lepiej przy pytaniu: jakie były Neple 
w owym czasie, gdy zatrzymywano tu-
taj na biwak carską karetę?

Właściciel tego zakątka ziemi miał 
gest, pieniądze i fantazję. Wzniesione 
przez niego budowle i zaprojektowane 

ogrody docenili współcześni i potomni. 
Cytowany już Bolesław Górny odno-
tował, iż Mierzejewski „założył głośną 
w całym b. Królestwie Kongresowym 
cieplarnię złożoną z czterech tysięcy 
krzewów, przeważnie olbrzymich ka-
melii, których hodowli oddawał się 
z zamiłowaniem. Były w tym czasie 
w Neplach olbrzymie winnice, a także 
ananasarnia oraz zwierzyniec, w któ-
rym znajdowały się żubry z Puszczy 
Białowieskiej i daniele oraz prowadzo-
na była hodowla bażantów”.

Olbrzymi park Mierzejewskich roz-
taczał się od ujścia Krzny do Bugu. 
Część okazów flory przybyła do nepel-
skiego ogrodu z wyprzedaży kolekcji po 
zmarłym królu saskim, część cierpliwie 
wyhodował sam właściciel. Niedługo 
jednak zdobiły posiadłość Mierzejew-
skich. W roku 1854, w ogniu gwałtow-
nego pożaru zgorzały wszystkie te cuda 
sztuki ogrodniczej i budowlanej.

I jeszcze jedna legenda. Ta głosi, iż 
z płonącego domu Julia z narażeniem 
życia ratowała troskliwie przechowy-
wane listy miłosne cara Aleksandra.

Pałac po pożarze przebudowano, 
wypalone kamelie wycięto, rozpierz-
chłych zwierząt już nie chwytano, gdyż 
ponownego zakładania zwierzyńca nie 
brano w rachubę. Zmarł Kalikst, nie-
bawem ze światem rozstała się Julia. 
A tuż przed I wojną, w czasie kolej-
nego remontu pałacyku, odnaleziono 
korespondencję, którą z narażeniem 
własnego życia miała ratować adresat-
ka. Bolesław Górny zanotował w swej 
Monografii, że w czasie remontu pała-
cu, który był już w rękach Dymszów, 
odkryto pod podłogą całe paczki li-
stów miłosnych pisanych przez cesa-
rza Aleksandra do Mierzejewskiej. 

Jeszcze nie koniec legendy. W krę-
gach Polonii francuskiej – po pogrze-
bie majora Nowickiego w roku 1976, 
pochowanego w podparyskiej miej-
scowości Chinon – szeptano, iż zmarły 
swe najtrudniejsze lata emigracji prze-
żył dzięki sprzedaży miłosnych listów 
cara, pisanych po francusku, do pew-
nej polskiej arystokratki.

█

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
 

CARSKA KOCHANKA
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W okresie międzywojennym By-
strzyca była przez lublinian wyko-
rzystywana chyba bardziej intensyw-
nie niż obecnie Zalew Zemborzycki. 
W pogodne i wolne od pracy dni, tłu-
my mieszkańców Lublina wypoczy-
wały nad brzegami rzeki, aż do młyna 
na Czubach. Bardzo atrakcyjne kąpie-
liska były położone przy zastawach 
młyńskich na Czubach, we Wrotkowie 
i przy młynie należącym do majątku 
w Zemborzycach. Tam docierali ci, 
którzy posiedli umiejętność pływania 
w nieco wyższym stopniu. W zamian 
za trud odległej, pieszej wędrówki 
mieli możliwość pławienia się w wi-
rach i burzliwych falach wody spada-
jącej w kaskadach ze śluzy.

Przyjemność ta nie zawsze była bez-
pieczna. Szczególnie złą sławę miało 
rozlewisko przy młynie na Czubach. 
Nie było prawie niedzieli bez wypad-
ku utonięcia w tym miejscu. Przyczy-
ną tych wypadków była brawura, chęć 
popisania się odwagą i alkohol. Na 
Czubach panowała moda na skakanie 
na głowę z poręczy mostu w odmę-
ty spienionej wody. Pod wodą tkwiły 

niewidoczne, wbite w dno liczne pale 
po starych urządzeniach młyńskich. To 
właśnie duża ilość tych pali powodo-
wała, że trudno było znaleźć bezpiecz-
ne miejsce do skoku. 

Dzięki bliskości rzeki wieś Wrot-
ków miała najbardziej malownicze 
położenie z pośród wszystkich pobli-
skich miejscowości. Bystrzyca wiła się 
meandrami wzdłuż całej długości wsi 
położonej na prawym brzegu. Brzegi 
porastały wiekowe dojrzewa, wśród 
których dominowały potężne olchy.

Oprócz kąpieli rzeka dostarczała 
niezawodnych wrażeń licznym węd-
karzom. Na całej jej długości, łatwym 
łupem były liczne kiełbie i płocie, 
a w niektórych miejscach, rasowi węd-
karze zasadzali się na paro kilowe kar-
pie. Znany mechanik silnikowy, oraz 
znakomity wędkarz i myśliwy, Piotr 
Sarnecki (brat Antoniny Grygowej) 
opowiadał mi, jak duże karpie łowił 
w rejonie mostu na ul. Zamojskiej. 

Najwięcej rzeka zawdzięczała ka-
jakarzom. Kajaki były widoczne 
w nurcie rzeki od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni. Przed wojną cieszyły 

się niezwykłą popularnością. Nad By-
strzycą znajdowały się dwie przystanie 
kajakowe. Pierwsza została wybudo-

wana w pobliżu zakładu wodociągów. 
Druga, wojskowa powstała paręset 
metrów niżej. Oprócz przystani było 
kilka prywatnych ,,stoczni”, w których 
budowano kajaki na zmówienie bądź 
dla własnych potrzeb. Mieliśmy przed 
wojną znakomitych projektantów kaja-
ków i łodzi żaglowych. Z pośród nich 
najbardziej znanym był Mieczysław 
Pluciński. Opracował kilkadziesiąt 
perfekcyjnych projektów kajaków, 
łodzi żaglowych i motorowych. Nie-
które jego projekty prezentowane były 
w książkach wydawanych przez zasłu-
żoną Główną Księgarnię Wojskową.

Lubelscy kajakarze wykonywa-
li krótkie, trwające parę godzin rejsy 
spacerowe. Były też spływy, w któ-
rych pokonywano dłuższe trasy np. do 
Dęblina. Dla wytrawnych turystów-
-kajakarzy, dostępne były niezwykle 
atrakcyjne rzeki Polesia i inne w po-

Święto Morza nad Bystrzycą
Rzecz o kajakach i rakach

Bolesław Kulczycki czempion kajakarstwa, wielokrotny 
zwycięzca wyścigów w kategorii jedynek. W rękach 
dzierży zdobyte trofea: statuetkę wioślarza i puchar. 
Uwagę zwracają wyjątkowych rozmiarów sportowe 
spodnie tzw. pumpy.

Basia Kulczycka w  kajaku z tatą. Na podstawie tego zdjęcia odnosi się wrażenie o dużej popularności 
sportu kajakowego w Lublinie. Oto w zwykły dzień, na krótkim odcinku rzeki, który obejmuje zdjęcie, widać 
trzy kajaki i jedną kanadyjkę (z wyniesioną stewą przednią). Na drugim planie, z tyłu widoczny drewniany 

most po którym przebiega Nowa Droga nazwana później Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Stefan Przesmycki
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łudniowo-wschodniej Polsce. O kaja-
kowych szlakach informowały liczne 
specjalistyczne przewodniki, a wśród 
nich szczególnie cenny Szlaki wod-
ne Polski Antoniego Heinrycha wyd. 
w 1935 przez wspomnianą oficynę 
GKW. O swoich kajakowych eskapa-
dach pisali Melchior Wańkowicz i Igor 
Newerly. Odrębną grupę wśród kaja-
karzy, stanowili zawodnicy biorący 
udział w wyścigach w różnych katego-
riach. Ze względu na liczną widownię, 
główne wyścigi odbywały się w dniu 
Święta Morza. Do najlepszych zawod-
ników należał Bolesław Kulczycki. 
Na wykonanej własnoręcznie ,,jedyn-
ce” odnosił najwięcej zwycięstw. Pan 
Bolesław, zawodowy kierowca auto-
busów komunikacji miejskiej, oprócz 
sportu wioślarskiego, na swoim ,,so-
kole” brał udział w rajdach motocyklo-
wych. Mówiło się o nim, że jest podob-
ny do listonosza, który po powrocie 
z pracy idzie jeszcze na spacer.

Wszystkie kajaki i wiosła pan Bole-
sław wykonywał własnoręcznie w swo-
jej stoczni mieszczącej się w szopie 
przylegającej do budynku fabryki ma-
szyn rolniczych. Po wykonaniu sprzętu 
potrzebnego do własnych zamiłowań 
i potrzeb, robił na zlecenie dużą ilość 
wyłącznie turystycznych kajaków.

Największą i najbardziej atrakcyjną 
imprezą, urządzaną corocznie na przy-
stani kajakowej, były obchody Święta 
Morza. Urządzano je pod koniec czerw-
ca pod egidą Ligi Morskiej. Ciekawi 
wrażeń lublinianie, od samego rana 
ściągali całymi rodzinami nad rzekę. 

Bardzo różnorodny program, wypełniał 
czas od rana do późnego wieczora.

Jednym z ważniejszych punktów 
programu było puszczanie wianków. 
Pokazywano również kajaki ucha-
rakteryzowane na chińskie dżonki, 
oświetlone wieczorem pięknymi lam-
pionami. Można było zobaczyć ka-
jaki napędzane śrubą, której obroty 
uzyskiwano poprzez kręcenie nogami 
(lub w innych przypadkach – ręcznie) 
rowerowych pedałów, zamocowanych 
w kokpicie. Gwoździem programu 
były wyścigi kajakowe. Rozgrywano 
je na różnych dystansach w katego-
riach: ,,jedynek” i ,,dwójek”. Popular-
ni wioślarze mieli liczne grupy swoich 
kibiców, którzy wzdłuż całej trasy wy-
ścigu, hałaśliwie ich dopingowali. 

O zmierzchu odbywały się wspa-
niałe pokazy ogni sztucznych. Szcze-
gólne zaciekawienie wywoływały, 
wielokolorowe ognie o kształcie łopat 
wiatraka, obracające się wokół wła-
snej osi i śmigające szybko po drucie 
poziomo rozpiętym między brzegami 
rzeki.

Ostatnim punktem programu była 
zabawa taneczna, odbywająca się na 
specjalnej podłodze z desek. Począ-
tek zabawy był dla mnie sygnałem do 
powrotu do domu. Miałem wówczas 
10 lat, przyzwolenie na długie prze-
bywanie poza domem otrzymywałem 
jedynie na szczególne uroczystości, do 
nich należała właśnie ta święto-mor-
ska impreza. Wracając przez ul. I-go 
Maja, uległem dobiegającym z bram 
domów, melodyjnym nawoływaniom 

żydówek, siedzących obok koszy 
wypełnionych świeżo wypieczonymi 
specjałami. Zewsząd słychać było: 
bajgle, bajgle dwa za piątkę, cztery za 
dziesiątkę, „bajgle, bajgle”. Ostatnia 
wyjęta z kieszeni dwudziestogroszów-
ka, zamieniła się w osiem pachnących 
i chrupiących bajgli. Skromny posiłek 
pozwolił na odzyskanie sił i ułatwił 
pokonanie ostatnich dwóch kilome-
trów do domu przy ul Kraszewskiego.

W 1948 r przywiozłem do Lublina, 
wyszabrowany na Mazurach składany 
kajak. Wraz z kolegami złożyliśmy go 
nad brzegiem Bystrzycy. Naszej opera-
cji przyglądały się tłumy ciekawskich. 
Wyruszyliśmy w górę rzeki. W jej 
korycie nie było żadnych śmieci, Je-
dyne przeszkody w spływie stanowiły 
młyńskie zastawy, przy których trzeba 
było przenosić kajak lądem. Późnym 
popołudniem, po minięciu ostatniego 
młyna na końcu Zemborzyc, wpłynę-
liśmy na najbardziej piękny odcinek 
rzeki. Liczne, meandry i brzegi po-
rośnięte starymi olchami stwarzały 
nastrój dzikości tego zakątka. Dalej 
w kierunku Prawiednik dolina rze-
ki rozszerzała się na boki do kilkuset 
metrów. Dolinę obramowywały piasz-
czyste wydmy porośnięte sosnowym 
lasem. Uderzającą cechą tego obsza-
ru była cisza i zupełny brak ludzi. Po 
nocnym biwaku nazajutrz musieliśmy 
wracać. Postanowiliśmy ukryć nasz 
kajak w przybrzeżnych gęstwinach. 
Przybywaliśmy tam w każdą sobotę 
przez całe wakacje. Kajak tkwił w kry-
jówce przez nikogo nietknięty. Przez 

Defilada płynących pod prąd kajaków. Na prawym brzegu i na drewnianym moście tłumy lublinian przybyłych na obchody Święta Morza.
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cały ten czas przeuroczy zakątek na-
leżał wyłącznie do nas. Wydaje się, że 
na Lubelszczyźnie nie było drugiego 
tak pięknego i odosobnionego miejsca. 

Z piękną rzeką Bystrzycą przeży-
łem jeszcze jedną ciekawą przygodę. 
W roku 1955 ostatni raz łapałem w By-
strzycy raki. Było to na niewielkim od-
cinku rzeki, na wysokości leśniczówki. 
W ciągu krótkiej lipcowej nocy wraz 
z Wojtkiem Ziemskim i moim bratem 
Wojciechem złapaliśmy 10 kop raków 
(na targu przy ul Świętoduskiej raki 
sprzedawano na kopy). Łowiliśmy 
je na kancerki, używając na przynętę 
fragmenty pokrojonych żab. 

Raki – ugotowane z dużą ilością ko-
pru – spożyliśmy nazajutrz w sześcio-
ro. Na osobę wypadało po sto raków. 
Można więc rzec, że uraczyliśmy się 
setnie. Od tamtego wydarzenia nigdy 
nie udało nam się znaleźć tak licznej 
populacji raków. Nic więc dziwnego, 
że porzekadło ,,uraczyć się setnie” fi-
guruje obecnie w słowniku języka pol-
skiego jako archaizm. 

Nocne łapanie raków kancerkami 
było najbardziej wydajne. W nocy raki 
wychodzą na żer i znajdują przynętę 
w postaci kawałków żab przymocowa-
nych do siatki w kancerkach. Bardziej 
sportową metodą połowu tych skoru-
piaków jest łapanie ich rękami w miej-

scach ,,gdzie raki zimują.” Miejsca te 
stanowią dość długie nory wygrzebane 
w mulisto-torfowych brzegach rze-
ki. W tych norach raki wypoczywają 
w dzień, trawiąc nocny posiłek. Bro-
dząc w wodzie sięgającej do piersi, 
a niekiedy do szyi, obmacywało się rę-
kami brzeg, poszukując nory. Po zna-
lezieniu nory wkładało się w nią rękę 
i ujmowało się palcami raka za grzbiet. 
Połowy takie dostarczały wielu emocji 
połączonych z wydzielaniem adrenali-
ny. W norach raki zawsze skierowane 
były szczypcami w kierunku wylotu 
nory. Dość często zdarzało się, że rak 
chwytał boleśnie za palec. Wówczas 
należało, nie ulegając panice, powoli 
wyciągać rękę z uczepionym do niej 
rakiem. Zbyt gwałtowne szarpnięcie 
powodowało urwanie szczypiec i utra-
tę łupu. Skorupiaki mają niesamowitą 
zdolność regeneracji, utracone szczyp-
ce odrastają. Wielokrotnie widziałem 
raki o zróżnicowanych wielkościach 
obu szczypiec. 

W roku 1956 ponownie wybraliśmy 
się na połów w Bystrzycy. Niestety, 
spotkał nas srogi zawód. Nie uda-
ło się nam złowić ani jednego raka! 
Zmienialiśmy stanowiska łowieckie, 
penetrowaliśmy brzegi na dużym od-
cinku rzeki, szukaliśmy ich również 
w norach, usytuowanych poniżej lu-

stra wody. Nie szczędziliśmy wysiłku, 
nory przeszukiwaliśmy dokładnie, za-
nurzaliśmy w nie ręce aż po bark! To 
był przecież najskuteczniejszy sposób 
połowu! 

Dlaczego zniknęły? Nie mogliśmy 
znaleźć odpowiedzi. Nie znaliśmy 
żadnej racjonalnej przyczyny nagłego 
zniknięcia raków. Dopiero po pew-
nym czasie dotarły do nas dwie wersje 
wyjaśniające przyczyny tej katastrofy. 
Jedna tłumaczyła wyginięcie spływem 
sztucznych nawozów do rzeki, druga 
zaś totalną zagładę raków przypisywa-
ła chorobie zwanej raczą dżumą.

Podjąłem próby oszacowania ska-
li tego zjawiska. Zacząłem z kolega-
mi penetrować rzeki Lubelszczyzny 
w poszukiwaniu stanowisk raków 
szlachetnych. Dzięki temu ponow-
nie znalazłem się nad Sanną. To już 
nie była ta dawna, piękna dzikością 
i głęboka rzeka. Zostało tylko kilka 
starych i nieczynnych młynów. Więk-
szość rozpadła się w proch, więc rze-
ka pozbawiona spiętrzeń, bez żadnych 
zahamowań płynie prosto do Wisły. 
Podobnie było na innych rzekach. Jak 
sen jaki złoty zniknęły szlachetne raki.

Stefan Przesmycki

Śluza spiętrzająca wodę rzeki Bystrzycy dla młyna wodnego przy majątku Zemborzyce
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Kochani Wnukowie,
Jeszcze mamy tu piękne lato, choć 

nas starszych skłania ono bardziej do 
lenistwa niż do roboty – a na wsi jest 
ciągle co robić. Mój kolega mówi, że 
„głupiego robota lubi”, ale jak tu się 
lenić? Toż byśmy zarośli chwastami 
i dziką trawą! A to coś się zepsuje, 
a to deska od facjatu odpadnie i trzeba 
przybić gwoździami, a to sadzę trzeba 
wymieść z komina raz na jakiś czas, 
a to drogę porwały ostatnie deszcze 
i trzeba naprawić. Nie można więc sie-
dzieć z założonymi rękami i narzekać. 
Trzeba coś wokół siebie organizować 
i skutecznie działać. Tak ten świat już 
urządzony, że wszystko patrzy na czło-
wieka i czeka, aż coś zrobi. A to przy 
okazji zawsze kosztuje parę złotych, bo 
ja już ani na dach, ani do komina się nie 
nadaję. A wezwać kogoś do pomocy, 
to trzeba dać choćby na parę piw albo 
i coś mocniejszego. Bogu dzięki, że są 
jeszcze niedziele i można w spokoju 
odpocząć i poświętować, choć nie do 
końca. 

Odwykliśmy już od krzątaniny przy 
inwentarzu, ale Wasza babcia dała się 
namówić sąsiadce na hodowanie kil-
kunastu kurcząt. Kupiła takie młode na 
targu. A jak kurczaki, to i stara kwoka 

musi być z nimi, muszą jakiś kąt dla 
siebie mieć i coś jeść. No i zaczęło się. 
Na szczęście miejsca w starej oborze 
dużo, ale już pierwszej nocy jakiś gad 
zeżarł dwoje młodych. Musiałem resztę 
zabezpieczyć, ogrodzić siatką i wyło-
żyć trutki na szczury, bo to pewnie one 
narobiły szkody. Podobnie na ogrodzie, 
żeby to wiecznie głodne stadko nie ła-
ziło wszędzie. Co jakiś czas trzeba też 
im coś ugotować i podrzucić do jedze-
nia, a to kaszę, a to ziemniaki albo ja-

kieś resztki chleba. Babcia ma z nimi 
zajęcie i więcej siedzi na świeżym po-
wietrzu z powodu tych kurczaków niż 
w domu. Dobrze, że jest ta stara grusza, 
co to pod nią jest dużo cienia i słońce jej 
nie zaszkodzi. Martwię się, co to będzie 
potem, gdy te kurczaki podrosną i trze-
ba będzie poświęcić im więcej czasu. 
Niewarte one tych jajek, co może znio-
są, bo co drugi kurczak to zdaje mi się, 
że kogut będzie, a nie nioska. 

Jak co roku w środku lata wypada 
u nas odpust parafialny na św. Domi-
nika. Ładną tradycją od wielu lat jest, 
że z tej okazji w przeddzień wieczorem 
odbywa się nabożeństwo na cmentarzu 
grzebalnym. A u nas ten cmentarz na 
polach, a pora taka, że zawsze środek 
żniw. Słychać i widać, jak wokół pra-
cują po wzgórzach kombajny, a my tu 
nad grobami. Wcześniej trzeba było 
trochę posprzątać i zadbać o znicze. Jak 
co roku z pomocą Waszego ojca sprzą-
tamy u pradziadków – Jana i Małgorza-
ty, potem idziemy na opuszczone, stare 
groby ciotki Oleszki i naszych rodzi-
ców chrzestnych. Każdemu z serca na-
leży się choćby bukiet kwiatów i ładny 
znicz oraz modlitwa. Msza święta jest 
na wzgórku przy kaplicy cmentarnej, 
więc wszystko z daleka widać i dobrze 

List z Polski
Listy otwarte

Chmielaki 2014

Stanisław Bojarczuk  
(krasnostawski żart z poety). Fot. H. Radej
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słychać. A że są wakacje, to ludzi zjeż-
dża się co niemiara – z całej Polski, 
a może i z zagranicy. Tak też było i tego 
roku. A przy okazji można raz na jakiś 
czas spotkać dawnych znajomych, choć 
tych ubywa. Na wiosnę zmarł w Zagro-
blu taki dziadek, co miał 96 lat. Wiele 
lat pracował w Stanach, a na emeryturę 
wrócił tu, skąd wyjechał. Z nim to moż-
na było pogadać o świecie i dobrze sam 
sobie radził w życiu. Szkoda, że się już 
zabrał.

Przedwczoraj miałem bardzo udaną 
wycieczkę z Waszym ojcem do Krasne-
gostawu. W ostatnią sobotę i niedzielę 
były tam Chmielaki – takie dożynki 
piwne. Odbywają się one tam od dzie-
sięcioleci i przypominają teraz wiel-
ki festyn dla piwoszy i browarników. 
Jedni wydają, a drudzy zarabiają, bo 
piwa tu naściągali z całej Polski i paru 
krajów Europy. Byłem w Krasnymsta-
wie jakieś 20 lat temu, kiedy było to 
jeszcze nasze miasto powiatowe. Po-
tem nie miałem potrzeby ani okazji, 
żeby tam bywać. Widzę, że przez ten 
czas bardzo się zmieniło, tak na oko. 
Wypiliśmy po jednym kufelku na po-
czątek, choć pogoda jak na złość stra-
szyła deszczem. Potem były następne 
i za każdym razem inne i jakby lepsze. 
Oczywiście, piłem ja i kolega Wasze-
go ojca z Zamościa – kierowcy w ta-
kich sytuacjach muszą cierpieć. Mnie 
zawsze smakowało piwo, a najlepsze 
bywało dawniej takie zimne z becz-
ki pompowane do grubego, szklanego 

kufla w barze u Zygfryda w Turobinie. 
Wy chyba nie wiecie nawet, jak to wy-
glądało, bo teraz wszystko kapslowane 
albo lane na bufecie. A jakie teraz sma-
ki piwa na Chmielakach były! Niektóre 
przywiozłem do domu dla Waszej bab-
ci: czekoladowe, z bananem, miodowe 
i śliwkowe. Licho wie, co nadaje temu 
taki smak, ale kobietom smakowały. Ja 
wolę jasne, czyste, chmielowe. Kiedyś 
to i chmiel uprawiono w naszych okoli-
cach, a teraz nikt już się w to nie bawi. 

I jeszcze niespodziankę przeżyłem. 
Spotkałem na rynku w Krasnymstawie 
jednego znajomego, chociaż nie żyje od 
1956 roku. Patrzę, siedzi sobie w par-
ku sam przy stoliku taki jakiś sztywny 
jegomość w płaszczu. Postawili przed 
nim butelkę „Perły”, a on nic nie pije, 
tylko siedzi podparty na jednym łok-
ciu i coś duma. Wytłumaczyli mi, że to 
taki jakby pomniczek poety Stanisława 
Bojarczuka, co to jeszcze przed wojną 
i potem wiersze pisał, a był samoukiem 
i najlepiej mu się tworzyło podczas 
pasienia krów. Podobno napisał takich 
wierszy z tysiąc. Wszystkie o uczu-
ciach, przyrodzie i ogólnie o życiu. 
Mnie może piwo pomogło, że przypo-
mniałem sobie pewne zdarzenie z cza-
sów młodości, kiedy jeden raz w życiu 
spotkałem chyba tego sławnego dziś 
człowieka. Nie miałem jeszcze 20 lat, 
kiedy przed rokiem 1950 wezwano 
mnie do WKU w Krasnymstawie na ko-
misję wojskową. Podróżowało się wte-
dy różnie. Od nas jeździł raz na dzień 

autobus PKS-u. Akurat w dniu mojej 
podróży dojechałem nim tylko dla lasu 
w Białce, bo się zepsuł i dalej trzeba 
było sobie radzić samemu. Mnie uda-
ło się wskoczyć na jakąś furmankę, co 
jechała do Krasnegostawu. Tuż przed 
miastem furman zrobił sobie postój dla 
koni na pobliskiej łące. Mogłem iść da-
lej pieszo, ale skalkulowałem, że jeśli 
nawet poczekam, to i tak będę szybciej 
i zdążę na komisję. Niedaleko pasły się 
krowy, a jacyś miejscowi chłopcy na-
śmiewali się ze starego, chudego pastu-
cha, że „niby poeta, ale głowa nie ta”. 
Miejscowi mówili, że to Bojarczuk, co 
przed wojną był w radzie miasta, a po-
tem coś mu się stało w głowę, że woli 
krowy paść i dziwne wiersze układa. 
Skąd ja mogłem wtedy wiedzieć, że on 
kiedyś będzie taki sławny? Podobno są 
nawet książki z jego wierszami. Wasz 
ojciec obiecał mi, że znajdzie jakieś 
i mi przywiezie do poczytania. Ale hi-
storia!

Wy, jak zwykle, nie możecie usie-
dzieć w jednym miejscu. Domyślamy 
się z Waszą babcią z pocztówek, gdzie 
byliście w te wakacje. Oczywiście, są 
piękne miejsca na świecie i warto je zo-
baczyć. Pamiętajcie, że Polska też jest 
piękna i my tu czekamy na Was. 

Ściskamy Was i z serca błogosławi-
my. Bądźcie zdrowi!

Dziadek Stach i babcia Jadwiga
25 sierpnia 2014 r.

Chmielaki 2014
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Zbigniew Włodzimierski

Dwa tysiące 
Dwa tysiące na miesiąc to dużo?
Wyjaśnijmy szybko, że chodzi 

o dwa tysiące złotych polskich.
Nie jest to mało. Ale nie jest i dużo!
Bo dwa tysiące złotych, to nie dwa 

tysiące euro!
Dla niektórych to zarobek marzenie!
Dwa tysiące stały się – już przed laty 

– przysłowiowe.
W latach sześćdziesiątych XX wie-

ku, kiedy pracy nie brakowało, bo 
funkcjonowały huty, fabryki, geesy, 
pegeery i nikt w nich pracownika nie 
eksploatował, powiadało się ze spoko-
jem, ale i z ironią; czy się stoi, czy się 
leży dwa tysiące się należy!

Dwutysięczne pobory należały się – 
bez łaski pracodawcy – jak psu buda, 
jak chłopu ziemia!

Chłop w tamtym czasie, owszem, 
obrabiał rolę, ale z ziemi – tu pozwolę 
sobię na dygresję – trudno było wyżyć. 
I rzecz najważniejsza: rolnicy nie mieli 

emerytur! Zatrudniali się więc w mia-
stach, miasteczkach, mieścinach, w hu-
tach, zakładach, państwowych przed-
siębiorstwach. Chłoporobotnicy – po-
wiadało się o mieszkańcach wsi szuka-
jących spokojnego zarobku w mieście. 

Parę lat wcześniej powstała popular-
na piosenka Okularnicy, o studentach, 
którzy po kilkuletniej edukacji 

,,odpływają pociągami, 
potem żenią się z żonami,
potem wiążą koniec z końcem 
za te polskie dwa tysiące!”.
Więc można było przeżyć za dwa 

tysiące! – ktoś westchnie nostalgicznie. 
Za dwa – zgoda – można było, ale 

nie każdy absolwent zarabiał dwa ty-
siące, zarabiał z reguły tysiąc dwieście!

W pierwszej wersji piosenki były 
więc słowa:

,,Potem żyją w jakimś mieście
za te polskie tysiąc dwieście...”.

Więc polskie zarobki to jednak nie 
dwa tysiące, ale tysiąc dwieście!

Dwa tysiące było dla wybranych.
Dla oficerów milicji, wojska!
Stefan Przesmycki, emerytowany 

inżynier, autor znakomitych artykułów 
z przeszłości Lublina, jako podporucz-
nik wystąpił z wojska, bo jak mi powia-
dał: ,,wolał tysiąc na spocznij, niż dwa 
tysiące na baczność”.

Pytałem, kto jest autorem tych słów. 
– Jeden z tych, którzy zdecydowali 

się na ten trudny wybór – usłyszałem 
w odpowiedzi.

Dziś trudno tę osobę wskazać, jest to 
już niemożliwe.

W tej sytuacji uznaję więc Stefana 
Przesmyckiego – osobę, która zdecy-
dowała się na taki krok – za autora tego 
powiedzenia!

Jesień, 2014

Dlaczego?
Bo pierwsze nie, a drugie tak.
Ale po kolei. Napis dostrzegłem na 

lubelskim murze w roku 1978! Nie 
po raz ostatni! Pojawiał się – kreślony 
w różnych miejscach i niewątpliwie 
różną ręką – do końca lat osiemdziesią-
tych minionego wieku. Można zaryzy-
kować, że wyznanie animowego autora 
– czy też anonimowych autorów – po-
dzielało wielu lubelaków. Hasło nie-
oczekiwanie zniknęło z murów. Zdążył 
jeszcze uwiecznić je w wierszu Bohdan 
Zadura. Myślę, że też przeciwnik socja-
lizmu i admirator Rosjanek. Dlaczego 
hasło zniknęło? Bo socjalizm został 
ośmieszony, niepotrzebny, odrzuciła 
go władza, odrzuciło społeczeństwo. 

Wypełniło się życzenie wypisywane na 
murach.

Bądźmy dokładni i powiedzmy: 
wypełniło się w połowie. Autorzy ży-
czenia – jak mniemam – akceptowali 
Rosjanki jako fascynujące towarzyszki 
przygody, a nie towarzyszki-socjalistki.

Powiada się, często przekornie, że 
jeśli Bóg chce kogoś ukarać, spełnia 
jego życzenia.

Tak pomyślałem, gdy na murze od-
czytałem – na początku lat dziewięć-
dziesiątych – kolejne życzenie:

Oddajcie nam socjalizm!
Na odpowiedź nie trzeba było długo 

czekać. Ktoś zorientowany w polityce 
i ekonomii odpisał:

Socjalizmu nigdy nie było!

Autor stęskniony minionych czasów 
znalazł odpowiedź i na tę kwestię. Na 
murze pojawiło się kolene żądanie: 

To oddajcie to, co było!
Kto miałby oddać? Wiadomo, ci co 

wzięli. Czyli kto? Ci przy władzy, co 
znieśli, wyrugowali powszechną pracę, 
wczasy, premie, trzynastki, delegacje.

Wiem, że nie oddadzą. Te se ne wra-
ti – jak powiadają bracia Czesi.

Ale prosić, żądać, oczekiwać należy. 
Malować mury również!

 Z satysfakcją odnotowuję kolejne 
zawołanie lubelskie z rosyjskim akcen-
tem. Prawda was wyzwoli, Rosjanie 
nie!          █

Socjalizm nie, Rosjanki tak!

Przysłowia  i powiedzenia lubelskie














