Paweł Krupka

Obłęd’20
Nie wychodź z domu!
Wróg czai się za drzwiami, na klamce, na framudze.
Nie otwieraj okna!
Wróg czyha za oknem, na szybie, na parapecie!
Nie chwytaj za broń, nie pokonasz go!
To nie jest wróg klasowy, ani rasowy.
On nie ma twarzy, pejsów, fabryk ani kamienic.
Nie pobijesz go, nie zastrzelisz, ani nie wypędzisz!
Siedź grzecznie w domu i bądź dobrej myśli!
Zamknij szczelnie oczy, uszy, nos i usta!
Zamknij rozum i serce!
Wtedy wróg nie wejdzie ci do domu.
Wtedy nie zabierze ci twego bytu i mienia.
Nie wychodź z domu!
Nie odsłaniaj twarzy!
Nie otwieraj głowy!
Nie okazuj serca!
Wróg nie śpi, wróg czyha.
Nie ulegaj pokusom, nie słuchaj chochlików!
Wróg się czai.
Nie wychodź z domu!
Nie otwieraj okna!
Nie otwieraj!
Nie wychodź!

4

•

l u b l i n

k u l t u r a

Lublin
Kultura i społeczeństwo
Dwumiesięcznik
Środowisk Twórczych
Wydawca:
Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
20-112 Lublin, Złota 3
FUNDACJA Willa Polonia
20-089 Lublin, Probostwo 26

i

s p o ł e c z e ń s t w o

W numerze:
Obłęd’20 – Paweł Krupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drodzy Czytelnicy – Redaktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Szkoła wbrew okupacji we wspomnieniach księdza Michała Słowikowskiego.
Wybór i opracowanie Maria Józefacka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jadwiga Ankiewicz i jej Dziennik z Majdanka – Jolanta Laskowska . . . . . . . . . . . . . . 16

Redakcja:
Zbigniew Włodzimierz
Fronczek
(redaktor naczelny)
Jan Kondrak
Bernard Nowak
Wojciech Pestka
Henryk Radej
Stanisław Żurek
Stanisław Jan Królik
(sekretarz redakcji)
Krzysztof Wasilczyk
(fotoreporter)
Barbara Caban
(korekta)
Michał P. Wójcik
(redakcja techniczna)

Majdanek 15 I–17 V 1943 r. Fragmenty dzienników – Jadwiga Ankiewicz. . . . . . . . . 19

Adres redakcji:
20-882 Lublin,
Organowa 1 m. 63
tel. +48 (81) 741-63-57
tel. kom. 607-222-193
e-mail: froncze@wp.pl

Spłata długu sprzed 50-laty – ks. Edward Walewander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Skład, druk, oprawa:
Wydawnictwo Muzyczne
Polihymnia Sp. z o.o.
20-832 Lublin, Deszczowa 19
tel./fax +48 (81) 746-97-17

Nazywano go Stedem – Janusz Stręciwilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

www.lublin-czasopismo.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie odsyłamy nie zamówionych
materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do
redagowania i skrótów nadesłanych tekstów.

Na okładce I:
Rafał Eret, Eskorta,
akryl/płótno, 100×100, 2019
(zbiory prywatne)

Dziecięce migawki (1937–1943) – Czesław Michałowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Czy to był wybór? Prawie 63 dni z torbą Poczty Powstańczej – Al. Leszek Gzella. . . 42
Cud w lubelskiej katedrze (wspomnienie) – Ryszard Kornacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Impresje lubelskie – Stefan Kruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Siedziałem w czasach PRL-u z dwoma rektorami UMCS –
Artur Zbigniew Metera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Po bieszczadzku– Stanisław Żurek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Jesienne refleksje – Stanisław Kieroński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Wiersze – Stanisław Kieroński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Apetyt na życie – Janina Szcześniak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Życie na kartki – Henryk Radej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Asygnaty – Janusz Stręciwilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Lublinianie budują swoje miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
O Jakubowicach, Motyczu i Kluczkowicach – Zbigniew Włodzimierz Fronczek. . . . 73
Rafał Eret (wybór recenzji) – Anna Mokrzycka, Jadwiga Trawińska, Jerzy
Komendarek, Marta Szczecina, Stanisław Gieżyński, Piotr Zieliński,
Alicja Wasilewska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Profesora Wojtyły nałęczowskie przypadki – Jan Sęk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Dotykanie Kaukazu – Rafał Kowalczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Być albo nie być – Wojciech Pestka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Komunikat o roku którego prawdopodobnie nie było – Henryk J. Kozak. . . . . . . . . . 96
Waga posłuszeństwa – Jan Fiedurek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Dzieciństwo – Ryszard Kornacki…97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Reminiscencje – Halina Ewa Olszewska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Dieta dla mózgu – Jan Fiedrurek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Niesłuchawka. O czym skrzypią meble – Krzysztof Pacholik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Człowiek i książka – Stanisław Kowalczyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zamachowiec spod Bełżyc – Zbigniew Włodzimierz Fronczek. . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Wio, pani Grabowska – Zbigniew Włodzimierski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin, Województwa Lubelskiego,
także dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

n u m e r

4 (102)

Drodzy Czytelnicy,
Nie wychodźcie z domu! Wróg czai się za drzwiami,
na klamce, na framudze… Rozpocząłem parafrazą znakomitego wiersza, którym otwieramy numer. Autor, Paweł Krupka, to dyplomata, mecenas sztuki i poeta, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.
W świecie szaleje pandemia szaleje, kto żyw gotów się
szczepić, bo jest już skuteczna szczepionka. Niemcy, które opowiadały się za wspólnym unijnym zakupem szczepionek, same zawarły umowy na dodatkowe preparaty
ratujące życie. Działania Niemiec są naruszeniem zasad
Komisji Europejskiej w zakresie szczepień, polegających
na przydzielanie szczepionek według liczby ludności.
Czy poniosą jakiekolwiek konsekwencje? Mało prawdopodobne. Brytyjska para królewska (ponad 90-letni seniorzy) czekali na szczepienie miesiąc, omijanie kolejki
uznali wszak za niestosowne. Polscy celebryci, aktorzy,
potentaci medialni, były premier, były kapitan SB (obaj
z małżonkami) nie mieli żadnych dylematów, szczepili
się bez kolejki.
Numer „Lublina”, który trafia do rąk Czytelników, poświęcony jest wspomnieniom. Ksiądz Michał Słowikowski (1898–1991) w młodości – jako – ochotnik uczestniczył w wojnie z bolszewikami. W roku 1935 został
dyrektorem gimnazjum biskupiego Lublinie. W czasie wojny, po zwolnieniu z więzienia, był proboszczem
parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kamionce
i organizował tajne nauczanie w powiecie lubartowskim.
Tam poznał późniejszego kardynała i prymasa Stefana
Wyszyńskiego ukrywającego się w pobliskiej Kozłówce.
Po wojnie, w roku 1944, otworzył gimnazjum w Lublinie
przy ulicy Ogrodowej 12 i ponownie został jego dyrektorem. W czerwcu 1962 r. władze komunistyczne próbowały zamknąć szkołę, ale spotkało się to z protestami rodziców i strony kościelnej. 24 lipca 1962 milicja siłą zajęła
zamknięty na czas wakacji budynek i wymieniła zamki
w drzwiach. Tym samym szkoła przestała istnieć na ponad 30 lat, a odtworzono ją już po śmierci Michała Słowikowskiego. Na jego cześć w 2004 roku ul. Krzywą w Lublinie, prowadzącą do Biskupiaka, przemianowano na ul.
ks. M. Słowikowskiego. Energiczny duchowny, oddany
narodowej oświacie, bohater tajnego nauczania, pozostawił po sobie cenne pamiętniki. Publikujemy fragmenty wspomnień w opracowaniu dr Marii Józefackiej, znakomitej poetki, autorki (m.in) tomu wierszy Drogocenne
wydanej w roku 2020 w serii „Książki duma Lublina”.
Przypominamy fascynujący pamiętnik Jadwigi Ankiewicz, szesnastoletniej więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Dziewczyna, ofiara łapanki w Warszawie, trafiła do więzienia gestapo na
Pawiaku, a stamtąd na Majdanek. Zwolniona została po

w r z e s i e ń

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 0

•

5

czteromiesięcznym pobycie 17 maja 1943 roku. Jolanta
Laskowska, autorka komentarza do dzienników młodej
więźniarki, zauważa, że stosunkowo niewielu osadzonych
w obozie koncentracyjnym mogło liczyć na zwolnienie.
Dotyczyło to z reguły polskich więźniów ujętych w trakcie łapanek, zakładników i części rodzin chłopskich wysiedlonych z Zamojszczyzny. Jadwiga w głębokiej konspiracji prowadziła zapiski codziennie, żadna z więźniarek
nie zdradziła młodziutkiej autorki, również szczęśliwie
udało się uniknąć rewizji podczas opuszczania obozu.
Notatnik obozowy wyniosła pod podszewką kurtki.
Profesor Czesław Michałowski jest o kilka lat młodszy
od autorki więziennego pamiętnika. Swe wspomnienia
z wojennego dzieciństwa spisywać począł w wieku emerytalnym, ale całe życie gromadził dokumenty (fotografie,
znaczki pocztowe, odezwy, pamiętniki) z okupowanego
Lublina. Odnalezione przez profesora Czesława Michałowskiego pamiętniki anonimowej autorki z okupowanej
Warszawy drukowaliśmy w jednym z poprzednich numerów Lublina. AL. Leszek Gzella, jeden z najpopularniejszych lubelskich dziennikarzy, w czasie Powstania Warszawskiego był harcerzem, z torbą Poczty Powstańczej nie
rozstawał się prawie przez 63 dni. Polecam krótkie przejmujące wspomnienie red. Al. Leszka Gzelli. Powojenne
czasy w Lublinie nie należały do łatwych, ale ludzie chcieli uczyć się, pracować, cieszyć się życiem. Inny był Lublin tamtego czasu, inne były mieszkania, moda, komunikacja, inne sklepy, bary i urzędy. Publikujemy niezwykłe
wspomnienia tamtego czasu pióra prof. Stefana Kruka,
dra Zbigniewa Artura Metery, poety Ryszarda Kornackiego, przypominamy dokumenty zachęcające do odbudowy
Ratusza, do budowy Parku Ludowego i Domu Ormowca.
Wspominamy czasy pierwszych kartek żywnościowych
(na cukier) i asygnat na samochody, a także pobyty kardynała Karola Wojtyły w Nałęczowie. Szkic dra Jana Sęka
Profesora Wojtyły nałęczowskie przypadki jest oryginalną
i ważną inspiracją do odwiedzin miejsc związanych z podróżami Ojca Świętego Jana Pawła II. Polecam piękny reportaż z kaukaskiej wyprawy prof. Rafała Kowalczyka,
cenionego naukowca i znanego podróżnika, a także bloki pięknych wierszy i rozprawy o twórczości malarskiej
Rafała Ereta. A w numerze ponadto felietony, recenzje,
komentarze.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Szkoła wbrew okupacji
we wspomnieniach
księdza Michała Słowikowskiego

18 września 1939 roku, następnego dnia po napaści
Sowietów na Polskę od wschodu, Niemcy wkroczyli do
Lublina. Wojska okupacyjne zajęły wszystkie budynki
szkolne.
Ksiądz Michał Słowikowski, który od trzech lat kierował Gimnazjum i Liceum Biskupim na Czwartku, zanotował: „Nie dawaliśmy za wygraną, chociaż nie ukrywam, że ciężko mi było na sercu”. W niespełna tydzień
później w prywatnym mieszkaniu nauczyciela chemii
i fizyki Alojzego Paciorka, który pracował w szkole im.
Zamoyskiego, zebrało się grono lubelskich pedagogów.
Zastanawiali się wspólnie nad sposobami ratowania i zabezpieczania mienia szkolnego bandycko rozkradanego
i dewastowanego przez Niemców.
Jeszcze toczyły się walki na froncie, a w Warszawie
już tworzono struktury podziemnego państwa polskiego: wojskowe, polityczne, społeczne, szkolne. „W Lublinie uruchomiono wszystkie szkoły powszechne, średnie
i KUL w październiku. Powszechne miały swojego patrona w inspektorze Krupczaku, średnie w Odroniu, naczelniku II Oddziału Kuratorium Lubelskiego. Wyrzucony z gmachu przy ul. 3-go Maja pełnił swoje funkcje
w prywatnym mieszkaniu przy ul. Solnej 5. Schulrath niemiecki wezwał go na rozmowę. Było to spotkanie niemiłe, nawet bardzo, toteż Odroń odrzucił możliwość dalszych kontaktów”.
Lubelska młodzież szkolna otwarcie manifestowała
wobec okupantów swoją niesubordynację. „Chadzano
szeroką ławą rozgadaną i drwiącą przez całe śródmieście,
spychając przechodzących Niemców na bok. Hitlerowcy
grozili wywózką, domagali się, aby lubelscy nauczyciele
poskromili swych wychowanków. Odroń stanowczo odmówił. Stwierdził, że byłoby to poniżej jego godności”.
9-go listopada 1939 roku przybył do Lublina Odilo
Globocnik, dowódca SS w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa. Rozpoczęła się precyzyjnie zaplanowana akcja wyniszczenia polskiej inteligencji.
„Wywlekano nas z biur i z domów, wyławiano na ulicach. Na pierwszy ogień poszli profesorowie KUL-u, księża i nauczyciele, adwokaci, wyżsi rangą urzędnicy. Tego

dnia aresztowano około osiemdziesięciu księży, nauczycieli znacznie więcej. Osadzono nas na Zamku.
Kto ocalał po wielkiej obławie, pospiesznie opuszczał
miasto. Z czterech wizytatorów II Oddziału Kuratorium
Lubelskiego: Odroń wyjechał do Igań, majątku swego
przyjaciela Lipskiego, dyrektora z Chełma; dr Feliks Araszkiewícz ukrył się w Ludwikowie, u eksposła Tatarczaka;
wizytator Zoenermann nie wrócił z wojny, później okazało się, że zginął w Katyniu. Na przełomie roku szkolnego 1939/40 w Lublinie pozostał tylko wizytator Izdebski”.
„Kto pozostał wśród powierzonej sobie wspólnoty, zamiast salwować się ucieczką, dobrze wiedział, na jakie
niebezpieczeństwo naraża się. Ksiądz Kazimierz Gostyński, poprzedni dyrektor Biskupiaka, ceniony wychowawca
i przyjaciel młodzieży, wygłosił w kościele powizytkowskim kazanie o miłości ojczyzny w dniu 11-go listopada. Natychmiast go aresztowano, wywieziono do obozu
w Dachau, gdzie był torturowany i zamęczony. Obydwu
biskupów lubelskich oraz całą kurię osadzono na Zamku.
Sfingowano proces, wyrok śmierci zamieniono na obóz.
Wywieziono ich do Sachsenhausen k. Oranienburga wraz
z wieloma księżmi”.
Zamordowano wojewodę lubelskiego de Tramecourta.
Rozpędzono szkoły średnie. Gimnazjum Biskupie trwało
najdłużej, do pierwszych dni grudnia. Korzystano z pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na Czwartku. Rozstrzelano kilkunastu „zakładników” z Siedliszcza na czele
z proboszczem księdzem Szyszką. Egzekucji dokonywano nocami za kaplicą zamkową.
23 grudnia zlikwidowano w bestialski sposób dziesięciu zakładników, wśród których znajdowali się dwaj profesorowie KUL: ksiądz Michał Niechaj i profesor Czesław
Mertyniak, który osierocił dwie maleńkie córeczki.
Nasilały się łapanki, aresztowania i egzekucje. Nastała
sroga zima. Mrozy i głód. Ludzie wspierali się, czym kto
mógł. Uparcie tworzono zręby podziemnego państwa.
„Alojzy Paciorek wyszedł z więzienia tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jego dzielna małżonka dokładała wszelkich starań – i udało się” – zanotował ksiądz
Słowikowski. „Toteż gdy ja oraz inni towarzysze niewoli,
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Pałac Zamoyskich w Kozłówce, widok od strony parku, lata 30. XX stulecia

niepewni jutra, użalaliśmy się nad sobą, Paciorek natychmiast przystąpił do działania. Zabiegał w tym momencie
głównie o ratowanie szkolnego mienia. W obecnej sytuacji nikt nie odważyłby się wybiegać myślą zbyt daleko
w przyszłość, jednak skazywanie na zagładę istniejącej
substancji – to całkiem inna sprawa.
Archiwum Zamoyskiego, pomoce szkolne i akta przeznaczono na spalenie, rzucając na stos w sali gimnastycznej. Paciorek z grupą swoich wychowanków znaczną
część tej hałdy pod osłoną mroku rozparcelował. Zanim
okupanci zorientowali się, że ktoś im te szpargały sprzed
nosa wynosi, niewiele tam zostało. Zrobił się rwetes, tymczasem Paciorek i jego drużyna znikli jak kamfora”.
„Wprost proporcjonalnie do represji narastał opór. Młodzież domagała się wznowienia zajęć, aczkolwiek musiała sprostać nieoczekiwanym wyzwaniom. Wielu młodych
ludzi zaczęło pracować zarobkowo, aby utrzymać rodziny, skoro ojcowie przepadli na wojnie lub też w obozach
i więzieniach czy wreszcie gdzieś za granicą. Chłopcy
ćwiczyli się również w zajęciach wojskowych.
Gdy zaszła taka potrzeba uczestniczyli w służbie charytatywnej, ale też w sabotażach i akcjach podziemnych”.
„Nauczycielstwo uruchomiło potajemnie działalność
trzech ośrodków w Lublinie na poziomie szkoły średniej.
Były to licea Zamoyskiego, Unii Lubelskiej oraz ss. urszulanek. „Kiedy Niemcy pozwolili na uruchomienie szkół
zawodowych, siostry utworzyły kierunek hotelarsko-garmażeryjny. Miały tam względny spokój. Znały dokładnie

swoje dziewczynki, wiedziały, które zasługują na naukę
tajną, a które tylko na jawną. Zespół pedagogiczny, zarówno zakonny jak świecki, sprawdzony był i zaufany.
Obok matki przełożonej, Bożeny Scharwantke, pracowały tutaj tak wybitne nauczycielki jak geografka Chałubińska i polonistka Kotorowicz.
Głęboko zakonspirowana została działalność Janiny
Mally z liceum im. Unii Lubelskiej. Lekcje odbywały się
wyłącznie w prywatnych mieszkaniach zaufanych uczennic. Ksiądz Jaworowski, przedwojenny prefekt tej szkoły,
zasłynął z tego, że egzaminował w zakrystii akustycznej
w katedrze, gdzie był wikariuszem. Potrafił przeprowadzać sprawdziany nawet w konfesjonale”.
Julia Hartwig, późniejsza wybitna pisarka, wspominała po latach z wdzięcznością, jak wielki wpływ na los
świeżo upieczonej maturzystki wywarła dawna przełożona. Mally nie tylko nakłoniła uzdolnioną dziewczynę do
podjęcia upragnionych studiów w niecodziennych warunkach, ale też zachęciła i umożliwiła działalność kurierską w konspiracji.
„Usiłowano zorganizować czwarty ośrodek obejmujący
młodzież i nauczycieli ze szkoły im. S. Staszica. Próba ta
jednak nie powiodła się. Zespół pedagogiczny został rozproszony, dyrektora Tadeusza Moniewskiego rozstrzelano 6-go stycznia 1940 roku. Upatrzony na jego następcę
polonista Eugeniusz Santocki znalazł się na liście osób
przeznaczonych do rozstrzelania. Ostrzeżono go w porę,
toteż pośpiesznie musiał ewakuować się z Lublina”.
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Ośrodek Paciorka mieścił się przy ulicy Szewskiej 3.
Wysiedlono go z mieszkania przy Konopnickiej, ponieważ jednak w komisji mieszkaniowej pracował jego dawny uczeń, wystarał się o stosunkowo obszerne mieszkanie
– jak na te czasy. Rozległe podwórze obok tej kamienicy
stanowiło postój dla furmanek. Było to bardzo dogodne.
Ze względu na gromadę handlarzy młodzież mogła między nimi przemykać, nie zwracając na siebie uwagi. Wybitne siły nauczycielskie pracowały u Paciorka: Wrońska,
Malec, Odroń, do czasu Santocki i in. Uczono w kompletach, egzaminowano indywidualnie. Obowiązywał z niewielkimi zmianami program przedwojenny.
Korzystano z dawnych podręczników. Ich sprzedaż
była surowo zabroniona. Za to trafiało się do obozu.
A jednak pracownicy księgarni św. Wojciecha w konspiracji rozprowadzili cały zapas książek aż do wyczerpania
nakładu. Niewątpliwie świadczy to o heroizmie, taką postawę obserwować można było nader często.
Gdy ksiądz Słowikowski warunkowo został zwolniony z więzienia, odwiedził Paciorka i zdumiał się. Nawet
w kuchni ktoś odrabiał lekcje.
„To ci dopiero szkoła” – powiedział z ironią. – „Dwa
pokoje z kuchnią!”.
„– Ale jestem tutaj i uczę” – odparł zabiedzony belfer.
„– Nie jestem sam. Inni też się zaangażowali. Mam roboty po uszy – pokazał notes szczelnie zapisany drobniutkim pismem. – Widzi ksiądz? Terminy spotkań. Uczniowie przyjeżdżają nawet spod Zamościa.
– A nie boi się pan? Przecież po wyjściu z więzienia jest
pan nadal pod ścisłą kontrolą. Raz na tydzień musi pan
meldować się na Zamku. Bać się jest rzeczą ludzką.
– Jasne. że się boję. Ale rzadko. Nie mam na to czasu”.
Ksiądz Słowikowski również miał powody, aby się bać.
„Po 126 dniach pobytu na Zamku wyszedłem z więzienia 15 marca 1940 roku, w piątek – wraz z księdzem
Andrzejem Chlastawą, prefektem szkoły im. Zamoyskiego. Moje mieszkanie i cały ziemski dobytek zawłaszczyli
Niemcy, miałem tylko to, co na grzbiecie.
Przez blisko dwa tygodnie kurowałem się u sióstr wizytek przy ul. Pierackiego. Gdy tylko trochę odżyłem,
najszybciej jak się dało, zgłosiłem gotowość do pracy
duszpasterskiej, wiedziałem bowiem, że o działalności
nauczycielskiej trudno nawet marzyć.
Ksiądz Zygmunt Surdecki, wikariusz generalny biskupa Fulmana, więzionego przez Niemców, zaproponował
mi pracę w Kamionce. Tamtejszego proboszcza księdza
Piotra Gintowta oraz wikarego księdza Antoniego Hunicza Niemcy zamordowali wraz z grupą 37 parafian zaledwie parę miesięcy wcześniej, szóstego stycznia.
Wiadomo było, że gdyby cokolwiek stało się
w okolicy, na szubienicę pierwsi pójdą księża. Opodal

w Semoklęskach urzędował do niedawna oddział żandarmerii: niewielki acz złośliwy, postrach całej okolicy. Dowodził nimi Madziar, przypuszczalnie volksdeutsch typ,
spod ciemnej gwiazdy, który lubił znęcać się nad ludźmi. Ktokolwiek wpadł w łapy tego zwyrodnialca, nie miał
szans. Tymczasem gminę z Samoklęsk, a więc i ten posterunek przeniesiono do Kamionki. O konieczności meldowania się w starostwie w Lubartowie nawet nie warto wspominać.
Jednakże nie zostawia się szańca bez obrony. Trzeba
tam było pójść. Parafia pilnie potrzebowała duszpasterskiej opieki”.
„Po oderwaniu od czynnego kapłaństwa powrót do
obowiązków dawał umocnienie. W Kamionce zaś nadal
opłakiwano pomordowanych, aczkolwiek siostra proboszcza, pani Anna łudziła się nadzieją, że brat żyje, tylko zebrano go do obozu, że jeszcze się odezwie.
Litościwie nie zaprzeczano, gdy o tym mówiła, ludzie
jednak zdawali sobie sprawę, że to mrzonki. Wiedziano przecież, że hitlerowcy rozstrzelali całą grupę, że nauczyciel Klamut zdołał jeszcze przemycić gryps do swojej rodziny: «Bądźcie pewni, że umrzemy z honorem»,
że drugi pedagog, Laskoś, groził oprawcom pięścią, gdy
go wpychano do samochodu, że trzeci z nich, Cyponícz,
mdlał prawie i roztrzęsiony nie mógł się pozbierać, że
proboszcz Gintowt cicho się modlił i każdego z uprowadzonych błogosławił. natomiast ksiądz wikary, Antoni
Hunicz, płakał. Trudno się dziwić, młody był, chciał żyć.
Wiedziano.
Tedy wieczorami, po kolacji, szliśmy jeszcze do kościoła we czwórkę z panną Anną i panną Wołodkową, dawną
właścicielką Konopnicy, która w podeszłym wieku, wyzuta z majętności osiadła u Gintowtów na łaskawym chlebie
– i w ciszy oraz w modlitwie szukaliśmy ukojenia.
Panna Anna zamierzała wyjechać, ale nie miała dokąd.
Brat proboszcz, asceta, nie dbał o rzeczy tego świata i nic
jej nie zostawił. Do samodzielnego życia nie była przystosowana. Przez pewien czas przebywała w zakonie karmelitanek, ale ze względu na słabiutkie zdrowie wystąpiła.
Podjęła studia historyczne w Lublinie, ale to się urwało. Dbała u potrzebujących, zatroszczyła się o osieroconą
rodzinę Klamuta. Zresztą każdemu śpieszyła z pomocą.
Uprosiliśmy ją z księdzem Andrzejem, aby została i poprowadziła dom. Roboty na co dzień nie brakowało. Do
plebanii należało niewielkie gospodarstwo. Ze wsi przychodziła do pomocy Mazurkiewiczowa oraz chłopiec,
Antoś Kulmirek. Musieliśmy wszyscy wspólnie przyłożyć
się do pracy, aby było co jeść, gdy zima nastanie. Wkrótce na plebanię dokwaterowano czteroosobową rodzinę
wysiedleńców z Poznańskiego. Za kwaterę i wyżywienie
również podjęli pracę na roli”.
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Kościół w Kamionce pw. św. św. Piotra i Pawła

„Chciałem napisać: «u mnie» – notuje ksiądz Słowikowski, który wedle starszeństwa objął rządy w parafii –
ale to sformułowanie mylące. Cóż tutaj było mojego? Ja
sam tylko byłem mój”.
Toteż gdy po pewnym czasie dawny znajomy spotkał go przelotnie w Lublinie, zdumiał się niepomiernie. „Byłem po cywilnemu: w wysokich butach, szerokie spodnie wpuszczone w cholewy tworzyły niemal
kozackie hajdawery. Na głowie miałem brązowy kapelusz. Odroń zwierzał się znajomym, że wyglądałem jak
ekonom. Noszenie sutanny było niebezpieczne. SS-mani mieli zwyczaj zaczepiać duchowieństwo na ulicy i bili
nas dotkliwie”.
„Mój przełożony, ksiądz Surdacki, zaczął się wszelako
domagać, abym nie zaniedbywał uprawy umysłu, kontynuował studia w tajnym uniwersytecie i przygotował
rozprawę doktorską. Przemyśliwałem nad tym. Jednakże wkrótce księdza Surdackiego aresztowano i wywieziono do Oświęcimia, gdzie zmarł. Bez jego wsparcia nie
mogłem nawet marzyć o realizacji ambitnych projektów,
W tym samym czasie aresztowano hrabiego z Kozłówki.
Kozłówka, siedziba ordynata hrabiego Aleksandra Zamoyskiego należała wprawdzie do naszej parafii, ale pałac nie korzystał z tutejszej opieki duszpasterskiej. Była
tam piękna kaplica, wzorowana na wersalskiej. Msze
święte niedzielne odprawiał ojciec kapucyn dojeżdżający z Lubartowa.

Do panny Gintowtówny przychodziły z pałacu panny:
Lipska i Czacka. O ile starsi rezydenci myśleli głównie
o sobie, panny starały się pomagać bliźnim. Odwiedzały
służbę folwarczną, robiły zastrzyki, chorych i niedołężnych myły, uboższe rodziny wspierały materialnie. Miały też sporą grupę podopiecznych niewidomych. Przyby1i oni z Lasek pod opieką sióstr i księdza kapelana na
specjalne zaproszenie hrabiny. Od początku wojny pałac
w Kozłówce udzielał schronienia uciekinierom, wyzutym
z majątków, naukowcom, ukrywającym się przed gestapo inteligentom. Opowiadano, że nowy ksiądz kapelan
intensywnie pracuje duszpastersko. W tym zamkniętym
światku wygłasza pogadanki dla młodzieży rezydenckiej,
starszym wykłada naukę społeczną Kościoła, głosi nauki
nie tylko w święta, ale również podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zostawiając w sercach słuchaczy
głębokie przeżycia, nakłaniając do nowych przemyśleń.
Wkrótce miałem okazję go poznać, bowiem zgłosił się
do pomocy w naszej parafii.
Pewnego wiosennego wieczora wpadł na plebanię rozradowany ksiądz Chlastawa, wołając od proga:
– Gościa prowadzę!
Gdyby człowiek w duchu proroczym mógł przewidzieć,
kim w przyszłości okaże się ten chudy jak tyka, wymizerowany kapłan w wytartym paletku. Ksiądz Chlastawa
przedstawił, okazało się, dawnego znajomego z Sacre Coeur, gdzie przebywali u sióstr: ksiądz Andrzej miał urlop
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zdrowotny, zaś ksiądz Stefan Wyszyński szlifował swoją
rozprawę doktorską.
Jako redaktor Ateneum Kapłańskiego poszukiwany
był intensywnie przez gestapo, które ścigało go za nieprawomyślne artykuły. Dlatego też biskup Kozal odesłał go z Włocławka, rozkazując, aby się ukrył. Najpierw
tedy siostry z Lasek, a następnie Kozłówka udzieliły mu
schronienia.
Zaprzyjaźniliśmy się i kontakty odtąd były nader częste.
Ksiądz Wyszyński przychodził do Kamionki, pomagał
nam podczas odpustów 13-go i 23-go czerwca, spowiadał,
głosił kazania, dodawał ludziom otuchy.
O pociechę nie było łatwo. Hitlerowcy w tryumfalnym
marszu przemierzali Europę. Skapitulowała nawet uzbrojona po zęby Francja. Na wieść o tym wielu Polaków, którzy jeszcze pokładali nadzieję w tym sojuszniku, popadło w rozpacz. Z płaczem wpadali do kościołów błagając
Boga o zmiłowanie”.
Na plebanii w Kamionce również analizowano tę sytuację w rozmowie z księdzem Wyszyńskim.
„Postawiłem pytanie:
– Co dalej, księże profesorze?
– Przewiduję konflikt Berlina i Moskwy. Trzeba cierpliwie i z wiarą czekać na sprawiedliwość Bożą. My we
wrześniu spełniliśmy swoją rolę. Nawet jeśli nasza duma
narodowa otrzymała policzek, w ostatecznym rozrachunku i to będzie się liczyło. Niemcy doczekają się należnej
kary”.
Dało się zauważyć także wśród towarzystwa z Kozłówki wpływ przemyśleń í przekonań księdza Wyszyńskiego.
Jego obecność promieniowała na otoczenie, jakkolwiek
nikomu nie narzucał poglądów. Raczej wysłuchiwał i motywował do samodzielnej refleksji.
„Rozmawiałem z nimi nie raz na temat przyszłej Polski
– zanotował ksiądz Słowikowski. O ile starsi rezydenci należący do elity myśleli głównie o powrocie do swoich pałaców i majątków, młodsi mieli szersze zainteresowania”.
„– Po wojnie już nie będzie żadnych rodzimych klanów
ani przywilejów.
– Przyszłe państwo oprze się na reformie społecznej, na
chrześcijaństwie.
– Dopiero teraz dostrzegam przedwojenne zaniedbania. Widzę to, co dotychczas umykało uwagi. Odwiedzam
chorych w ich nędznych chałupach. Pożal się, Boże!
– Dużo trzeba zmienić, nawet kosztem tych, którzy posiadają zbyt wiele.
– Takie uwagi już padały w Radzie Społecznej przy
księdzu Prymasie – zauważyłem. – Wasz obecny kapelan należał do tej Rady”.
„Jesienią 1940 roku wróciliśmy do szkoły na lekcje
religii.

Ja wziąłem starsze klasy, ksiądz Andrzej młodsze, on
osiem godzin, ja sześć. Młodzież sympatyczna, można
z nią było rozmawiać i na bieżące tematy”.
„W grudniu 1940 roku obaj wstąpiliśmy do organizacji podziemnej, nazywała się K.O.P. (Korpus Obrońców
Polski). Grupa szybko rozrastała się, wkrótce liczyła kilkadziesiąt osób”.
„Na wiosnę roku 1941 zaczęły się ruchy wojsk niemieckich. I na plebanii przez pewien czas miałem niemiłych
lokatorów.
Był dzień 13 czerwca – odpust ku czci św. Antoniego, bardzo uroczyście w Kamionce obchodzony. Tymczasem rynek i ulice zapchane były żołnierzami i pojazdami.
Niemcy twierdzili, że idą na Irak. Czy byli tak naiwni, że
w to wierzyli, czy też tak zdyscyplinowani, że mówili, co
im kazano? Moi parafianie uradzili, że aby odpust odbył
się bez zakłóceń, należy Niemców poprosić o zezwolenie.
Znaleźli tłumacza i udali się do komendanta wojskowego urzędującego w gminie. Wyjaśnili, że chodzi o święto
religijne. parafialne. Niemiec machnął ręką i powiedział:
niech sobie świętują, skoro mają taki zwyczaj. O tej delegacji rady parafialnej dowiedziałem się później.
Tak więc ciasno było w Kamionce tego dnia, ludzie
przed kościołem gapili się, podczas procesji dzwony biły
jakby na złość okupantom. Odczuwało się jednak narastający niepokój, toteż uspokoiłem się dopiero wtedy, gdy
goście wyjechali. Ksiądz Wyszyński, który mówił na sumie kazanie również szybko się ulotnił. Gestapo nadal
pilnie go poszukiwało. Tymczasem w pałacu kwaterował
jakiś ważny generał. Ktoś mógł coś zmiarkować i wygadać się niepotrzebnie. W parę tygodni później ksiądz Wyszyński opuścił Kozłówkę. Miał poważne problemy zdrowotne, z czego nie zwierzał się.
Utarło się, że zaglądając do Lublina w sprawach kościelnych ksiądz Słowikowski zachodził do Paciorka, który korzystał z jego rozległej wiedzy i doświadczenia pedagogicznego. Nie wystarczały prywatne lekcje i korepetycje,
należało proces kształcenia monitorować, uzupełniać
i kontrolować postępy uczniów, których stale przybywało.
Szkoła wstąpiła w podziemie. Lekcje w szkołach publicznych z różnych powodów nie zapewniały ciągłości
nauczania, tedy uczniowie, którym zależało na zdobywaniu wiedzy i kształceniu umysłu, organizowali sobie lekcje prywatne, które stały się zalążkami tajnego nauczania.
Kierownicy i członkowie tajnych Komisji Oświatowych
kierowali zgłaszających się do nich interesantów do prywatnych nauczycieli pracujących wedle pełnego przedwojennego programu nauczanie. Tak powstały komplety tajnego nauczenia bezwzględnie zakazane przez okupacyjne
władze administracyjne. Wykładanie historii czy geografii kwalifikowano jako przestępstwo polityczne. Zakazany
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Pałac Zamoyskich w Kozłówce, lata 30. XX stulecia, widok od dziedzińca.

podręcznik historii wędrował z rąk do rąk; wypożyczony
już nie na godziny, ale na minuty”.
„W latach 1940–42” – notuje ksiądz Słowikowski –
„z upoważnienia tajnego kuratora Odronia przeprowadzałem egzaminy w Lublinie. Egzaminowałem nie tylko z polskiego, ale i z religii, łaciny lub historii. Niekiedy
Paciorek przesyłał mi na plebanię w Kamionce młodzież
z bliższej i dalszej okolicy.
Należało pilnować, aby młodzi niepotrzebnie nie ściągali na siebie uwagi Niemców, pojawiając się gromadnie
w miejscach, gdzie trudno było wytłumaczyć ich obecność. Tak więc przepytałem Olejnika ze Starościna z całego materiału kl. I-ej licealnej, a na wiosnę 1942 roku syna
lekarza z Lubartowa. Młodzieniec składał egzamin bardzo pięknie, zarówno co do treści, jak i formy.
Byłem zachwycony inteligencją tego chłopca, który po
latach został profesorem i prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.
„Także sieroty po zamordowanych nauczycielach z Kamionki garnęły się do nauki, jakby chciały udowodnić
swoim ojcom, że ich śmierć nie była daremna. Dokładałem starań, aby te dzieci wspierać w ambitnych dążeniach i pokonywaniu niewyobrażalnych trudności.
Nawet ściągnąłem do nas Paciorka na kilka dni, aby
przeegzaminował Basię Klamutównę z matematyki, fizyki i chemii.
Obserwowałem z podziwem, kiedy stawiał jej coraz
trudniejsze pytania. Stopniowo wydawało się, że czyni
to raczej dla sportu niż z potrzeby. I to nie ona zmęczyła

się odpowiadaniem, ale on zadawaniem pytań. Wreszcie
machnął ręką i powiedział:
– Powiedz, ile mam ci postawić? Nie widzę dla ciebie
stopnia.
Oczywiście postawił trzy piątki – z kursu dwóch klas.
Po wojnie Basia studiowała fizykę w Lublinie i została
pracownikiem naukowym. Jej ojciec byłby słusznie dumny z córki”.
„Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1941/42 kierownik kamionkowskiej szkoły powszechnej, gdzie obaj
z księdzem Andrzejem uczyliśmy religii, oznajmił, że
będziemy musieli podpisać deklarację lojalności wobec
Niemców. Struchlałem.
– Co robimy? – pytam przyjaciela.
– A bo ja wiem. Młodych uczyć trzeba za wszelką cenę. Kościół w obecnych warunkach stał się jedyną ostoją nauczania o wartościach. Nie wolno tego
zaprzepaścić.
– Jasne, ale z drugiej strony podporządkowanie się okupantom zaprzecza tym wartościom.
– Gestapo uzna nas za buntowników, jeżeli odmówimy.
Rozumiesz, że to oznacza wyrok śmierci. Nieodwołalnie.
A jaki z tego pożytek?
– Nie musisz mi tego mówić.
I tak źle, i tak niedobrze. Biliśmy się z myślami.
Sytuację uratowała panna Gintowtówna. Zaproponowała, że poprowadzi za nas lekcje religii, do czego ma wystarczające przygotowanie. Jednocześnie weźmie na siebie odpowiedzialność i podpisze lojalkę.
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Byliśmy skonsternowani, ale musieliśmy przyznać, że to
najlepsze rozwiązanie. Kierownik Wąsowicz w inspektoracie uzasadnił naszą decyzję tym, że musimy przeprowadzić
reorganizację w parafii w związku z nadmiarem duszpasterskich obowiązków. Początkowo wprawdzie uczestniczyliśmy w przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi
i komunii świętej, z czasem jednak i te obowiązki wzięła na
siebie panna Anna. Wspierały ją ss. urszulanki z Lublina,
których była wychowanką, a że doskonale rozumiała dzieci, jej działalność nie budziła żadnych zastrzeżeń”.
„Mogliśmy zatem ze zdwojonym wysiłkiem zająć się
tajnym nauczaniem okolicznej młodzieży. Nieoczekiwanie pojawiły się zasadnicze trudności i to bynajmniej
nie ze strony okupanta, którego trzymaliśmy z daleka.
Wprawdzie tajnym władzom oświatowym w Lublinie wydawało się, że na prowincji łatwiej można zakonspirować
działalność, że – wobec tego – zagrożenie jest mniejsze.
Nie było to jednak takie oczywiste.
Każdy samochód zatrzymujący się przed gminą wywoływał dreszcz niepokoju, przestrach i paniczną ucieczkę
młodzieży w okoliczne chaszcze í pola.
Bywało i tak, że podczas zajęć zajechała niemiecka żandarmeria. Przerwa: książki za pazuchę, chłopcy w krzaki
i bezwzględna cisza. Rozkaz to rozkaz. Chłopaki przycupnęli jak trusie, a ja z przykościelnego cmentarza obserwowałem bacznie, co się dzieje, gotów w każdej chwili interweniować. Z brewiarza też coś tam sobie czytałem. Gdy
żandarmeria odjeżdżała, wracaliśmy do pracy.
Sąsiedzi plebanii zgłaszali niekiedy pretensje, że ściągam w ten sposób niebezpieczeństwo na okolicę, że tej
młodzieży zbyt wiele się tu kręci, że grzechem jest narażać siebie i innych niepotrzebnie. Tłumaczyłem, uspakajałem i robiłem swoje.
Bruździć zaczął dopiero uczony rezydent z Kozłówkí, profesor Z., który po wyjeździe księdza Wyszyńskiego,
przed którym czuł respekt i wobec częstej nieobecności
hrabiny wyjeżdżającej w interesach i zajętej ratowaniem
męża przebywającego w niemieckim obozie, zaczął samozwańczo uzurpować sobie władzę, jakiej mu nikt nie
nadał.
Profesor był w Kozłówce rezydentem. Młodzież arystokratyczną uczył łaciny i matematyki. Jego córka i syn
przygotowywali się do małej matury. Niektóre egzaminy
już poskładali. Miałbym ich przeegzaminować z pozostałych przedmiotów, zaś Paciorek powinien urzędowo potwierdzić ważność wyników. Wszystko to było załatwiane
jakoś pokątnie, nie chciałem jednak iść na udry. Profesor asystował przy egzaminie. Młodzi okazali się wygadani, ale merytorycznie mogło być znacznie lepiej. Profesor wykłócał się o rzekomo zaniżone oceny, wydębił, że ja
– dla świętego spokoju – podniosłem. Profesor jednakże

nadal uprawiał swoistą prywatę. Ignorował fakt istnienia
oficjalnych struktur podziemnego państwa.
Kuratorium tajne w Lublinie, którym kierował Odroń,
zależało d departamentu światy przy Delegaturze Rządu
na Kraj. Paciorkowi podlegał Lublin. Tylko on miał prawo powoływać legalnych egzaminatorów i zlecać im konkretne działania. Profesor mógł zatem występować jedynie jako ojciec i obywatel. Tymczasem podzielił młodzież
na pałacową (pańską) i wiejską (fornalską).
Pierwsza grupa miała być egzaminowana w pałacu,
druga na plebanii w Kamionce.
Kiedy mi o tym powiedział Paciorek, roześmiałem się
ironicznie.
– Pewnie! Nie mogą się pospolitować!
– Twierdził, że zależy mu na konspiracji.
– Tak czy owak: wszyscy i tak wiedzą. Jaka to
konspiracja!
– Ja młodych ludzi dzielił nie będę – powiedział Paciorek. – W moich oczach wszyscy są równi.
Zaproszono mnie na egzamin – przyjadę. Skoro jednak
pałac nie może użyczyć odpowiedniego lokalu…
– W porządku, plebania każdego czułym sercem przytuli.
Przyjechali goście, rozpakowali się, nacieszyli się pogodą. Spacerowaliśmy w pięknej alei grabowej albo łąkami szliśmy nad rzeczkę.
Nazajutrz wpadł podniecony profesor.
– W pałacu nie będziecie egzaminowali, bo to naraża
bezpieczeństwo ponad trzydziestu rezydentów. Hrabiny
nie ma, w zastępstwie, jako jej pełnomocnik, nie wyrażam zgody.
– Bezpieczeństwo plebanii się nie liczy – tylko pałac?
Było mi przykro.
Tymczasem w Kozłówce zawrzało. Rezydujący tam o.
Warszawski, jezuita, ostro zaprotestował przeciw segregacji młodzieży na lepszą i gorszą. Podjął się mediacji po
powrocie hrabiny, a tymczasem wysłał na plebanię list,
prosząc, aby młodzieży chłopskiej nie wyrzucano poza
nawias. Posłańcy: chłopcy wyglądający sympatycznie, ale
ubrani biednie, należeli do młodzieży folwarcznej i wiedzieli, czego list dotyczy. Kręcili się niespokojnie.
Przeczytałem list moim gościom z Lublina. Byli
oburzeni.
Odpisałem tedy, że na plebanii ja rządzę i nikt z pałacu nie będzie mi tu swoich porządków zaprowadzał, bo
niby jakim prawem.
Wszelka dyskusja na temat egzaminów, intrygi zakulisowe obrażają mnie osobiście. Nie należę do oficjalistów
ani rezydentów. Nie mam wobec pałacu żadnych zobowiązań. Jestem wolnym człowiekiem.
– Będziecie zdawali – powiedziałem chłopcom, którzy
radośnie szurnęli nogami i polecieli z tą odpowiedzią.
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Pomnik Nauczyli Tajnego Nauczania

Później przyszedł rezydent z pałacu, wachmistrz Zajdel, z tego samego pułku, w którym służył hrabia. Należał oczywiście do tajnej organizacji wojskowej. W okolicznych lasach było ich pełno. Wachmistrz krytycznie
odniósł się do pałacowych układów.
– Hrabina nie robiłaby trudności. Ona ludzi szanuje.
Czy żołnierskie dzieci gorsze mają być od pańskich? Ramię w ramię walczyliśmy we wrześniu i nadal, kiedy czas
przyjdzie, będziemy się bić. Każdemu z nas, bez różnicy, zależy na Polsce. A te wszystkie dzieci są polskie. Fornalskie też. Wszystkim trzeba dać szansę, aby mogły się
uczyć. Nie wolno ich krzywdzić.
Zapewniłem go, że podczas egzaminów wszystkich potraktujemy jednakowo. Jego syna i córkę też.
Tajna komisja pod przewodnictwem Paciorka, który
egzaminował z przedmiotów ścisłych, pracowała intensywnie przez kilka dni.
Naczelnik Odroń przepytywał z historii, niemieckiego
i łaciny, ksiądz Chlastawa z religii, ja z polskiego. Ustalałem też z młodzieżą konspiracyjne zasady, z których pałac się wyłamał. Panicze przeparadowali rowerami przez
rynek, zadając szyku i połyskując wyglansowanymi oficerkami. Swoje pojazdy zostawili rządkiem przed plebanią. Nie dbali o to, że ktoś z gminy albo z obserwacyjnego
punktu lotniczego na szkole mógł ich zauważyć i – zastanawiając się nad przyczyną takiej demonstracji – zawiadomić gestapo.
Hrabicz Adaś, generałowicz i syn rządcy czuli się absolutnie bezkarni, aczkolwiek musieli się dostosować do

poleceń, jakie im wydałem. Głównie chodziło o to, aby
rowery sprzątnąć z widoku i rozlokować w różnych miejscach, nie ściągając niczyjej uwagi na plebanię.
Kilkadziesiąt metrów od nas stacjonowali Niemcy, a u nas w ogrodzie scena idylliczna. Odroń stacjonował w słońcu pod jabłonką, gdzie gawędził beztrosko z jakimś wyrostkiem. Paciorek wolał egzaminować
w pokoju. Skoro nie było tablicy, potrzebował przynajmniej stołu. Ja zaanektowałem obrośnięty krzewami
zakątek; rodzaj altanki, gdzie było się niemal niewidocznym. Na wszelki wypadek nasz Antoś niby leniuchował przed kościołem bacznie obserwując, co dzieje się w miasteczku.
Po egzaminie odbyła się sesja, później zaś przewodniczący ogłosił wyniki. Tego dnia zdało osiem osób, w tym
trzech fornalskich synów, którzy opanowali materiał nie
tyle celująco, ile gruntownie. Błysnęła wiedzą jasnowłosa
Zajdlówna, którą Paciorek zachęcał, aby po maturze szykowała się na studia.
W młodszej grupie mieliśmy później trzech chłopców
ze Starościna. W zachowaniu tych różnych przedstawicieli młodego pokolenia można było zauważyć wyraźną
różnicę. Pałacowi rozhukani, chociaż zewnętrznie uprzejmi, ale spryciarze. Wiejscy chłopcy z szacunkiem odnosili się do starszych. Podczas tego egzaminu nieoczekiwanie wpadła do Kamionki niemiecka żandarmeria. Czegoś
szukali, zrobił się zamęt w sąsiedztwie, a tu na plebanii
goście z Lublina i trzech obcych chłopaków. Złapali książki i w krzaki.
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Stara plebania w Kamionce, stan współczesny

Na wszelki wypadek przesiedzieli tam parę godzin.
Przepytałem ich z historii, bowiem Odroń, który niezwykle skrupulatnie traktował swoje obowiązki, był już mocno zmęczony.
– Ciężka artyleria – o powiedział o nich Paciorek. – Jednak pomimo nieporadności językowej i braków wyniesionych z podstawówki, widać zdolności i to wybitne. Będzie z nich pociecha.
Diagnoza, aczkolwiek w tamtym okresie znacznie na
wyrost, okazała się trafna. Jeden z tych chłopców został
lekarzem w Świdniku, drugi inżynierem, trzeci – syn ludowego działacza, nauczyciela w pobliskiej wsi – wybił
się znacznie ponad przeciętność jako profesor Akademii
Medycznej w Lublinie. Żaden z nich nawet o tym nie marzył składając egzamin na plebanii w Kamionce.
W następnych latach pracy i uczniów stale przybywało. Tajne władze oświatowe nie dysponowały funduszami, aby należycie wynagradzać liczne godziny lekcyjne.
Wyżyć się z tego nie dało. Toteż wielu pedagogów udzielało prywatnych korepetycji. Niektórzy zatrudniali się
też w szkolnictwie zawodowym, trochę dla niepoznaki,
aby nie zwracać na siebie uwagi szpiegów. Było to jednak
ryzykowne, kręcili się bowiem w tym środowisku różni
kombinatorzy.
Koordynowanie pracy wśród rozrzuconych w terenie
punktów tajnego nauczania nie należało do łatwych zadań. Nieustanne zagrożenie, konieczność ścisłej konspiracji, trudności komunikacyjne; na wozie í pod wozem,
a najczęściej pieszo – to wszystko stanowiło niewątpliwe wyzwanie. Społeczność wiejska, przeważnie doskonale zorientowana, starała się nauczycieli chronić i zazwyczaj okazywała się lojalna.

Na polecenie kuratora ksiądz Słowikowski działając na
terenie całego powiatu lubartowskiego, nawiązywał łączność i przekazywał polecenia służbowe. Wysoko cenił to
środowisko.
Karol Skaruch z Lubartowa zostawił następujące świadectwo: „Na przestrzeni całej mojej 25-letniej pracy nauczycielskiej nigdy wcześniej nie czułem tak potężnych
skrzydeł u ramion podobnie jak nigdy wcześniej nie zaobserwowałem takiego hartu ducha i zapału do nauki
wśród młodzieży”.
Franciszka Wrońska, niesłychanie aktywna, już po
wojnie przekazała księdzu Słowikowskiemu zapiski:
„Uczyliśmy tak w dni chmurne i deszczowe, jak też słoneczne i jasne. Chodziliśmy ciemnymi wieczorami po
mrocznych, wąskich zaułkach, po krętych, brudnych
schodach. Uczyliśmy w wytwornych gabinetach, ale
także w mieszkaniach ubogich. Jeździliśmy do plebanii,
dworów, czworaków, szkółek wiejskich i chat wieśniaczych. A wszędzie z jednakowym sercem i z tym samym
celem – uczyć. Uczyć młodzież bez względu na pochodzenie i stan majątkowy, chociaż sami opłacani byliśmy
śmiesznie mało”.
„W istniejącym spisie lubelskiej młodzieży uczącej się
podczas okupacji niemieckiej znalazło się 1087 osób. Urszulanki wydały czterdzieści dwie matury, Unia: trzydzieści sześć, Zamoyski: dwadzieścia sześć. Ci wszyscy młodzi ludzie nie zmarnowali lat wojny, aczkolwiek nie każdy
z nich mógł później wstąpić na uniwersytet. Potrafili się
jednak odnaleźć w nowych warunkach.
Rodziło się dzieło niezwykłe”.
opracowała
Maria Józefacka
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Jolanta
Laskowska

Jadwiga Ankiewicz
i jej Dziennik z Majdanka
Dziennik Jadwigi Ankiewicz jest wyjątkowym i jedynym tego rodzaju źródłem historycznym, które powstało
w niemieckim obozie koncentracyjnym.
Dokumentuje on istotny etap funkcjonowania Konzentrationslager Lublin. Czas uwięzienia Jadwigi trwa,
począwszy od osadzenia tu polskich więźniów politycznych – kobiet i mężczyzn – w styczniu 1943 r., przez przywiezienie przez Niemców na śmierć całych rodzin żydowskich po upadku powstania w getcie warszawskim,
do 17 maja 1943 r. Jadwiga opisywała świat za drutami
w odmienny sposób niż ci, którzy przeżyli obozy, przetrwali okrucieństwo II wojny światowej i zdecydowali się zrelacjonować swoje tragiczne doświadczenia po
wielu latach. W momencie uwięzienia była bardzo młodą dziewczyną. Z perspektywy szesnastolatki opisywała to, co mogła zaobserwować. Skupiała się na wydarzeniach, w których sama uczestniczyła, i na osobach, które
w tamtym czasie były blisko niej lub też, poprzez swoją
postawę, osobowość czy charyzmę, wzbudzały jej szacunek i uznanie.
Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 r.
w Warszawie jako drugie dziecko Barbary (1892–1979)
i Stefana (1899–1944) Ankiewiczów. Jej ojciec był warszawiakiem, a matka, z domu Lisiecka, pochodziła z Kumanowa koło Kamieńca Podolskiego. Pobrali się w 1924 r.1
Jadwiga została ochrzczona 10 października 1926 r. w kościele pw. św. Kazimierza w Warszawie.
Starszą o rok siostrę Marię Halinę w domu nazywano
drugim imieniem.
Jadwiga została ujęta podczas jednej z ulicznych łapanek w Warszawie. Schwytane w ten sposób przypadkowe
osoby zazwyczaj były kierowane do więzień, obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty do Rzeszy. Jadwiga była jedną z wielu tysięcy ofiar polityki niemieckiej
prowadzonej na okupowanych ziemiach polskich. Największe aresztowania miały miejsce w Warszawie od 15
1 Ślub odbył się 16 września 1924 r. – na podstawie zachowanego w zbiorach rodziny biletu członkowskiego 1. Pułku Saperów w Modlinie z zanotowaną na odwrocie datą, a także aktu znania Barbary Lisieckiej z 26 października
1923 r. Dokumenty w posiadaniu prawnuczki Stefana Ankiewicza, Agnieszki Suchanek.

do 18 stycznia 1943 r. Ludzi zgarniano wówczas grupowo z ulic, tramwajów i kin. Dla Jadwigi była to jednak:
„[...] najzwyczajniejsza łapanka, różniąca się jednak trochę od poprzednich tym, że przewieźli nas na Pawiak.
Dlaczego na Pawiak, a nie na Skaryszewską jak zwykle?”
(15 I 43 r.).
Część zatrzymanych podczas łapanki 15 stycznia
1943 r., w tym Jadwigę, przewieziono do więzienia gestapo na Pawiaku. Stamtąd 17 stycznia, razem z innymi, została umieszczona w transporcie do obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie. Dotarła tam dzień później.
W drodze z Pawiaka Jadwiga wyrzuciła przygotowaną
wcześniej kartkę, mając nadzieję, że trafi ona do rodziny. Wspominała o tym w Dzienniku: „Po «obiedzie» napisałam kartkę do domu. Może będzie jakiś moment, że
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będę [ją] mogła komuś podać” (16 I 43 r.). Opracowująca poprzednią edycję dokumentu Janina Kiełboń sądziła,
że kartka ta nie trafiła do bliskich i rodzina nie wiedziała, co stało się z Jadwigą. Jednak list pisany przez Stefana
do Barbary Ankiewicz z 27 stycznia 1943 r. stanowi dowód, że było inaczej:
Kochana Basiu!
Nie gniewaj się, że tak długo nie pisałem, ale
naprawdę nie mam odwagi pisać, bo zamiast lepiej,
jest coraz to gorzej, a już teraz to nas spotkało chyba
najgorsze nieszczęście, bo w łapance 15 stycznia
złapali Jadzię i gdzieś wywieźli, że do tej pory nic
się nie możemy dowiedzieć gdzie Ona jest. Jaśka 17
pojechała aż za Lublin, bo tam podobno wywozili
złapanych w tym dniu. Od Jadzi była tylko jedna
wiadomość, jak ją wieźli z Pawiaka na Pragę, to
przez kogoś podała kartkę i od tej pory ślad po niej
zaginął. Jak tylko coś będę wiedział, to Ci zaraz
napiszę. Jeżeli ją wywieźli na robotę, to jeszcze nie
będzie takie złe, gorzej jeżeli na wschód. Na razie
jestem zupełnie bezradny i nic nie mogę na to
poradzić, co jest dla mnie najgorsze, ale może Bóg
da, że to się jakoś szczęśliwie skończy [...].
Stef2
Rodzina przez wiele tygodni czyniła starania, żeby
ustalić miejsce pobytu Jadwigi. Stefan Ankiewicz regularnie pisał o tym do żony:
„[...] jeżeli tylko będą nowe wiadomości, to Ci
zaraz napiszemy”, jednak podejmowane wysiłki nie
przynosiły efektów: „Basiu! Od Jadzi do tej pory nic,
jeszcze nie ma żadnych wiadomości, ale jedna pani
pojechała do Lublina, to może coś się dowie?”3.
List pisany do mamy Jadwigi przez Stanisławę Ankiewicz dowodzi, że nastolatka po pewnym czasie skontaktowała się z siostrą Haliną i poinformowała, gdzie się
znajduje. Podpowiadała także, co rodzina może zrobić
w jej sprawie:
[...] zaraz Ci nie odpisaliśmy, bośmy jeszcze dobrze
nie wiedzieli, gdzie jest Jadzia. Otóż wczoraj przysłała
kartkę do Hali, że jest w obozie pod Lublinem i żeby
jej przysłać ałswajs4 poświadczony przez fabrykę, to
ją zwolnią, no i oczywiście wszystko się załatwiło
i fabryka sama będzie się starała o jej zwolnienie.
[...] mam nadzieję, że za parę dni napiszemy Ci, że
Jadzia jest już w domu.
Stacha5
2 List Stefana Ankiewicza do żony Barbary z 27 stycznia 1943 r.
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W Dzienniku nie ma zbyt wielu wzmianek na temat korespondencji Jadwigi z rodziną. Nie wspominała o kartce, którą wysyłała do siostry, ani o tym, że prosiła o dokument z fabryki i pomoc w zwolnieniu z obozu.
Mogło to wynikać z obawy Jadwigi o bezpieczeństwo
najbliższych, gdyby grypsy dostały się w ręce Niemców.
Stefan Ankiewicz był pełen nadziei na oswobodzenie córki i jej powrót do domu. Tłumaczył żonie, że urzędowy
tryb starania o zwolnienie wymaga czasu:
„[...] Janka była wczoraj i mówiła, że Jadzia
w najbliższych dniach przyjedzie, ale tak długo się
to schodzi i też nic nie możemy poradzić, żeby to
przyspieszyć [...]”6.
Jadwiga nadal pozostawała w obozie na Majdanku.
Konzentrationslager Lublin, potocznie zwany Majdankiem, funkcjonował w latach 1941–1944. Położony był
w południowo-wschodniej części miasta.
Zajmował powierzchnię 270 ha. Składał się z części
więźniarskiej podzielonej na pięć tzw. pól, części gospodarczej oraz sektora przeznaczonego dla załogi SS. Osadzonych przetrzymywano w prymitywnych drewnianych
barakach. Wykonywali oni prace związane z budową
i funkcjonowaniem KL Lublin (m.in.: w warsztatach rzemieślniczych, pralni, kuchniach, magazynach, kancelariach obozowych), stanowili także darmową siłę roboczą
dla niemieckich firm i instytucji działających w Lublinie oraz innych obozów. Początkowo osadzano tu jedynie mężczyzn, ale w październiku 1942 r. na V polu
więźniarskim utworzono obóz dla kobiet. Na Majdanku
przebywały także dzieci. Wśród więźniów przeważali Żydzi polscy i Polacy, ponadto osadzeni byli tu także: Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie oraz osoby z krajów Europy Zachodniej.
Przez pierwsze tygodnie pobytu na Majdanku więźniarki z transportu, którym została przywieziona Jadwiga, nie zostały formalnie przyjęte ani przebrane w pasiaki.
W dzienniku pod datą 15 lutego 1943 r. autorka podaje, że po porannym apelu część osadzonych (z Pawiaka)
poszła do pracy, a inne wróciły do baraku bez przydzielonych obowiązków. Jadwiga, tak jak jej koleżanki, wykonywała sporadycznie różne prace o charakterze porządkowym w swoim baraku i jego otoczeniu: czyszczenie
i mycie podłóg, usuwanie przymarzniętego do ziemi kału
na zewnątrz budynku, noszenie kotła z pożywieniem.
Grupę więźniarek z łapanki, w której znajdowała się
Ankiewicz, włączono do ewidencji obozu dopiero 24 lutego 1943 r. Po kąpieli przydzielono im obozową odzież,
czemu autorka poświęca sporo uwagi:

3 Listy Stefana Ankiewicza do żony Barbary z 6 lutego 1943 r. oraz bez daty.
4 Ałswajs, właśc. Ausweis – dokument poświadczający zatrudnienie, wydawany przez władze niemieckie.
5 List Stanisławy Ankiewicz do Barbary Ankiewicz z 6 lutego 1943 r.

6 Kartka Stefana Ankiewicza do żony Barbary z 4 marca 1943 r.
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24 II 43 r. [...] W drzwiach do trzeciej sali
wyflitowano7 nam wszelkie owłosienie i Niemka
podała każdej tłomoczek. A więc: pasiak, sweter,
koszula, majtki (a raczej kalesony męskie, mężczyźni
znów [dostali] majtki), pończochy i wreszcie
kapelusze. Kapelusze te stanowiły taki kontrast
z pasiakami, że pomimo wszystkiego, kiedy jedna
na drugą spojrzała, musiała się śmiać [...].
Wtedy także nadano Jadwidze numer 5322. Jej grupa wysyłana była do montowania i demontowania prycz
oraz kopania rowów kanalizacyjnych. Pracę w pełnym
wymiarze godzin więźniarki rozpoczęły po 1 marca.
Jadwiga zaprzyjaźniła się z czterema młodymi dziewczętami: Krystyną Gontarską, Marią Turkowską, Janiną
Nowacką i Mieczysławą Strawińską. Żartobliwie mówiono o nich „pięcioraczki majdaniarskie”. Informacja o tym
była najwidoczniej bardzo ważna dla Jadwigi, gdyż poświęciła jej w Dzienniku dosyć obszerny akapit.
8 marca Jadwiga wraz z koleżankami zgłosiła się do
pracy w obozowej pralni8, która mieściła się na tzw. I międzypolu, ogrodzonej drutem kolczastym przestrzeni pomiędzy polami więźniarskimi nr I i II. Pralnia sąsiadowała z budynkiem, w którym składowano zwłoki ofiar,
a także z tzw. starym krematorium. Była przez to szczególnym punktem obserwacyjnym.
W tym czasie w komorach gazowych Niemcy dokonywali eksterminacji Żydów z getta warszawskiego. Autorka Dziennika widziała skutki masowych mordów popełnianych na mieszkańcach jej rodzinnego miasta: zwłoki
ofiar składowane w pobliżu pralni. Jadwiga nie pozostała obojętna na to, czego była świadkiem:
4 V 43 r. [...] Są to przeważnie małe dzieci, starzy
i chorzy. Nie! To naprawdę można oszaleć, patrząc
na te trupio blade, sparaliżowane obłędnym
strachem twarze [...].
Jadwiga pracowała w pralni do dnia swojego zwolnienia z obozu, czyli do 17 maja 1943 r. Należy podkreślić,
że stosunkowo niewielu osadzonych w obozie koncentracyjnym na Majdanku mogło liczyć na zwolnienie. Dotyczyło to z reguły polskich więźniów ujętych w trakcie
łapanek, zakładników9 i części rodzin chłopskich wysiedlonych z Zamojszczyzny.

7 Flitować – rozpylać środek dezynfekcyjny.
8 Pracę tę była więźniarka KL Lublin Helena Bujakowska-Heinrich opisała
następująco: „[…] w kotłach gotowała się gorąca woda, a nie bielizna – brało
się ją w miseczkę i polewało leżące na stole pasiaki – przez szorowanie szczotką. Często zanim przyniosło się nową porcję gorącej wody – pasiaki przymarzały do stołów. Ręce maczane w gorącej wodzie – na mrozie pękały i bolały”.
APMM, AZ, 86/10: Nabytki Działu Archiwum, Helena Bujakowska-Heinrich.
Uwagi do dziennika J. Ankiewicz, k. 73.
9 Kategoria więźniów spotykana wyłącznie w KL Lublin. Byli to chłopi osadzeni karnie za nieoddanie kontyngentu lub współpracę z partyzantami.

Jadwiga, razem z innymi, którzy odzyskali tego dnia
wolność, udała się do siedziby Polskiego Czerwonego
Krzyża w Lublinie przy ul. Niecałej. Tam otrzymała pieniądze na bilet i prowiant na drogę. Porannym pociągiem
wróciła do domu w Warszawie.
Podczas uwięzienia w obozie koncentracyjnym na
Majdanku Jadwiga spisywała swoje obserwacje, uwagi i odczucia towarzyszące jej i innym kobietom na bieżąco, niemal dzień po dniu. Pisała w zeszycie do języka
polskiego, w jedną linię, używając ołówka. Ze wzmianek
w Dzienniku wynika, że najprawdopodobniej miała te
przedmioty – wraz z teczką, w której je przechowywała – od czasu łapanki. Więźniom bardzo rzadko udawało
się uniknąć rewizji podczas przyjęcia do obozu. Zdarzało
się jednak niekiedy, że przeprowadzano je niedbale i niesystematycznie. O materiały piśmiennicze w obozie było
bardzo trudno. Kartka czy ołówek były bezcenne, a więźniowie używali nawet najmniejszych skrawków papieru,
aby wysłać choć kilka słów do bliskich, dać znać, że żyją
i gdzie przebywają. Posiadanie przyborów do pisania było
za drutami surowo wzbronione.
Znalezienie ich przez władze obozowe narażało ich na
niebezpieczeństwo pobicia czy nawet śmierci. Jadwiga
musiała pisać potajemnie, ponadto wykazać się ogromną determinacją i pomysłowością, aby jej zeszyt nie został znaleziony podczas rewizji w baraku. Również żadna
z osadzonych nie zdradziła nadzorczyniom, że dziewczyna prowadzi zapiski. Zeszyt z zapiskami udało się jej bezpiecznie wynieść pod podszewką kurtki. Zdawała sobie
sprawę, co może jej grozić w przypadku rewizji…
Po śmierci Jadwigi Ankiewicz zeszyt z zapiskami z KL
Lublin przechowywany był przez jej matkę, a następnie
przez siostrę. Gdy Maria Halina wyszła za mąż, Dziennik
znalazł się pod opieką jej i jej męża Leonarda Suchana.
Państwo Suchanowie skontaktowali się z Państwowym
Muzeum na Majdanku na początku sierpnia 1998 r., informując o posiadanym dokumencie i podając podstawowe dane biograficzne jego autorki. Maria Halina Suchan
zdecydowała wówczas o przekazaniu do zbiorów archiwalnych maszynopisu Dziennika. Początkowo pragnęła
zachować oryginał tekstu jako cenną rodzinną pamiątkę, jednak po pewnym czasie zmieniła zdanie i przekazała Muzeum rękopis swojej siostry. Jednocześnie wyraziła
wolę, aby materiał ukazał się drukiem. Leonard Suchan
spisał życiorys Jadwigi, małżonkowie przekazali też kilka
kserokopii przedstawiających ją zdjęć.
Jolanta Laskowska

(fragment wstępu, którym opatrzono Dzienniki Jadwigi
Ankiewicz wydane przez Państwowe Muzeum na Majdanku w roku 2020)
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Jadwiga
Ankiewicz

Majdanek 15 I–17 V 1943 r.
Fragmenty Dzienników

15 I 43 r.
Piątek
Jestem na Pawiaku1. Jak to się stało? Po prostu najzwyczajniejsza łapanka, różniąca się jednak trochę od
poprzednich tym, że przewieźli nas na Pawiak. Dlaczego na Pawiak, a nie na Skaryszewską2 jak zwykle?
Złapali mnie razem z Wieśką na Marszałkowskiej. Do
godziny 9 siedziałyśmy w Imperialu3. Potem przyjechały budy i zaczęli wywozić. Wieśce udało się wyjść
jako niepełnoletniej. Ja ze swoim wzrostem nawet nie
próbowałam. Ustawili nas w piątki. W budzie było zupełnie ciemno. Niektóre poprzewracały się o pozakładane łańcuchy. Poza tym wszystkie prawie zajmowały
miejsca na przedzie, tak że w końcu na początku był
ogromny tłok, a w końcu zupełnie pusto. Na jezdni zostało się jeszcze parę kobiet, a Niemiec zaczął się drzeć,
że te kilka musi się zmieścić koniecznie. Jedna z nich
widocznie zapomniała się, w jakiej jest sytuacji, gdyż
wykrzyknęła: „kobiety, doprawdy, posuńcie się, przecież każdy chce jechać!”. Pomimo grozy sytuacji kilka wybuchnęło śmiechem. Jeszcze wsiadło kilka osób,
jeszcze pobiegło kilka spojrzeń na cichą i wyludnioną w tej chwili ulicę, usłyszałyśmy parę słów zamienionych po niemiecku z szoferem, motor zadrżał dwa
razy i buda ruszyła. Byłyśmy wtedy pewne, że jedziemy na Skaryszewską. Dziury w plandece powiedziały
nam jednak co innego, zobaczyłyśmy przez nie, że mijamy Plac Teatralny i wjeżdżamy na Bielańską. Czyżby
na Pawiak? Jeszcze parę minut jazdy i buda zatrzymała się na podwórku Pawiaka. Na widok gołych murów
i zakratowanych okien przebiegł mnie dreszcz. Zaczęłyśmy wstępować na schody. Mijając pierwsze piętro,
zobaczyłam za kratami odgradzającymi korytarz od

klatki schodowej blade twarze więźniów ubranych w szare więzienne ubrania. Jeden z nich miał całą twarz posiniaczoną i podbite oko. Spoglądali na nas z pytającymi
minami. Ale nie wolno się nam zatrzymywać, idziemy
wyżej. Na drugim piętrze, w ogromnej sali spisali nazwiska, odebrali zapalniczki, zapałki i jakiś młody Niemiec
wprowadził nas do celi. Zawsze wyobrażałam sobie celę
pawiacką jak ciemny, wilgotny loch, bez podłogi i z ciemnymi, zimnymi ścianami. Cela, w której się znajdowałam
pośród 25 towarzyszek niedoli, była dość duża, z możliwie czystą podłogą i małym, zakratowanym oknem. Na
środku dwa małe stoliki. Prycze przymocowane do ścian
i sterta sienników pod ścianą. Na pocieszenie zesłał nam
Pan Bóg jakąś Irkę – diabła (à la Makuszyńskiego panna
z mokrą głową). Sam jej widok leżącej na krótkim stoliku, poza którego obręb wystawały cienkie jak patyki nogi,
pobudzał do śmiechu, a cóż dopiero kiedy zaczęła gadać
słone kawały i sposób, w jaki ją złapali. O 10 przyszedł
wachman4 i powiedział, żeby przyszykować się do spania, bo niedługo gaszą światło. Położyłam się na sienniku pod stołem z jakąś sympatyczną panienką. I zasnęłam.

2 W latach 1941–1944 w budynku przy ul. Skaryszewskiej 9 znajdował
się obóz przejściowy, z którego wywożono ujętych w łapankach na roboty przymusowe.

16 I 43 r.
Sobota
O 6 pobudka. Jakież dziwne uczucie mnie ogarnęło,
kiedy po przebudzeniu uświadomiłam sobie, że znajduję się w celi, i to w celi na Pawiaku. Dlaczego? Za co? Ale
cóż znowu, nie czas teraz na rozmyślania, bo oto przynieśli, a raczej wrzucili nam do celi szczotkę i śmietniczkę.
Posprzątać – pozamiatać. Przyprowadziłyśmy celę do porządku i siedzimy, czekamy, co będzie dalej. Jest nas 26.
Jestem już głodna. Ostatni raz jadłam wczoraj o 12,
jeszcze w czasie przerwy obiadowej w fabryce. Nareszcie śniadanie. Ćwiartka chleba i pół litra kawy. Smutek
smutkiem, ale żołądek dopomina się o swoje. Usiadłam
na rogu stołu. Chleb zjadłam cały od razu, w kawie umoczyłam tylko usta. W ogóle nienawidzę kawy, ale ta jest
okropna.

3 Kino położone przy ul. Marszałkowskiej 56. Od 1945 r. pod nazwą
Polonia.

4 Wachman – strażnik.

1 W latach 1939–1944 niemieckie więzienie policji i służby bezpieczeństwa, położone pomiędzy ulicami Dzielną, Pawią i Więzienną w Warszawie.
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Już 11. Przywożą coraz nowych. W naszej celi jest już
jak śledzi w beczce. Powietrze okropne, nie ma już po
prostu czym oddychać.
Obiad.
Z blaszanych menażek jemy drewnianymi, przepojonymi kwaśnym zapachem łyżkami zupę (o ile potrawę
tę w ogóle można nazwać zupą). Jest to brukiew z pęczakiem i szarą polewką. Brukiew wyrzucamy do miski
stojącej na środku stołu, a kaszę odcedzamy od polewki i jemy.
Po „obiedzie” napisałam kartkę do domu. Może będzie
jakiś moment, że będę [ją] mogła komuś podać.
Był wachman. Kazał przygotować się do drogi. Wychodzimy. Pozwalają nam jeszcze raz iść „na obórkę”(tak nazywa wachman klozet). Teraz wychodzimy już naprawdę.
Dzień jest pochmurny i wydaje się jakiś dziwnie groźny i ponury. Ustawiają nas w pojedynczą kolejkę. Przed
budą stoi Niemiec i każdej podaje bochenek chleba. Można z tego wywnioskować, że szykują nas w drogę trochę
dalszą jak na Skaryszewską. Włazimy do budy. Przed nosem chmajtnęły mi nogi wsiadającej przede mną. Teraz
na mnie kolej. Ktoś podał mi rękę – hop-siup i już jestem
w budzie. Odjeżdżamy. Stoję przy okienku w plandece,
w ręku trzymam kartkę do domu. Na rogu jakiejś ulicy
stoją jacyś chłopcy i krzyczą: „kartki, rzucajcie kartki!”.
Wypuszczam z ręki swoją. Spada na bruk ulicy, otoczona rojem innych białych karteczek. Ach Boże, aby tylko podnieśli. Chcę wyjrzeć okienkiem, ale samochód

jedzie dalej, nie troszcząc się bynajmniej o los naszych
karteczek. Na ustach wszystkich jedno pytanie: „gdzie
nas wiozą?”. Wjeżdżamy wreszcie na szeroką brukowaną ulicę. Teraz już wiadomo, jedziemy wprost na Dworzec Zachodni5. Widać już nawet dym lokomotyw i słychać gwizd. Kilka kobiet, które przez całą drogę płakały,
zaczyna już teraz nie płakać, tylko ryczeć. Trochę jest mi
ich żal, ale trochę też mnie denerwuje ten lament. Buda
zatrzymuje się przy ostatnich wagonach pociągu towarowego. Nim się zorientowałam, Niemiec jakiś zdjął mnie
z budy i postawił na ziemię. Dwóch innych stoi już w wagonie i wciąga każdą po kolei do wewnątrz. Spoglądam
ostatni raz „na ten Boży świat” (jak mówi moja mama).
Na zachodzie zbierają się różowo-sine chmury. W ostatniej prawie chwili zerwał się wiatr, rozpędził zbierające
się chmury i błysnął w naszą stronę złoty promień zachodzącego słońca – błysnął i znów zniknął za chmurami, jak gdyby chciał nas pocieszyć. Równocześnie drzwi
zatrzasnęły się i ogarnęła nas zupełna ciemność. Na zewnątrz słychać jakieś szmery i odgłosy. Po chwili wszystko milknie. Jesteśmy zapieczętowane.
17 I 43 r.
Niedziela
Jesteśmy w obozie w Lublinie. Wątpię, czy w ogóle potrafię opisać, jak straszna była droga. 24 godz. jazdy (normalnie jedzie do Lublina 5 godz.) w bydlęcym wagonie.
5 Transport odprawiono z Dworca Wschodniego.
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Noc spędziłyśmy, siedząc w kucki na mokrej podłodze
i marząc choćby o źdźble słomy, którą by można zatkać
szerokie szpary w podłodze. Przez szpary te wiało tak niemożliwie, że co parę minut musiałyśmy wstawać i dreptać
w kółko po wagonie dla rozgrzewki. Przy rozgrzewce takiej trzeba było mieć ręce wyciągnięte przed siebie, żeby
się z kimś nie zderzyć. (Było zupełnie ciemno). Poza tym
pociąg wycofywali co chwila na bocznicę i stał tam nieraz
po dwie godziny, a nas ogarniała rozpacz i męczyło nas
pytanie, czy w ogóle do tego nieznanego celu dojedziemy,
może cel i koniec naszej podróży mieści się w zamkniętych ścianach tego wagonu. Nad ranem byłyśmy już tak
strasznie zmęczone, że z trudem mogłyśmy utrzymać się
na pomarzniętych nogach. Jednak światło dzienne przeświecające przez te znienawidzone szpary dodało odrobinę otuchy. Może? Może jednak. Niech już wysadzą nas,
gdzie chcą, niech zrobią, co chcą, byleby wysadzili z tego
strasznego, zimnego i ciemnego jak grób wagonu. Jeszcze za mało wszystkiego, jeszcze przybyło jedno okropne zmartwienie, brak wody, a tu wszystkie prawie jak na
komendę dostały okropnego pragnienia. Powylizywałyśmy już wszystkie szpary, w które nawiało śniegu (jednak
i one się na coś przydały!). Ale śniegiem tym ugasiło się
pragnienie tylko po to, aby za parę minut odezwało się
ze zdwojoną siłą. Pić! Pić! Chociażby parę kropel wody.
Dziwne, że trzęsąc się z zimna, mam tak straszne pragnienie, jak gdybym znajdowała się nie w wilgotnym wagonie, a na rozpalonej Saharze. Kiedy przejeżdżałyśmy koło
jakiejś stacyjki, jedna zobaczyła przez mały otwór napis
i twierdzi z całą pewnością, że jesteśmy dwie stacje przed
Lublinem. Czy możliwe? Tyle już czasu jedziemy i dopiero Lublin? Jest już 2 godz. po poł. Zdaje mi się, że mróz
dzisiaj większy jak wczoraj. Ale już nie mogę dłużej chodzić, jestem już tak zmęczona tym dreptaniem w kółko,
że kręci mi się w głowie, więc niech się co chce dzieje, ale
muszę się położyć. Zwijam się jak kot w kłębek w kąciku
wagonu, ale jak strasznie wieje tymi szparami. A im bardziej jest mi zimno, tym więcej chce mi się pić. Jestem teraz jak gdyby bryła lodu, w której znajduje się rozpalony
ognik. Tylko z tą różnicą, że bryła lodu od ognika by się
roztopiła, a ja od tej wewnętrznej gorączki nie mogę się
ogrzać. Ach, jakbym chciała w tej chwili umrzeć, żeby to
się już raz skończyło. Ciekawe, co tam robią w tej chwili w domu, czy mamusia wie już? Ale co to! Zatrzymujemy się znowu i to nie zwykły postój, bo słychać na zewnątrz głosy i szczęk żelaza. Zrywam się ze swego kąta
i słucham dalej. Kroki zbliżają się do naszego wagonu.
Tak, nareszcie otwierają nas. W pierwszej chwili, gdy tylko otwarły się drzwi, oczy, przyzwyczajone przez 24 godz.
do ciemności, nie mogły się patrzeć na przerażająco biały
śnieg. Stoimy nie na stacji, tylko gdzieś na bocznicy, więc
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musimy skakać z dość wysoka na ziemię. Gdy tylko skoczyłam w zaspę śnieżną, zaczęłam garściami jeść śnieg.
Trochę ulżyło. Od samego wagonu jak okiem sięgnąć stoi
szpaler Ukraińców i Niemców. Kazali ustawić się piątkami. Kiedy ustawili nas już wszystkich, dali znak i ruszyliśmy naprzód. Zmarznięci do szpiku kości, poruszaliśmy
się jak manekiny. Jak strasznie długa była ta droga6. Szliśmy i szliśmy, a mnie się wydawało, że chyba ta droga będzie tak długa jak jazda. Czapka zsunęła mi się z głowy,
ale nie mogłam jej poprawić drewnianymi rękami. Mijaliśmy drewniane baraki, ale stale mówiono nam: „to jeszcze nie dla was i to jeszcze nie dla was”.
Zapadał już szary zmrok, na niebie pokazał się jaskrawy księżyc, kiedy wreszcie doszłyśmy do baraków obramowanych gęsto drutami kolczastymi, na których migotały światła obozowe. Stanęłyśmy, słychać było jeszcze
[przez] chwilę chrzęst kroków po śniegu w ostatnich szeregach, a po chwili wszystko umilkło. Rewizja. Dokonywały jej zakapturzone, energiczne, o zdrowych kolorach
Niemki. Czego u licha szukają u ludzi przywiezionych
z Pawiaka? Nareszcie koniec, wprowadzają nas do baraku.
Wydał mi się dość miły i zaciszny, ale byłam już tak zmęczona, że miałam jedno pragnienie – położyć się bodaj
na podłodze, aby się położyć. Kazano nam iść jeszcze do
następnego baraku po słomę i wydano po jednym kocu.
Powlokłam się jeszcze po tę nieszczęsną słomę, przyniosłam jej całe naręcze, położyłam pod ścianą i rzuciłyśmy
się obie z tą koleżanką (z tą, którą poznałam jeszcze na
Pawiaku), tak jak stałyśmy, w ubraniu. W nocy budziłam
się kilka razy, chciało mi się pić, ale nie wstawałam, bo tu
i tak nie ma wody, a na śnieg nie miałam ochoty.
18 I 43 r.
Poniedziałek
O 6 pobudka. Wstałam, przemyłam śniegiem twarz
i sprzątnęłam jako tako swoją słomę. Zbiórka na dworze. Nasza Niemka jest niskiego wzrostu, ale jak na Niemkę dość zgrabna, [ma] ładne niebieskie oczy, zdrową cerę
i jest nadzwyczaj energiczna. Zrobiła przeliczenie, po czym
okazało się, że jest nas w baraku 401 osób7. Następnie tłumaczka przetłumaczyła nam, że dziś otrzymamy sienniki i musimy je napchać słomą. Przy wyjściu dodała jeszcze, że jeżeli wszystko porządnie posprzątamy i będziemy
się porządnie zachowywać (ciekawe, co ona nazywa porządnym zachowaniem), to już od jutra wszystko się zmieni i ułoży. Na obiad była nawet możliwa zupa, a potem
upragniona przez wszystkich herbata, a raczej mięta. Na
6 Rampa kolejowa znajdowała się przy ul. Wrońskiej – około dwa kilometry od KL Lublin.
7 Liczba kobiet z łapanek. Oprócz nich więziono w tym czasie na V polu więźniarki polityczne.
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tę noc przygotowałyśmy się już lepiej. Dostałyśmy jeszcze
po jednym kocu i pościeliłyśmy sobie we trójkę, bo przyłączyła się do nas jedna Ukrainka Nadzieja. W Ukraince
Nadziei pokładamy naprawdę dużą nadzieję, licząc na to,
że ją zwolnią ze względu na jej narodowość, więc będzie
mogła wziąć od nas kartki i wysłać je do domu.
19 I 43 r.
Wtorek
Właściwie to dopiero dzisiejsza noc dała nam trochę
odpoczynku. Wstałyśmy znów o 6. Dzień jest dzisiaj pogodny, a my wypoczęte, więc nie wygląda już wszystko
tak tragicznie. Po apelu przyszła nasza Niemka z dwoma Niemcami i kazała wystąpić wszystkim kobietom ciężarnym. Wystąpiło kilka, spisano ich nazwiska. Poza tym
nie ma nic nowego. Przed wieczorem wydali nam miski,
łyżki i ręczniki. Na kolację była jakaś rzadka kasza. Jedzenie w ogóle jeszcze ujdzie, tylko najgorszy brak wody.
Od śniegu jest wstrętny smak i nie można nim zaspokoić pragnienia. Spać kładziemy się bardzo wcześnie, bo
nasz barak nie ma światła. Rozmawiałyśmy długo z Marią. Ona przed złapaniem miała święte życie, była tylko
jedna w domu, nigdzie nie pracowała, ojciec dobrze zarabiał i w ogóle prowadzili życie przedwojenne, wojny
w ogóle prawie nie znała.
20 I 43 r.
Środa
Mróz zelżał. Odetchnęłyśmy, że nie zmarzniemy bardzo na apelu.

Nareszcie znak życia z wolności. Była Niemka z Niemcami i wywołali kilka nazwisk do zwolnienia. Jednak
i stąd jest jakieś wyjście. Jakie one muszą być szczęśliwe! Kazali im się ubrać i zabrać wszystko, co mają, ze
sobą. Już wychodzą, uśmiechają się troszkę niepewnie,
jak gdyby nie dowierzały własnemu szczęściu. Na obiad
była brukiew. Nie jest ona jednak tak okropna jak na Pawiaku. Dość gęsta i czuć ją trochę mięsem, od biedy można zjeść trochę.
21 I 43 r.
Czwartek
Ranek dziś bardzo mroźny. Wstałyśmy jak zwykle
o 6. W ogóle życie nasze zaczyna się już normować. Pobudka o 6. Ach, jak się nie chce wstać z ciepłego legowiska. Jeszcze na pięć minut nakrywamy się na głowę, ale
już po paru chwilach słyszymy głos sąsiadki, p. Zdunek:
„malutkie, wstawajcie, bo nie zdążycie się ubrać”. Trudna
rada, no, Maryś! Raz, dwa, trzy, która się prędzej ubierze.
Zrywamy się równocześnie. Na spódnicach (do spania
rozbieramy się tylko z palt i swetrów) i we włosach pełno słomy. Teraz myć się. Mój Boże, czyż można nazwać
to myciem. W miseczkach od jedzenia trochę wczorajszej mięty. Po prostu macza się w tym nos i sprawa załatwiona. Na ręczniku zostają się ciemne plamy. 7 godz.
Apel. Palta zakładamy już w wyjściu. Jakie świeże powietrze. Takie przewietrzenie jest nawet dobre, tylko jak
nie za długo. W czasie, kiedy stoimy na apelu, grupa porządkowa sprząta w baraku. Wracamy do przewietrzonego baraku. Niezadługo słychać dudnienie kotłów na
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wozie. Śniadanie jedzie, mniejsza o to jakie, grunt że gorące. Rozgrzane jakąś polewką z mąki razowej, siedzimy
przy swoich posłaniach i robimy, co się nam podoba, to
znaczy gadamy, piszemy, gramy w karty (zrobione przez
nas z okładki z zeszytu) itd. Obiad. Potem znów obijanie
się i nudzenie aż do kolacji. Ze względu na brak światła
kładziemy się bardzo wcześnie.
Co oni właściwie mają zamiar z nami zrobić? Chyba
nie będą nas tak trzymać bez pracy i karmić.
Przy kolacji wydali nam po tafelce topionego masła
i po łyżce marmelady.
Wieczorem jedna z koleżanek, która była już w Niemczech, opowiadała nam swoje przeżycia stamtąd.
22 I 43 r.
Piątek
Dzisiaj mija już tydzień, jak mnie złapali. Dzień ten
bardzo niewiele różni się od wczorajszego, więc nie ma
właściwie co pisać.
23 I 43 r.
Sobota
Dzisiaj robimy pranie. Boże! Jakie to pranie. Na malusieńkiej miseczce trochę wody. Czekam w kolejce na
miejsce na piecyku, by móc zagrzać tę wodę. Potem idziemy w kąt pustego baraku i tam pierzemy koszulę, majtki i chusteczki do nosa, pierzemy mydłem-glinką, więc
po skończeniu wylewamy wodę zupełnie gęstą od brudu
i osadu z tego mydła. Potem biegniemy do pompy i płuczemy. Cała studnia wokoło obmarznięta jest lodem. Jest
mi zimno, więc będę pompowała dla wszystkich. Mokre
ręce przylepiają się do żelaznej rączki. Z początku jest mi
jeszcze bardziej zimno, ale cisnę rączkę pompy z całej siły.
Rozgrzałam się. Wypłukałam swoje i idziemy do baraku
suszyć. Suszy się na rurach od piecyka, oblepia się równo rurę, aby się zarazem wyprasowało. No, nareszcie koniec. Przyglądamy się naszej „świeżo wypranej” bieliźnie.
Jest żółto-szara, ale w każdym razie trochę czyściejsza.
24 I 43 r.
Niedziela
Mróz zelżał zupełnie. W nocy lał deszcz jak z cebra.
Przed barakiem jezioro. Niby jest odwilż, a powietrze
jest dziwnie zimno przejmujące. Ociągamy się z wyjściem na apel, ale trzeba. Po zejściu ze schodków nogi
od razu zapadają się w zimną, lepką maź. Stoimy już pół
godz., a Niemki jeszcze nie ma. Już 45 min. i jeszcze nie
ma. Nogi zmarzły mi już okropnie. Wreszcie zjawia się
w ciepłych wojłokowych kapcach i w kapturze na głowie. Z daleka kiwa nam ręką, że możemy wejść do baraku, nie może podejść bliżej, bo musiałaby wejść w błoto
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i zabrudzić te swoje piękne białe buty. Wpadamy hurmem do baraku. Zrzucam swoje ciężkie, nasiąknięte błotem buty, pewnie ważą teraz z 10 kg, nogi pakuję
w otwór siennika i przykrywam kocem. Rozgrzewają się,
jak przyjemnie.
Jest już szary zmrok, ten pochmurny dzień pogłębia
jeszcze bardziej i tak smutny nastrój. Czy mogę pomyśleć teraz o domu? Co robi w tej chwili „Gieniuś”8, mamusia, Halina, Stacha9 i w ogóle wszyscy moi? Czy myślicie
o mnie może, czy wiecie gdzie jestem i co robię? Ale lepiej
nie myśleć, bo się rozbeczę. Marysiu, może dokończymy
robić karty z okładki zeszytu, to byśmy trochę pograły.
27 I 43 r.
Środa
Nasza Niemka nie przychodzi już od kilku dni. Na
jej miejscu jest jakaś nowa, taka cholera, że trudno z nią
wytrzymać. Rano w czasie apelu wpadła do baraku jak
bomba i zaczęła się drzeć, że stanowczo za dużo mamy
chorych i tu nie miejsce, żeby się wylegiwać (symulantek było rzeczywiście bardzo dużo). Większość wypędziła
na dwór, za karę kazała nam po apelu stać jeszcze godzinę. Nogi zmarzły już okropnie, zaczęłyśmy tupać. Kiedy
tupie 385 par nóg, wytwarza się porządny szmer. Niemka wyszła z baraku i w krzyk: „jeżeli będziecie zachowywać się tak głośno, to postoicie jeszcze dłużej”. Ale [gdy]
odchodziła, coś ją wzruszyło, bo powiedziała do komendantki10, że za 10 min. możemy wejść. Jednak i w takim
czorcie czasami się coś odezwie.
28 I 43 r.
Czwartek
Nareszcie jest jakaś nadzieja. Po obiedzie wywołali dużo do zwolnienia. Oficer, który wywoływał, odchodząc, powiedział: „jutro przyjdę, to zwolnię więcej”. Z powodu tego nastrój w baraku zmienił się i jest zupełnie
wesoło. Kilka zebrało się w kącie baraku i postanawia
przygotować na wieczór koncert.
Koncert udał się. Najpierw były jakieś dzikie tańce
i śpiewy, ale potem zaczęło się lepsze. Jedna z naszej grupy zadeklamowała wiersz Wierzyńskiego Młodości. To
ośmieliło do wystąpienia i inne. Było jeszcze parę wierszy, ale jedna z 13. grupy, tak zupełnie niepozorna dziewuszka, zadziwiła wszystkich, powiedziawszy calutkiego Ojca zadżumionych11. Potem jeszcze trochę śpiewu. Na
zakończenie wiersz i piosenka własnej kompozycji pt. Na
8 Stefan Ankiewicz, ojciec autorki, ukrywał się pod pseudonimem Eugeniusz
Wojciechowski.
9 Ciotka autorki, Stanisława.
10 Komendantka – tu: więźniarka funkcyjna, kierowniczka baraku
mieszkalnego.
11 Ojciec zadżumionych – poemat Juliusza Słowackiego z 1838 r.
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wolność, na wolność, na wolność już czas. Zrobiło się nam
trochę lżej na sercu. Pierwszy raz od tylu dni kładłyśmy
się trochę weselsze. Zasypiałyśmy z myślą o jutrzejszym
zwolnieniu.
30 I 43 r.
Sobota
Rano starałyśmy się lepiej umyć, powyczyszczałyśmy
śniegiem jako tako ubrania, bo przecież wszystko jedno,
mają być te zwolnienia, a nuż zwolnią mnie, przecież to
nie wiadomo. Co chwila wybiega któraś przed barak patrzeć, czy nie jedzie auto. Przyjechało. Do baraku wpada jakaś pawiaczka i krzyczy: „komisja warszawska!12 –
Warszawa na dół”. Biegniemy wszystkie w stronę pustego
baraku. Już po komisji. Boże, jakie to smutne. Czeka się
z taką niecierpliwością tej chwili, kiedy zaczną wywoływać. Potem w przerwie pomiędzy wywołaniem jednego
a drugiego nazwiska aż zamiera się na chwilkę, czeka się
z zapartym oddechem, może, może moje. Na środek wychodzi ta szczęśliwa, a my pozostałe czekamy dalej. Dzisiaj, niestety, tych szczęśliwych było bardzo mało. Wczorajsze obietnice były niczym. Wracamy do baraku ze
spuszczonymi głowami. Siadamy z Marią na naszym barłogu i nie mówimy już nic. Rano robiłyśmy sobie plany,
jak to byłoby, gdyby nas zwolnili, co za radość w domu,
a teraz... e, lepiej nie myśleć.

młody oficer. Po skończeniu wyczytywania z listy powiedział, że może zwolnić jeszcze 300 kobiet. Na te słowa
wszystkie runęły na stół, za którym stał ten oficer. Każda trzymała swoje papiery w rękach i każda chciała być
pierwsza. Ja stałam w grupce nielicznych, które się nie
pchały. Patrząc tak z tyłu na tę wrzeszczącą bandę, nie
miałyśmy wcale wrażenia, że są to ci sami ludzie, co przed
paru minutami. Nikt prawie nie zastanawiał się, że jeden człowiek nie może naraz oglądać papierów paruset kobiet. Niemka zaczęła walić pejczem i krzyczeć, aby
ustawić się w pojedynczą kolejkę, ale to nic nie pomogło. Stolik zaczął się posuwać do ściany tak, że oficer ledwie uciekł z życiem, i tak się skończyło nasze zwolnienie.
3 II 43 r.
Środa
Dziś zabrali resztę pawiaczek do kąpieli i przebrali
w pasiaki.
Wieczorem przyszedł nowy transport politycznych ze
Lwowa14.
4 II 43 r.
Czwartek
Podobnież ma przyjechać jakaś nadzwyczajna komisja, która ma bardzo dużo zwalniać.

2 II 43 r.
Poniedziałek [Wtorek]
Dzisiaj święto Matki Boskiej Gromnicznej. Marii powinszowałam rano, naturalnie – wolności. Ciekawe, jak
tam w domu z Haliny imieninami13.
Po południu zebrali znów wszystkie warszawianki w pustym baraku do zwolnienia. Zwalniał dziś jakiś

5 I [II] 43 r.
Piątek
Komisja jest rzeczywiście. Jak to dobrze! Stoimy z Marią, jak zwykle, na końcu (po cóż się pchać i narażać na
oberwanie pejczem, kiedy i na końcu słychać wywoływane nazwiska). „Marysiu! Pomyśl tylko, jakby to było,
gdyby nas zwolnili, już jutro byłybyśmy w domu, powitanie z wszystkimi, potem kąpiel, czysta bielizna i łóżko i...”
ach, lepiej nie myśleć, bo w wyobraźni jesteśmy już jedną nogą w domu, a potem nie zwolnią i trzeba się wracać do brudnego baraku. ...I nie zwolnili, pomimo że było
tak dużo zwolnień, żadna z naszej piątki nie znalazła się
w gronie tych szczęśliwych. A one szczęśliwe, jak szczęśliwe, stoją już za drutami, machają do nas rękami na pożegnanie. My zostajemy.
Stoimy z Marią przed barakiem. Śliczny jest zachód
słońca. Ale czy możemy się nim cieszyć, kiedy każdy widok stąd przesłania drut kolczasty? W dole widać Lublin15. Okna mieszkań błyszczą żywymi promieniami
zachodzącego słońca. Za oknami tymi są jeszcze może ludzie, którzy żyją, tak jak my żyliśmy jeszcze przed trzema

12 Funkcjonariusze gestapo przeprowadzający zwolnienia z obozu po wstępnym śledztwie lub na podstawie interwencji przedsiębiorstw i urzędów starających się o powrót do pracy swoich pracowników.

14 Lwowska policja bezpieczeństwa 1 lutego zapowiedziała przybycie 900
więźniów ze Lwowa. Transport dotarł 2 lutego, kobiety zostały skierowane na
V pole prawdopodobnie 3 lutego.

13 Pierwsze imię siostry autorki – Maria.

15 Pole kobiece położone było na wzniesieniu.

31 I 43 r.
Niedziela
Od pewnego czasu ustalono w każdym baraku dyżury
grup pracujących. W naszym baraku jest 13 takich grup
i dzisiaj akurat wypadł nasz dyżur. Przy sprzątaniu za barakiem (to znaczy przy odbijaniu przymarzniętych kup
zrobionych w nocy przez nasze towarzyszki bojące się iść
za barak do kibla) zmarzłam okropnie. Potem do śniadania, obiadu i kolacji trzeba było nosić potwornie ciężkie
kotły z zupą i kawą. Pomimo to grupa nasza „postawiła
się” i otrzymała pochwałę od komendantki, a co więcej,
dolewkę z zupy przeznaczono jako nagrodę także dla nas.
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tygodniami, śpią na łóżkach, a nie na siennikach, nie jedzą stale brukwi i nie marzną co dzień na apelu. Ale jedno jest pewne, nie każdy z nich zdaje sobie z tego sprawę,
co posiada, tak jak my nie zdawałyśmy sobie sprawy jeszcze przed trzema tygodniami. A więc nie martwmy się,
bo kiedy wrócimy do domu, będziemy się cieszyć każdym
kroczkiem w nim zrobionym i niestety będziemy musiały
powiedzieć, że i obóz się na coś przydał, bo nauczył nas
cenić to, co mamy.
6 II 43 r.
Sobota
No, mamy już to, czegośmy się najbardziej obawiały.
Są wszy. Znalazłam dziś jedną olbrzymią, białą, pełzającą
po spódniczce. Ale czyż możemy się dziwić, trzy tygodnie
śpimy na podłodze, nie rozbierając się, już trzy tygodnie
nie zmieniamy bielizny. Teraz do marzeń o domu dołącza się jeszcze jedno marzenie: o kąpieli i czystej bieliźnie.
II 43 r.
Niedziela
Po południu były u nas pawiaczki. Opowiadały swoje przeżycia z Pawiaka. Boże! Czym są nasze przeżycia
naprzeciwko tego, co one już przecierpiały. Teraz także,
pomimo że nie mają nadziei na wyjście stąd przed końcem wojny, pogodziły się już z losem i są nawet wesołe.
Mówią, że tu jest lepsze jedzenie i mają więcej swobody jak na Pawiaku. Nas pocieszają, że łapankę z pewnością zwolnią.
Nad wieczorem przyszedł nowy transport z łapanki16.
Przeważnie z kolei.
Po cóż więc łapią nowych, kiedy nas mają zwalniać.
Czyżby tylko dla łapówek?
8 II 43 r.
Poniedziałek
Znów jest komisja. Znów zwolnili bardzo dużo. Z naszej grupy wyszły dziś dwie. Jedną z nich znałam już bardzo dobrze, więc dałam jej kartkę do domu, może załatwi.
10 II 43 r.
Środa
Te ranne apele stają się niemożliwe. Dziś zmarzłam
strasznie. Komisji nie ma. Siedzimy i gramy w karty. Co
parę minut musimy przerywać, bo co trochę to inną gryzie.
Wsadza rękę za koszulę, wyciąga, zabija i gra idzie dalej.
Po południu była Monika17. Spisała nazwiska wszystkich prostytutek. Nigdy bym nie przypuszczała, że jest ich
aż tak duży procent.
16 Byli to ludzie schwytani na dworcu kolejowym w Lublinie.
17 Więźniarka funkcyjna Monika Kurzweil.
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11 II 43 r.
Czwartek
W naszym baraku było bardzo dużo złapanych
w Lublinie, Zawadzie, ze wsi Dziesiątej i w ogóle [z] tych
okolic.
Zaraz po śniadaniu przyjechała komisja i cały Lublin
z okolicami wzięli do pustego baraku. Potrzymali ich tam
ze dwie godziny (prawdopodobnie sprawdzali jeszcze ich
papiery), następnie ustawili w piątki i wyprowadzili za
druty. Są zwolnione. Nastrój w baraku zmienił się momentalnie. Jeżeli zwolnili Lublin, to zwolnią i Warszawę.
Jeszcze nie skończyli wydawać obiadu, kiedy wpadła
jakaś pawiaczka z okrzykiem: „Warszawa na dół, Warszawa do tego baraku, gdzie zwalniali Lublin!”. Powstał
ruch i entuzjazm nie do opisania. Żadna nie pamiętała, że może miała do innej urazę, całowały się wszystkie
nawzajem. Dziewczęta z 1. grupy wychodziły pod rękę
z dziewczętami z grupy 9. (Grupy te prowadziły ze sobą
stale wojnę). W pośpiechu szukałyśmy kawałków swojej garderoby i pakowałyśmy to zamiast na siebie, do toreb i teczek. Barak opuszczałyśmy z piosenką na ustach
skomponowaną przez jedną z naszych koleżanek Na wolność, na wolność, na wolność już czas. Co prawda każda
śpiewała na swoją nutę i wychodził z tego jakiś ryk, w którym trudno się było dosłuchać jakichś słów. Lecz w tej
chwili nikt na to nie zwracał uwagi i piosenka ta wydała
się nam najpiękniejsza na świecie. Jak na skrzydłach sfrunęłyśmy z naszego baraku do baraku, gdzie mieli zwalniać (lot ten miałyśmy co prawda ułatwiony, gdyż barak
nasz stał na samej górze, a barak zwolnień w dole). Przed
bramą stało już znane nam auto. Przyszłyśmy oczywiście
za wcześnie i musiałyśmy czekać jeszcze 20 min. na oficera. Kiedy ukazał się w drzwiach, gwar zaczął milknąć.
Z zapartym oddechem wsłuchiwałyśmy się w wyczytywane nazwiska. Wyczytali bardzo dużo, ale z naszej piątki
nikt się nie ruszył. Kiedy przestali już wyczytywać, stałyśmy jeszcze chwilę w milczeniu. Chociaż było już cicho,
w uszach dzwoniły mi jeszcze ostatnie słowa oficera: „no
na dziś dosyć”. Jakże lekko je wypowiedział, nie zdając
sobie może sprawy, z jak ciężkim sercem je przyjęłyśmy.
Chciało się po prostu krzyczeć: „kiedy, kiedy wreszcie?”.
13 II 43 r.
Sobota
Na rannym apelu była znów inna Niemka. Z przeliczaniem załatwiła się bardzo szybko i weszła wraz z nami do
baraku. Rozmawiała z nami i pocieszała, że niedługo nas
zwolnią. Wychodziła, żegnana przyjaznymi spojrzeniami.
Zebrano wszystkie prostytutki z całego pola i umieszczono je w osobnym baraku. Kiedy opuściły nasz barak,
poczułyśmy się od razu pewniejsze siebie. Do tej pory

→

2 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

bałyśmy się po prostu odezwać, żeby nie narazić się na
krzyki i wymyślania.
14 II 43 r.
Niedziela
Już piąta niedziela na Majdanku. Po śniadaniu znów
była ta dobra, czarna Niemka. Siedziała z nami koło pieca, nas, młodych, pytała się, czy przed złapaniem uczyłyśmy się, czy pracowałyśmy. Potem powiedziała nam, żebyśmy się nie martwiły, żebyśmy tylko były cierpliwe, a na
pewno niedługo będziemy w domu. Ona także tęskni już
za domem i chciałaby, żeby się to jak najprędzej skończyło. Z pewnym wahaniem wyjęła z portfela fotografię
małego ślicznego chłopczyka. Pochyliła głowę, szepnęła:
„mein Sohn” i ukradkiem wytarła oczy. Zaraz też podniosła się, pożegnała i wyszła. Zastanawiam się, dlaczego jest
ona tutaj, kiedy ma takie małe dziecko.
W siennikach są już teraz takie okropne wszy, że noce
stają się wprost niemożliwe. W baraku jest zimno, więc
śpimy w trójkę na dwóch siennikach: ja, Maria i Janka18.
Z wieczora otulamy się szczelnie kocami, żeby nie było
jakiejś szparki, którą by wiało. Po paru minutach rozgrzewamy się jedna od drugiej. Za oknami wyje wiatr,
ale nam jest już ciepło. Po głowie snują się lekkie senne myśli, nad którymi nie trzeba się zastanawiać, błądzą
po niebieskich obłokach i już, już ma zapaść się w błogi
sen, gdy wtem z obłoków tych ściąga człowieka na ziemię
małe, spacerujące pod koszulą stworzonko – wesz. Momentalnie przytomnieję, zrywam się i głucha na narzekania Marysi i Janki, że narobiłam luftów ziejących zimnem, szukam wszy. Egzekucję wykonujemy przeważnie
na przygotowanym do tego celu lusterku. Układam się
i otulam z powrotem. Cóż z tego, teraz z kolei podnosi
się Janka, a ja z Marysią narzekam na lufty. Tak jest dotąd, dokąd jest światło, w nocy możemy się tylko drapać
i czekać świtu.
15 II 43 r.
Poniedziałek
Dzisiaj po apelu przyleciała Niemka komendantka
i urządziła taki bałagan, jakiego już dawno nie było. Wpadła do baraku i powypędzała wszystkie pejczą na dwór.
Podłogę szorować od początku, potem drzwi, stoły i stołki itd. Zazdrościłyśmy grupie 4. ich dyżuru, bo one chociaż musiały sprzątać, to jednak były wewnątrz baraku i nie marzły tak jak my. Stałyśmy pod oknem, tupiąc
nogami i, rozpłaszczając nosy o szyby, zaglądałyśmy do
środka. Praca szła dość szybko, ale nam, czekającym, wydawało się, że mogłyby robić jeszcze prędzej, więc pukałyśmy bezustannie w szyby. Wreszcie koniec. Wpadamy
18 Janina Nowacka.

do baraku jak banda dzikusów. Zrzucam z nóg przemarznięte buty i otulam je kocem.
Nad wieczorem były u nas z wizytą pawiaczki. Zachowanie ich wzbudza w nas podziw. Pomimo że muszą ciężko pracować i dom mają zamiar ujrzeć dopiero po wojnie,
umieją czekać cierpliwie, z uśmiechniętymi twarzami. Ich
życie jest już mniej więcej unormowane. Były w kąpieli
i przebrane są w pasiaki. Rano wstają tak jak my o 6 i razem z nami stoją o 7 na apelu. Potem my idziemy do baraku, a one ustawiają się w piątki i idą do pracy. Część do
szwalni, część do pralni, kilka też zostaje się na naszym
terenie, te noszą zielone opaski na rękawach19 i pod przewodnictwem Moniki wykonują prace pomocnicze przy
Niemkach.
16 II 43 r.
Wtorek
Nareszcie komisja. Zwolnili jednak bardzo mało.
Nasza komendantka została dziś zwolniona. Obrałyśmy sobie nową. Tym razem starszą i poważną kobietę. Wybór nasz okazał, zdaje się, niezły. Zaraz po kolacji zebrała nas koło stołu i zaczęła nam przemawiać do
rozumu: „Kobiety, mam pewien projekt, czy chciałybyście wstać jutro o 5 i zrobić w baraku porządek, poszorować stoły, stołki, drzwi, podłogę, potrzepać koce itd.
Słuchajcie! Musimy pokazać, że i my coś umiemy, że jednak nasz barak nie jest najgorszy”. Zgodziłyśmy się jednogłośnie i zaraz też położyłyśmy się spać, aby móc jutro wcześnie wstać.
17 II 43 r.
Środa
Tak jak było umówione, wstałyśmy o 5. Ubrałyśmy się
w ciągu paru minut i przemyłyśmy twarze w zimnej, pozostałej po kolacji mięcie. Ja z Janką zgłosiłyśmy się do
noszenia wody ze studni. Wzięłyśmy kocioł po kartoflach, przewlekłyśmy przez jego uszy kij od szczotki i ruszyłyśmy w drogę. Zimne, rzeźwe powietrze otrząsnęło nas z sennego nastroju. Do studni było dość daleko,
ale zaszłyśmy prędko. Droga powrotna wydała się trochę dłuższa, bo musiałyśmy kilka razy odpoczywać. Obróciłyśmy jeszcze kilka razy. Nawet nie wiadomo, kiedy
z ciemnej nocy zrobił się szary świt i światła obozowe poczęły gasnąć. Praca w baraku dobiegała końca. Musiałyśmy się spieszyć, aby zdążyć przed apelem.
Nie zdążyłam jeszcze rozgrzać rąk przy piecyku, kiedy trzeba było wychodzić na apel. Na wschodzie pokazała się olbrzymia czerwona kula słońca, do połowy otulona
jeszcze przez chmury i jakby zasnuta mgłą. Jakby na nasze
19 Zielone opaski nosiły więźniarki funkcyjne odpowiedzialne za porządek
i dyscyplinę w baraku.
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żądanie na apel zjawiły się aż trzy Niemki z Moniką. Jedna
z nich powiedziała do Moniki: „z tych baraków, jakie dziś
obchodziłam, ten jest najczyściejszy”. Potem kazała przetłumaczyć Monice, że barak ten bardzo się jej podoba i jeżeli będzie miała czas, to przyjdzie do nas posiedzieć. Byłyśmy bardzo zadowolone i wdzięczne naszej komendantce.
18 II 43 r.
Czwartek
Byłyśmy na komisji lekarskiej. Musiałyśmy wchodzić
nago jak Pan Bóg stworzył do pokoju, w którym było
dwóch lekarzy, kapuś, Monika i jedna pawiaczka. Najpierw Monika zważyła nas i zmierzyła wzrost. Badania
prawie wcale nie było. Lekarz zapytał się tylko, co dolega,
jeżeli nic, zobaczył oczy, zęby i na tym koniec. Pawiaczka
zanotowała nazwisko, adres, datę urodzenia itd.
19 II 43 r.
Piątek
W czasie apelu przyleciała Monika z okrzykiem: „cała
Warszawa na dół!”. Ubrałyśmy się w rekordowym tempie i pobiegłyśmy. W baraku było już pełno gestapowców
i wszystkie nasze Niemki. Pawiaczki zaczęły nawet rozpoznawać poszczególnych właścicieli żółtych koszul (miały już z nimi do czynienia w Alei Szucha). Ustawili nas
piątkami, a potem wpuszczali nas po pięć do pokoju. Podawałyśmy imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i przechodziłyśmy na lewą stronę. Po spisaniu, okazało się, że
jest nas wszystkich warszawianek 425. Z podań zwolnili
jeszcze 30, więc pozostało 395. Potem znów wywoływali po nazwisku i kazali ustawiać się z powrotem po prawej stronie. Zajęło to bardzo dużo czasu, dochodziła już
11. Byłyśmy bez śniadania i stanie to zmęczyło nas już
okropnie. Z początku robiłyśmy najróżniejsze domyślniki, co z nami zrobią, potem dałyśmy spokój i poruszałyśmy się jak marionetki na kijkach. A oni liczyli, przesuwali nas z lewej strony na prawą i odwrotnie, wywoływali
nazwiska, sprawdzali arkusze zapisanych naszymi nazwiskami papierów. Przeciągnęło się to jeszcze 1 [i] pół godz.
Złe i głodne wróciłyśmy do baraku.
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dobra, poczułam do niej w tej chwili niewytłumaczoną
złość. Najbardziej zazdrościłam jej tej białej bluzki. Jeżeli
wrócę do domu i kiedyś, może po wojnie, będę miała dużo
pieniędzy, to będę zawsze kupowała sobie tylko białe bluzki.
W nocy obudziły mnie strzały. Kilka było jeden po
drugim, tak jakby z karabinu maszynowego, a następnie
pojedyncze. Strzały te słychać było w stronie pola mężczyzn (my, kobiety, jesteśmy na samym końcu obozu).
Jeżeli która z naszych kobiet ma wśród mężczyzn znajomego, może się z nim porozumieć przez pawiaczki, które
wyznaczane są do noszenia węgla stamtąd na nasze pole.
Podają one wtedy kartki, a czasem nawet mogą porozmawiać, tylko muszą to robić bardzo ostrożnie, bo jeżeli by
ktoś niepożądany zauważył, pociągnęłoby to za sobą bardzo przykre skutki.
22 II 43 r.
Poniedziałek
Pawiaczki były już po węgiel i przyniosły wytłumaczenie nocnych strzałów. Mężczyźni w nocy uciekali. Kilku
podobno uciekło21, ale stojący na warcie zauważyli i zaczęli strzelać, wtedy kilku cofnęło się z powrotem do baraku. Jednego z nich złapali. Rano przyjechali Niemcy
i „zajęli się nim”. Zbili go strasznie i przywiązali nagiego do słupa. Wszystkim pozostałym mężczyznom kazali stać na dworze.
Już 12 godz., a mężczyźni jeszcze stoją głodni na apelu. Ten przywiązany do słupa też. Ach, Boże! Do jakich
granic dochodzi już podłość ludzka. Kiedy to się wreszcie skończy?
Jest już 4 godz. Co parę minut wybiega któraś przed
barak patrzeć, czy mężczyźni jeszcze stoją. Teraz idę ja.
Przed barakiem też jeszcze kilka innych kobiet, wśród
nich jedna pawiaczka z czerwonymi od płaczu oczyma,
tam za drutami głodni i zmarznięci stoją jej narzeczony
i brat... i wiele, wiele innych biedaków. Z daleka wyglądają
jak ciemna chmura. Wtem słyszymy jakiś okrzyk, ciemna
chmura najpierw zafalowała, a potem zaczęła rozdrabniać
się w poszczególne grupki śpieszące każda do swego baraku. Odetchnęłyśmy.

21 II 43 r.
Niedziela
Szósta niedziela w obozie.
Dzień jest mroźny, słoneczny. Na ranny apel przyszła
Niemka, którą pawiaczki nazywają „Słoneczko”20. Dopiero po niej widać, że dziś niedziela. Mundur odprasowany w kanty, śnieżnobiała bluzka, włosy ułożone w fale.
Uśmiechnęła się i powiedziała, że możemy już wejść, bo
pewnie już zmarzłyśmy. Pomimo że była dla nas bardzo

23 II 43 r.
Wtorek
Rano pawiaczki przyniosły wiadomość, że ten, który
był przywiązany wczoraj do słupa, zmarł dzisiejszej nocy
w szpitalu. Zaraz po śniadaniu zapędzili nas do szorowania podłóg w innych barakach.
Po południu podałam kartkę do domu. Z Lublina
przychodzą tu robotnicy do pracy przy wykańczaniu

20 Nadzorczyni o nieustalonej tożsamości.

21 Uciec udało się Franciszkowi Szponarowi, drugi z więźniów został złapany.
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baraków22. Napisałyśmy kartki i ja z Janką poszłyśmy
kombinować, aby je podać. Weszłyśmy do jednego z pustych baraków przeznaczonego na kąpiele. Zaczęłyśmy
się kręcić, jak gdybyśmy oglądały urządzenia. Podsunęłyśmy się do jednego z robotników i zapytałyśmy się, czy
nie wziąłby kartek. Odpowiedział: „dawajcie, tylko szybko”. Włożyłyśmy do koperty z kartkami 20 zł i podałyśmy
mu. Potem, jakby nam ubyło kilkanaście kilo, pobiegłyśmy do baraku.
O ile byłby uczciwym człowiekiem i załatwił, to za kilka dni mieliby list w domu, a na przyszły tydzień miałabym może odpowiedź.
24 II 43 r.
Środa
Wyrzucają nas z naszego baraku do 9. W naszym mają
przeprowadzać dezynfekcję.
Mamy niedobrą wiadomość. Z bloku 6. wzięli wszystkie kobiety do kąpieli i przebrali w pasiaki. Kobiety te są
także z łapanek, tylko nie z Warszawy. Jeżeli wzięli je, to
wezmą lada dzień i nas. Pawiaczki twierdzą, że to zaszła
pomyłka, ale czy można wierzyć? Sama Niemka powiedziała, że ubrać w pasiak jest bardzo łatwo, ale rozebrać
z niego trudniej. Do tej pory w pasiakach chodziły tylko
polityczne i w ogóle więźniarki. (Są tu i kobiety wiejskie,
które siedzą za nieodstawienie kontyngentu, zakładniczki za to, że w pobliżu ich wioski desanci wysadzili w powietrze tor kolejowy itp.).
Pasiaki23

Wzniosła postawa, choć szary ich strój,
na nogach niezgrabne chodaki,
to bracia i siostry, to mąż, może twój.
Pasiaki, pasiaki, pasiaki
Od świata kolczasty oddziela ich drut,
strażnice i wachy, i bramy,
lecz wkrótce wolności dopełni się cud,
tej chwili z otuchą czekamy.
Dziś wielkiej nauki nastąpił wszak czas,
że dola nas wszystkich jednaka,
niech żadne niechęci nie dzielą więc nas,
my wszystkie więźniarki w pasiakach.

Siedzę znów w innym baraku, ale już nie w swoim cywilnym ubraniu. Tak, stało się to, czegośmy najbardziej
[się] obawiały, jesteśmy w pasiakach. Są to szare, nieforemne ubrania w niebieskie pasy. Składają się z dwóch

22 Przy budowie KL Lublin zatrudniano pracowników z wolności.
23 Słowa hymnu obozu kobiecego autorstwa Zofii Karpińskiej-Bieńkowskiej
śpiewanego na melodię Szarej piechoty.

części, z jakiejś workowatej sukienki zapiętej pod szyję
i takiego samego sięgającego przed kolana kubraka.
Teraz trochę o tym, jak to się właściwie stało.
Po obiedzie ustawili nas w piątki i kazali zabrać wszystkie swoje rzeczy. Wiedziałam, że idziemy do kąpieli, a tam
zabierają wszystko, więc pobiegłam do pawiaczek zostawić teczkę. (Mam w niej ten zeszyt i ołówek, więc nie
mogę tego im zdać). Zasadniczo do pawiaczek chodzić
nam w ogóle nie wolno, a w dniu kąpieli surowo zabronione. Przechodząc przez druty, nie zauważyłam stojącego za barakiem Niemca sanitariusza. Zostawiłam jednej
pawiaczce teczkę i wychodziłam już spokojna, gdy wtem
spadła mi czyjaś pięść na głowę, zatoczyłam się i przez
kilka sekund szumiało mi w głowie. Potem pobiegłam
w stronę naszego baraku. Jakiś fatalny dzień, pierwszy
raz dostałam od Niemca. Najgorsze to upokorzenie i chęć
zrewanżowania się.
Kąpiel mieści się w drugim końcu obozu24. Wprowadzili nas do pierwszej sali, gdzie miałyśmy się rozebrać.
Cisnęłyśmy się wszystkie do kąta, w którym stał piec. Pawiaczka przyniosła papierowe torby z wypisanymi na
nich naszymi nazwiskami. Włożyłyśmy w nie swoje ubrania. (Wszystko oprócz butów). Następnie przeszłyśmy do
kąpieliska. Gorące strumienie wody zdarły z nas powłokę
sześciotygodniowego brudu. Poczułyśmy się jak „nowo
narodzone”. W drzwiach stanęła pawiaczka ze stertą czystych ręczników. Rozchwytałyśmy je w jednej chwili i wycierałyśmy nimi ciała czerwone, całe pokryte punktami
od ukąszeń wesz.
W drzwiach do trzeciej sali wyflitowano25 nam wszelkie owłosienie i Niemka podała każdej tłomoczek.
A więc: pasiak, sweter, koszula, majtki (a raczej kalesony męskie, mężczyźni znów [dostali] majtki), pończochy
i wreszcie kapelusze. Kapelusze te stanowiły taki kontrast
z pasiakami, że pomimo wszystkiego, kiedy jedna na drugą spojrzała, musiała się śmiać. Najprzeróżniejsze fasony,
jedne z kokardami, drugie z woalkami, inne znów z dużymi, świecącymi szpilami. Jak na maskaradzie. Nie wiem,
czy dali to dlatego, że zabrakło im chusteczek (pawiaczki dostały na głowy chustki), czy też chcieli zrobić z nas
pośmiewisko. Na dworze przeniknęło nas do szpiku kości zimne, wilgotne powietrze. Na dodatek przydzielili nas znowu do innego, nieopalanego dotychczas, baraku. Na kolację gorzka mięta i zgniłe kartofle. Sielanki tej
dopełniła jeszcze wiadomość, że dostajemy jeden koc na
trzy. Pijemy po łyku gorącej mięty i skupiamy się na jednym sienniku, zatykając dawnym zwyczajem wszystkie
lufty, aby „nie wiało”. Jednak z tego wszystkiego jedno
24 Łaźnia żeńska znajdowała się w odległości niemal kilometra od bramy
pola kobiecego.
25 Flitować – rozpylać środek dezynfekcyjny.
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Mauzoleum – element Pomnika Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów) – pomnik odsłonięto w 1969 roku na terenie byłego obozu
koncentracyjnego na Majdanku.

nas cieszy: to myśl, że nie będziemy potrzebowały wstawać i robić łowów na wszy.
Całą noc nie mogłyśmy spać. W nocy złapał mróz
i w baraku było tak okropnie zimno, że nie można było
uleżeć. Z początku tuliłyśmy się i zakrywałyśmy otwory, ale to nie pomagało, zimno wdzierało się, chwytało
za ręce i nogi. W końcu widząc, że to nie pomaga, wstałam, nacisnęłam swój kapelusz (kapelusz, w którym wygląda się jak na maskaradzie) na uszy i zaczęłam chodzić
po baraku w tą i z powrotem. W miarę chodzenia zaczęłam się rozgrzewać. Przez okna zaglądał jaskrawy księżyc.
Musiałam tej nocy powtarzać to kilka razy.
26 II 43 r.
Piątek
Zaraz po śniadaniu zapędzili nas do roboty w innych
barakach.
Po południu przywieźli dla nas prycze i musiałyśmy je
stawiać. Skończyłyśmy dopiero wieczorem. Narobiłyśmy
się okropnie. Ale będziemy spać na łóżkach.
27 II 43 r.
Sobota
Niedługo cieszyłyśmy się łóżkami. Wczoraj kazali nam
stawiać prycze, dziś każą rozbierać. Trudno, powzdychałyśmy, pogadałyśmy i zabrałyśmy się do roboty. Zeszło się
nam z tym do południa.
Po południu sprzątanie, szorowanie podłóg, drzwi
itd. Wreszcie koniec. Układamy się z powrotem w tym

samym kącie co przedtem (zapomniałam napisać, że jesteśmy znów w swoim dawnym baraku).
Przyszły też już nasze koce z parówki26. Ścielemy sobie,
jak dawniej, we trójkę, rozbieramy się (do tej pory przeważnie spałyśmy w ubraniach) i przykrywamy wszystkimi
kocami i pasiakami i nareszcie, nareszcie jest nam ciepło.
1 III 43 r.
Poniedziałek
Rano napisałyśmy kartki do domu i podałyśmy robotnikowi. Poszło nawet bardzo łatwo, bo był tylko jeden Litwin na warcie27.
Po śniadaniu zabrali nas do roboty przy kopaniu rowu
kanalizacyjnego w baraku przeznaczonym na kąpieliska.
Będziemy pracować teraz cały dzień od 8 rano do 5
(godzina przerwy na obiad). Praca nie jest taka ciężka,
jak nam się wydawało. Mamy też trochę urozmaicenia,
bo robimy razem z polskimi robotnikami. Część z nich
jest z Lublina, a część z Warszawy. My już wyobrażałyśmy sobie, że po tych łapankach, w których nas złapali, w Warszawie jest już wszystko do góry nogami. Przed
przyjazdem tych robotników chodziły tu różne wersje,
że w Warszawie okropny głód, sklepy pozamykane, kina
nieczynne, na ulicach prawie wcale nie ma ludzi, a tymczasem okazuje się, że wszystko jest po dawnemu, jak po
każdej zwykłej łapance.
26 Parówka – tu: dezynfekcja odzieży przy użyciu pary.
27 Znaczącą część załogi wartowniczej w KL Lublin stanowili Litwini z 252.
Batalionu Policyjnego.
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2 III 43 r.
Wtorek
Przerwa obiadowa. Mieszamy łyżkami w miskach
z brukwią. Jakoś nie idzie nam. Wtem drzwi otwierają się i wchodzi pawiaczka z listami w ręku. Zrywam się
z miejsca. Serce lata jak zwariowane, dopiero przed wyczytaniem każdego nazwiska zatrzymuje się na moment –
Chmielewska... Zduńczyk28... Trębaczyk29... i Ankiewicz.
Kilka metrów, jak jeden krok i już mam list w ręce. Właściwie karta, charakter ojca. Słów zaledwie parę, a jednak
tak wiele. Więc wiedzą już, gdzie jestem i starają się. (Tylko, niestety, nie wiedzą, że na staranie jest już za późno.
Bo czyż zdołają wyrwać stąd, kiedy jesteśmy już w pasiakach). „Poza tym w domu wszystko dobrze. Paczkę wysyłamy”. Potem jeszcze dopisek: „Jeżeli do poniedziałku cię
nie zwolnią, to wyślemy drugą paczkę”. Boże, Oni jeszcze
mają nadzieję zobaczyć się za kilka dni. Ale teraz wszystko na bok, grunt, że wiedzą, gdzie jestem, i że nikt oprócz
mnie nie wpadł.
6 III 43 r.
Sobota
Pracowałyśmy na noc, a teraz mamy cały dzień wolny i możemy robić, co się nam podoba. Leżę na swoim
sienniku i czytam, nie wiem już który raz, kartę z domu.
7 III 43 r.
Niedziela
Byłyśmy na koncercie u pawiaczek. Był naprawdę prześliczny. Nawet nie potrafię opisać. Strasznie podobał mi
się Mazur majdaniarski30. Doskonały był też tygodnik.
Każdy dzień opisany w bardzo dowcipny sposób. Na zakończenie chór pawiacki odśpiewał Pasiaki.
8 III 43 r.
Poniedziałek
Dzisiaj na naszym polu sądny dzień. Niemki dowiedziały się skądś, że nasze panienki „handlują” z robotnikami (handlują, tj. oddają wszystkie swoje droższe rzeczy za
żywność). Kilka dostało lanie. Robotnikom zrobili rewizję i znaleźli u jednego futro fokowe, u drugiego kożuszek
i bieliznę damską. Ci też dostali baty. Następnie zapowiedzieli, że jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, to ich przebiorą
w pasiaki, a nam nie dadzą przez trzy dni kolacji.
Przed chwilą była Klejnotowa31 i zapisywała na ochotnika do pralni. Nasza piątka uradziła, żeby się zapisać, bo
28 Prawdopodobnie Zofia Zduńczyk.
29 Prawdopodobnie Elżbieta Trębaczyk.
30 Mazur majdaniarski – piosenka na podstawie Mazura kajdaniarskiego Ludwika Waryńskiego z 1885 r.
31 Zofia Klejnot, do połowy marca 1943 r. najważniejsza w obozowej hierarchii więźniarka.

przecież w pralni będzie się chyba można umyć i wyprać
swoje rzeczy. Starsze kobiety nawet nam odradzały, że to
niby pranie to nie zabawka i że jesteśmy jeszcze za młode do takiej pracy. Ale mimo wszystko zapisałyśmy się.
Co będzie, to będzie!
Praczki mieszkają w bloku 10. Musimy się tam przenieść. Ze smętnymi minami pakujemy swoje manatki, co
prawda trochę nam żal tego bloku. Przez sześć tygodni
można się było przyzwyczaić. Ale trudno. Bierzemy teczki, torby, miski, koce i zanosimy to najpierw. Zostały się
już tylko sienniki. Zwijamy je w rulony i bierzemy na plecy. Słoma sypie się za kołnierz i na głowę. Żegnamy się ze
wszystkimi znajomymi i z komendantką. Komendantka
życzy nam, abyśmy w tamtym bloku miały lepsze szczęście jak w tym, żebyśmy jak najprędzej były zwolnione.
Wchodzimy jedna za drugą do baraku. Jak tu cicho
i czysto. Zupełnie inaczej jak u nas (w naszym baraku był
zawsze taki piekielny hałas, że czasami aż głowa bolała).
Poza tym są prycze. Stoimy na środku sali i nie wiemy,
co mamy ze sobą zrobić. W tej chwili płynie do nas głos
spod sufitu (tj. z najwyższej pryczy, z tak zwanego drugiego piętra): „czy to wy jesteście te pięć nowych?” – potakujemy głowami. Ten sam głos tłumaczy nam, że tu teraz wszyscy śpią, bo to jest nocna zmiana. Jeden tydzień
pracuje się na dzień, jeden na noc, a więc teraz mamy sobie poszukać wolne prycze i położyć się choć na trochę
spać, bo niedługo wychodzimy.
[9 III 43 r.]
[Wtorek]
Godz. 4. Komendantka budzi wszystkich. My, oczywiście, nie mogłyśmy spać. Z prycz wychylają się głowy
i zaczynają się nam przyglądać i dziwić, że wszystkie takie młode i sympatyczne. Jedna pani odezwała się: „takie to młode i akurat pięć jak pięcioraczki kanadyjskie”32,
druga znów dodała: „nie kanadyjskie chyba tylko majdaniarskie”. Wychodzimy, przed barakiem ustawiamy się
w piątki, czekamy na Niemkę. Nowa niespodzianka –
z praczkami jest ta dobra, mała Niemka „Perełka”33.
Pięcioraczki majdaniarskie w pralni
Pralnia mieści się zaraz za budynkiem krematorium.
Wchodzimy najpierw do suszarni. Przebieramy się w nasiąknięte wilgocią skórzane fartuchy i potwornie ciężkie
mokre drewniaki z cholewami. Ciągnąc nogami, idziemy
do pralni. Jest to wielka sala o betonowej podłodze. Na
środku stoją stoły, przy których mamy prać. Jest aż sześć
pieców z wmurowanymi w nie kotłami. Kiedy gotuje się
32 Urodzone 1934 r. w Kanadzie pięcioraczki, siostry Dionne, jako pierwsze
na świecie przeżyły okres niemowlęcy.
33 Nadzorczyni Hermine Böttcher.
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w nich bielizna, unosi się znad nich gęsta para i rozlewa
się po całej sali. Wszystkie kobiety podchodzą do swoich
stołów i zabierają się do pracy. My stoimy przy drzwiach
i czekamy, aż nam wskażą miejsca. Na szczęście wchodzi
komendantka Stasia i prowadzi nas do jakiegoś pustego
stołu. Mieścimy się przy nim wszystkie pięć. (Właściwie
do tej pory nie napisałam jeszcze, jak się wszystkie nazywają. A więc najstarsza: Krysia Gontarska, potem Marysia Turkowska, Janka Nowacka, Mietka Strawińska
i wreszcie Jadwiga Ankiewicz). Mamy się przyjrzeć, jak
inne piorą i robić tak samo. Idzie to tak: wyciąga się z basenów namoczone pasiaki, rozciąga się na stole i szoruje
się szczotkami. Zabieramy się do pracy.
Na razie jest jako tako, ale już po dwu godzinach chce
się tak okropnie spać, że myślę, iż zasnę na stojący. Czas
dłuży się strasznie. Ale wszystko przemija, a więc w końcu nadchodzi też ta upragniona 12 godz. i wołają nas na
obiad. Obiad – brukiew naturalnie, tylko trochę więcej
kartofli i po kromce chleba. Jemy to wraz ze wszystkimi
w kabinach. W każdej takiej kabinie jest szeroka rura,
przeprowadzona od pieca stojącego na zewnątrz. Kiedy
w piecu tym pali się, z rury wieje gorące powietrze i bielizna schnie szalenie szybko. Przerwa obiadowa trwa godzinę, ale my, oczywiście, pospałyśmy się i nie słyszałyśmy
wezwania do pracy. Obudziła nas nasza Stasia i powiedziała, że jednak musimy jeszcze się trochę pomęczyć, a potem
znów postara się nas gdzieś schować, abyśmy mogły trochę pospać. Wstałyśmy z westchnieniem, pomimo że leżałyśmy na gołej podłodze. Ach! Jak się nie chce wyjść z tak
ciepłej kabiny i iść do zimnej, mokrej pralni. Ale trzeba,
więc idziemy. Pierzemy brudne, zawszone pasiaki, niektóre są pokrwawione, inne rozprute z tyłu, podobno z trupów. Jest mi jakoś dziwnie smutno. Jak ta noc się strasznie
wlecze. Dopiero 3. Skupiam uwagę na szczególnie brudnym pasiaku. Raz, dwa szczotką, raz, dwa, już niedługo.
Postanawiam sobie, że jak tylko wrócimy do baraku, to zaraz rzucam się na łóżko i śpię cały dzień.
Nareszcie 5. Sprzątamy pralnię i idziemy do suszarni.
Ciepło w kabinie działa usypiająco. Znów zdrzemnęłam
się trochę na siedząco, oparta o ścianę. O 6 wychodzimy.
Aby prędzej do baraku, do łóżka. Mam wrażenie, że teraz gdyby mi pozwolili spać tyle, ile chcę, to bym spała ze
dwa dni bez przerwy.
11 III 43 r.
Czwartek
Już trzecia noc pracy w pralni. Właściwie praca nie jest
ciężka, bo nikt nas nie pospiesza, ale samo stanie i walka ze snem są okropne. Gdybyśmy się wysypiały w dzień,
byłoby łatwiej. W nocy postanawiamy sobie zawsze, że
gdy tylko wrócimy do baraku, to zaraz kładziemy się spać.
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Lecz gdy tylko wyjdziemy na dwór, zimne powietrze trochę nas otrzeźwi, potem w baraku zawsze znajdzie się coś
do roboty, a to coś przyszyć, to wyczyścić, albo odwiedzić stary barak czy pawiaczki i tak przeważnie zejdzie do
obiadu. Po obiedzie śpimy 4 godz. W chwili najsłodszego snu budzi nas głos komendantki: „panienki, wstawać,
już czas”. Ukradniemy czasem jeszcze 5 do 10 min, a potem ubieramy się na grandę, ścielemy łóżka (koniecznie
w kant) i wychodzimy.
13 III 43 r.
Sobota
Jeszcze tylko jedna noc, a potem wolny dzień, wolna
noc, a w poniedziałek na dzień.
16 III 43 r.
Środa [Wtorek]
Chodzimy teraz na dzień. Chodząc na dzień, widzimy więcej, co się dzieje u mężczyzn. O 5 rano stoją już
na apelu. Dziś, przechodząc obok III pola, widziałyśmy,
jak Niemiec bił mężczyznę pracującego przy cegle. Razy
spadały przeważnie na głowę.
Kiedyś pawiaczki opowiadały nam takie okropne rzeczy o tym, jakoby mieli tracić tutaj ludzi w jakiejś komorze gazowej. Dawniej nie chciałyśmy w to wierzyć, ale dziś
same już to widziałyśmy i teraz już nie wątpimy, nie wiemy tylko, czy tracą w ten sposób, jak mówiły pawiaczki, ale fakt, że mordują masowo. Po obiedzie zauważyłyśmy, że pod okno krematorium34 zajechał olbrzymi
samochód ciężarowy z przyczepką. Wysiadło z niego kilku Niemców i weszło do krematorium. W chwilę potem
okno otworzyło się i zaczęli wyrzucać nagie trupy. Dwóch
mężczyzn (robią to jeńcy bolszewiccy) bierze [je] za ręce
i nogi i wrzuca na wóz, a drugich dwóch układa je na wozie. Było ich okropnie dużo, tak że robota ta zaczęta o 1,
przeciągnęła się do 4. O 4 chodzimy zawsze po chleb. Poszłam dziś i ja. Przechodziłyśmy o krok od samochodu
i widziałyśmy te trupy dokładnie. Są okropnie chude, niektóre mają siniaki, jak gdyby od bicia, inne znów są całe
pokrwawione. Krwi jest tak dużo, że spływa szparami z samochodu i tworzy na ziemi całe kałuże. Smród jest tak
okropny, że musiałyśmy wstrzymywać oddech. Szczególnie utkwił mi w pamięci Żyd z otwartymi ustami, wyglądał, jak gdyby w ostatniej chwili chciał zaczerpnąć powietrza (może rzeczywiście ich gazują). W czasie czekania na
chleb nie odczuwałam nic, droga powrotna zeszła też bez
niczego. Lecz kiedy tylko wróciłyśmy do pralni, poszłam
do suszarni i usiadłam, zrobiło mi się strasznie słabo, miałam wrażenie, jakbym chciała wymiotować, a nie mogłam
34 Nieczynne w tym czasie krematorium wykorzystywano na składnicę zwłok
zagazowanych ofiar. W budynku przeprowadzano także egzekucje.
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i wreszcie rozbeczałam się, było mi już wszystko jedno,
czy kto się patrzy, czy nie. Krysia chciała mnie uspokajać,
ale pani Wisia35 powiedziała: „dajcie się jej wypłakać, to jej
ulży”. Wszystkie wyszły z kabiny, została tylko pani Wisia
i ja. Usiadła obok mnie, ale nie mówiła nic. Kiedy się wypłakałam, poczułam się rzeczywiście lepiej. Wtedy pani
Wisia powiedziała: „a teraz pięcioraczku, głowa do góry”.
Od tej chwili pokochałam tak bardzo panią Wisię.
Całą noc nie mogłam spać. Stale stała mi przed oczyma straszna twarz zamordowanego Żyda. Dopiero nad
ranem zasnęłam, ale, o zgrozo, nawet we śnie prześladowała mnie ta okropna twarz.
19 III 43 r.
Sobota [Piątek]
Nowe transporty Żydów wciąż nadchodzą. Ta koszmarna historia z trupami powtarza się teraz ciągle. Kiedy
przychodzi transport, praca w krematorium wre w dzień
i noc. Do samochodu przyczepiono jeszcze przyczepkę...
Kiedy zbliżamy się do krematorium, już z daleka musimy zatykać nosy.
20 III 43 r.
Niedziela [Sobota]
Dzisiejszej nocy namordowali strasznie dużo, a nie
zdążyli powywozić36. Rano, kiedy szłyśmy do pracy, stało to jeszcze wszystko. Pełny samochód, pełna przyczepka, pełna szopa i kilka leżało jeszcze na dworze przykrytych papierami.
22 III 43 r.
Wtorek [Poniedziałek]
Przyszedł nowy transport. Tym razem są to Rosjanki
z dziećmi. Pognali je właśnie do kąpieli. Z jakiej miejscowości, jeszcze nie wiadomo37.
25 III 43 r.
Piątek [Czwartek]
I znów nowy transport. Dla odmiany z Warszawy, z Pawiaka. Wyszłyśmy przed barak. Pawiaczki majdaniarskie wyszły także na powitanie. Niektóre rozpoznają już
w nowo przybyłych swoje towarzyszki z cel.
26 III 43 r.
Sobota [Piątek]
Dni teraz są takie beznadziejne, ponure i smutne. Jak daleki jest teraz od nas dom i jak coraz bardziej
35 Nauczycielka Jadwiga Lasocka.
36 Ofiary komór gazowych lub egzekucji.
37 Kobiety z okolic Witebska na Białorusi przywieziono na Majdanek 20
marca 1943 r.

zaczynamy za nim tęsknić. W myślach naszych nie jest
to już zwykły dom, myślimy o nim jak o czymś świętym.
Boże, czy wrócimy kiedyś do niego, czy zobaczymy się
ze swoimi?
27 III 43 r.
Niedziela [Sobota]
Byłyśmy na koncercie u pawiaczek. Był bardzo ładny,
ale prawie wszystko powtórzenie z poprzednich. Specjalnie dla nowo przybyłych pawiaczek.
30 III 43 r.
Środa [Wtorek]
Codziennie mamy teraz jakieś „udziwnienia” (wyrażenie przyjęte naturalnie od pawiaczek). W poniedziałek
było przewracanie baraku do góry nogami, przestawianie
pryczy na inne miejsca, szorowanie, czyli tak zwane generalne porządki. We wtorek transport mężczyzn wysłany w nieustalonym kierunku (prawdopodobnie do Austrii, do kamieniołomów38). Dziś znów rewizja w bloku,
bo z pralni udziwiła się39 bielizna. Z tego powodu mamy
chleb na sześć, a nie na cztery jak dotychczas i w ogóle
mniej jedzenia. Chodzimy głodne i złe. (Dlaczego, kiedy
człowiek jest głodny, to ma chęć warczeć i szczekać jak
pies?). Poza tym mamy dwa albo trzy razy dziennie apele
i wcale się nie wysypiamy i nie wiem, co to by było, gdyby nie nasza „Perełka”, która udaje, że nie widzi nas, kiedy
ulatniamy się z pralni i posypiamy po kabinach.
1 IV 43 r. K w i e c i e ń
Piątek [Czwartek]
Już kwiecień. Każdy starał się, aby stało się zadość tradycji i oszukiwał na prawo i lewo. W pralni było nawet
wesoło. „Perełka” nie zauważyła, naturalnie, że zrobiłyśmy sobie o godzinę wcześniej fajrant. My, pięcioraczki,
usadowiłyśmy się w ostatniej kabinie na jakichś workach
i wspominałyśmy sobie różne primaaprilisowe kawały
jeszcze z wolności. Wracałyśmy z pralni w dobrych humorach. Gdy tylko weszłyśmy na nasze pole, podeszła do
38 Transport 1000 Polaków do Buchenwaldu odprawiono 30 marca 1943 r.
39 Udziwić się – tu: zaginąć.
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nas jakaś dziewczyna z naszego starego bloku i powiedziała, że „Kogut”40 zabił dziś tą, która handlowała papierosami. Znałyśmy ją. Z początku chciałyśmy na nią krzyczeć,
że mogłaby sobie wymyślić jakiś inny kawał, ale w końcu
musiałyśmy uwierzyć, tym bardziej, gdy wiadomość tę powtórzyły i inne osoby. Tak, to nie był prima aprilis.
Pięcioraczki majdaniarskie
A więc jest nas pięć. Najstarsza, bo 22-letnia, to Krysia Gontarska. Średniego wzrostu szatynka [o] niebieskich oczach. Całe jej zmartwienie to krosty na twarzy,
w gruncie rzeczy miła dziewczyna, tylko nie można jej
drażnić, bo bardzo nerwowa. Miała już tam jakieś przejścia i awantury miłosne, którymi chce nam imponować.
Druga to Marysia Turkowska, miła, zgrabna blondyneczka, na bardzo zgrabnych nóżkach, lecz najładniejsze ma
chyba oczy – duże, niebieskie. Potrafi robić nimi tak niewinne minki, że kto jej nie zna, mówi zawsze: „jakie to
jeszcze dziecko”. Trzecia z kolei Mietka Strawińska. Nadzwyczaj przyjemna, drobniutka panienka o pociągłej, inteligentnej buzi z upiętymi w koszyk długimi warkoczami. Jedyna jej wada czy zaleta, to przesadne oszczędzanie
wszystkiego. Następnie Janka Nowacka. Najpoważniejsza
z nas wszystkich, także blondynka o niebieskich oczach
i pięknej, bielutkiej cerze. Potrafi z nas pięciu wszystko
najlepiej zrobić, dobrze szyje i ceruje. Całej piątce poprzerabiała nieforemne pasiaki na zupełnie możliwe sukienki. Nigdy też nie odzywa się niepotrzebnie, ale za to jak
czasem coś przytnie, to pójdzie aż w pięty. I wreszcie ten
najmłodszy pięcioraczek. Cóż można o nim powiedzieć,
chyba tylko to, że nosi okulary i ma trochę pokręcone na
głowie i w głowie, resztę niech dopowie o nim czas i pozostałe pięcioraczki.
5 IV [43 r.]
Wtorek [Poniedziałek]
Po powrocie z pracy zastałyśmy barak przewrócony do
góry nogami. Nasze prycze stojące obok drzwi znalazły
się gdzieś w jednym kącie, siennik w drugim, podłoga
cała zasypana słomą. Nie dziwimy się, gdy nam mówią,
że była Brygida41, ale wpadamy w czarną rozpacz, kiedy
dowiadujemy się, że od jutra każdy blok dostaje nową auserin42 – Niemkę i nam właśnie przypadła Brygida. (Właściwie nic jeszcze o niej nie wspominałam. Kobieta ta ma
bardzo gorący temperament, który zwykle wyładowuje na
nas. Gdy wpadnie w złość, marny twój los, majdaniarko,
gdy nawiniesz się jej pod rękę). Ale trudno, powzdychałyśmy i zabrałyśmy się do pracy. Uporządkowałyśmy nasze
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prycze (co za miła niespodzianka, moja prycza łączy się
z pryczą pani Wisi). Poszorowałyśmy miski, wyczyściłyśmy buty i w ogóle starałyśmy się, aby barak wyglądał
tak, żeby Brygida nie miała nic do zarzucenia. Poza tym
nasze nowe miejsca bardzo się nam podobają, są to także najwyższe prycze i jest ich cztery, ale nie mamy zmartwienia, bo Marysia tak przyzwyczaiła się spać z Mietką,
więc mieścimy się wszystkie pięć.
6 IV 43 r.
Środa [Wtorek]
Brygida była u nas tylko na apelu, a do baraku zajrzała
tylko na moment. Zdążyła jednak zauważyć, że łóżka posłane okropnie i w ogóle wszystko do niczego. Poza tym,
żeby żadna nie ważyła [się] upinać sobie jakoś włosów.
Każda musi być uczesana gładko z zawiązaną na głowie
chusteczką. Zresztą dziś nie ma ona absolutnie czasu, ale
już jutro to się za nas weźmie. Na te słowa przebiega nas
dreszcz, a my dziękujemy w duchu [Bogu], że nasze prycze znajdują się tak daleko od drzwi.
7 IV 43 r.
Czwartek [Środa]
Hurra! Na darmo ostrzyła sobie na nas Brygida pazurki. Zmienili nam znowu auserin. Od dziś będzie Rosemarie43. Rosemarie nie jest wprawdzie taka jak „Perełka”, ale bez porównania lepsza od Brygidy, a więc „wiwat
Rosemarie!”.
Powitałyśmy ją ze szczerą radością. Widocznie to jej
pochlebiło, bo raczyła powiedzieć, że i ona jest z nas bardzo zadowolona.
Nasza piątka wpadła w dobry humor, a wiadomo, co
się dzieje, gdy pięcioraczki „coś napadnie”. Śmieją się wtedy z byle czego.
8 IV 43 r.
Piątek [Czwartek]
Nie ma dnia bez „udziwień”. Są udziwienia dwu rodzajów, jedne, z których należy się śmiać, drugie, z których
śmiać się nie można. Dziś niestety było udziwienie tego
drugiego rodzaju. Mianowicie, w pralni zastałyśmy inną
auserin. Sprzątnięto nam naszą „Perełkę”. Jak[a] będzie
nowa Niemka? W każdym razie powierzchowność jej nie
zapowiada nic dobrego. Typ czysto męski, włosy obcięte
na chłopczycę, chodzi zawsze w samym mundurku.
Jeszcze jedno, przed kilku dniami była ona
w Oświęcimiu.
Jadwiga Ankiewicz

40 Funkcjonariusz obozowy o nieustalonej tożsamości.
41 Nadzorczyni Hildegard Lächert, nazywana „krwawą Brygidą”.
42 Auserin, właśc. Aufseherin (niem.) – nadzorczyni.
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43 Nadzorczyni Rose Marie Reischl.
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Czesław
Michałowski

Dziecięce migawki (1937–1943)
Dwa lata przed wybuchem wojny zamieszkałem w Lublinie w jednopiętrowej kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej 28 w rodzinie stryjostwa Edwina i Sabiny i ich
dwojga starszych ode mnie dzieci Izabelli i Mieczysława.
Mieszkanie nosiło numer szósty, znajdowało się na piętrze i składało się z dwóch sypialni, bawialni będącej jednocześnie pokojem stołowym, gabinetu stryjka, kuchni,
ubikacji i korytarza. Wiodły do niego drewniane schody
z resztkami czerwonej farby. Balkon wychodził na ulicę Zamojską skąd obserwowałem spory niekiedy ruch
chłopskich furmanek i dorożek konnych, rzadko samochodów. Natomiast widok naprzeciwko ograniczał wysoki
mur po przeciwnej stronie ulicy. Ogradzał on posiadłość
kościelną, gdyż był to teren seminarium duchownego, która nie była dostępna dla zwykłych wiernych. Mur nie pozwalał wdrapać się na sam szczyt, by przekonać się, co się
za nim kryje. A byłem tego bardzo ciekawy. Żelazna brama wejściowa tkwiąca w tym ogrodzeniu była z reguły zamknięta. Kiedy była otwarta, bałem się ją przekroczyć, by
nie być posądzony o Bóg wie co.
Stryjek był właścicielem biura kupna sprzedaży gruntów ornych, placów, ogrodów i sadów. Nosiło nazwę „Wygoda”. Niewątpliwie był poważnym i ustosunkowanym
mieszkańcem miasta, miał pozwolenie na broń w postaci
pistoletu, który w nocy trzymał pod poduszką, a w dzień
w metalowej kasetce zamykanej na kłódkę posiadającą
różne cyfry i litery. Nigdy nie udało mi się jej otworzyć,
chociaż wielokrotnie próbowałem w czasie, gdy sam pozostawałem w domu. Poza pistoletem „szóstką” stryjek
posiadał piękną szablę zawieszoną w pochwie nad łóżkiem. Jak mówił, zabił nią wielu bolszewików, był bowiem dzielnym ułanem. Od czasu do czasu pozwalał mi
ją czyścić miękką szmatką i nacierać oliwą. Klinga nie
była zbyt ostra, ale z pewnością groźna, bowiem na całej długości posiadała rowek służący szybkiemu spłynięciu krwi wroga.
Z rzadszych przedmiotów spotykanych w polskich domach niewątpliwie należało wówczas radio. Duży aparat
marki Philips stał w kącie pokoju stołowego na stoliku,
a pod nim na podłodze stryjek umieścił głośnik wielkości

dużego talerza. Oba urządzenia połączone były kablem.
W porównaniu z radiem kryształkowym babci Wiktorii
w Zawichoście aparat ten był ogromny. StryjostwO słuchało głównie wiadomości z Warszawy i muzyki operowej. Byli wielkimi miłośnikami oper, głównie „Carmen”
i „Halki”. Ten rodzaj muzyki nie przypadał mi do gustu,
podobnie jak babci, która była zdania, że wywołuje ona
ból zębów i głuchotę. Tak się złożyło, że we wczesnym
dzieciństwie przeszedłem operację dolnej szczęki z powodu tak zwanego zapalenia (do dzisiaj mam bliznę) i z tego
powodu unikałem słuchania takich kompozycji muzycznych. Do podobnej kategorii rzadkości jak radio należała
maszyna do pisania. Stała ona w gabinecie stryjka i była
wyprodukowana przez firmę „Erika”. Próbowałem na niej
pisać, uderzając jednym serdecznym palcem prawej ręki
w klawisze. Z czasem doszedłem do niezłej biegłości, do
dzisiaj tak piszę.
Do szkoły powszechnej zacząłem uczęszczać, mając sześć
lat. Była to szkoła numer 25 i znajdowała się blisko naszego domu przy ulicy Miedzianej. Składała się z dwóch
budynków: piętrowego (mieściły się w nim klasy starsze)
i parterowego typu barak. Zdążając do szkoły, z tornistrem na plecach, mijałem po kilkunastu krokach magiel, z którego niósł się zapach gorącego krochmalu na
pół ulicy Bernardyńskiej, a po przeciwnej stronie browar Vetterów. Do browaru od czasu do czasu zajeżdżały
platformy załadowane blokami lodu pokrytego trocinami. Platformę ciągnęły dwa konie zwane perszeronami.
Były to potężne zwierzęta maści bułanej, miały owłosione
gęsto pęciny i były niezwykle łagodne. Kiedy platforma
z lodem zatrzymywała się przed bramą browaru, niekiedy przechodziłem ulicę, bo miałem na taką chwilę przygotowaną kostkę cukru. Oddawałem ją woźnicy, który
na otwartej dłoni podsuwał ją pod pysk konia. W moim
pojęciu był to duży akt odwagi, bowiem paszcza zwierzęcia była ogromna, a zęby straszne. Stryjek Edwin, miłośnik koni (jak wspomniałem był ułanem podczas wojny 1920 roku) dawał mi cukier w tajemnicy przed żoną,
która zarządzała wydatkami. Cukier bowiem był drogi,

n u m e r

4 (102)

w r z e s i e ń

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 0

•

3 5

Jan Gilas (ur. 7 VIII 1901 w Lublinie, zm. 9 IX 1939 tamże) – woźny, sławny wyniesieniem niewybuchu podczas niemieckiego nalotu
na Lublin i uratowaniem wielu osób, foto. prawdopodobnie Ludwik Hartwig, domena publiczna

kilogram kosztował 1 złoty. Na ślepej ścianie sąsiedniego bloku widniała duża kolorowa reklama, przedstawiała uśmiechniętego wieśniaka w maciejówce, zaś obok był
napis „cukier krzepi”. Wiele lat później dowiedziałem
się, że autorem tego hasła był Melchior Wańkowicz, powszechnie znany twórca dzieł „Bitwa pod Monte Cassino”, „Na tropach Smętka”, „Droga do Urzędowa” i wielu
innych popularnych książek.
Stryjostwo niekiedy rozmawiało ze sobą po rosyjsku.
Najczęściej wtedy, gdy nie chcieli, by dzieci ich rozumiały. Iza chodziła do gimnazjum Urszulanek i tam uczyła się języka francuskiego, ja z Mietkiem do powszechniaków, w których nie uczono żadnego obcego języka.
Jednak kiedy stryjostwo prowadzili rozmowy na temat
wrogiej polityki Niemiec wobec Polski, rozmawiali po
polsku. Pamiętam, że naśmiewali się z rzekomej siły Niemiec, kraju – w którym ludzie nie znali smaku masła –
bo jadali jedynie margarynę. My natomiast nie znaliśmy
tego produktu, który miał świadczyć o słabości Niemiec.
Ponadto o sile Polski przekonywały plakaty z marszałkiem Rydzem Śmigłym na tle eskadry samolotów (być
może tych z Lublina, byłem na dworcu, gdy odwiedzał
nasze miasto). Niezłomność w ewentualnej walce i hart
ducha prezentowało polskie społeczeństwo na licznych
wiecach, pamiętam defiladę harcerską w maju 1939 roku,
w której uczestniczyłem, a którą przyjmował generał Grażyński, przewodniczący ZHP. Mieszkańcy miasta ofiarowali wówczas wojsku karabin maszynowy typu „Maxim”.

W klasie pierwszej (w roku szkolnym 1937/1938) było
nas około 20 uczniów. Początkowo siedziałem w ławce z kolegą, ale z powodu mojego nagannego zachowania (nieustannie się wierciłem i rozmawiałem z sąsiadami), pani wychowawczyni przesadziła mnie do ławki z…
Maniusią! Była to najpiękniejsza dziewczynka w klasie,
a może nawet w całej szkole. Blondynka z długimi warkoczami, o pięknych niebieskich oczach, troszkę wyższa
ode mnie, zawsze w czyściutkim i eleganckim szkolnym
mundurku. Nie tylko mnie zachwycała! Siedząc obok
niej, zachowywałem się spokojnie, bo o to prosiła Maniusia, a nawet dwukrotnie odwiedziła mnie w domu
i zyskała sympatię całej rodziny. Moje gorące uczucie do
niej dotrwało jedynie do końca roku. Zdarzył się przykry przypadek. Byłem nieśmiałym i wstydliwym chłopcem, pewnego razu nie podniosłem dwóch palców, by
zasygnalizować nauczycielce, że nękany potrzebą muszę
udać się do ubikacji. Chłopcy z sąsiedniej ławki zauważyli kałużę i podnieśli wrzask: proszę pani – krzyczeli –
Michałowski się zsikał! Tego Maniusia mi nie wybaczyła. Wychowawczyni przeniosła mnie do ostatniej ławki,
a zauroczenie Maniusią jakoś z biegiem czasu przeszło.
Początkowo pisaliśmy na ceramicznych tabliczkach
ostrym rysikiem, a później stalówkami umocowanych
w obsadkach. Atrament był w szklanych kałamarzach
wpuszczanych w pulpity. Zawsze miał kolor czarny, chociaż istniał również ładniejszy, niebieski. Zeszyty do języka polskiego i rachunków z roku 1937/38 przechowałem

→
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aż do roku 2017, kiedy oddałem je do Muzeum Miasta
Lublina. Żona, która z zawodu była nauczycielką klas
młodszych, przeglądając je, orzekła, że były dobrze prowadzone, a rysunki w nich staranne i ciekawe. W jednym z nich widniał rysunek bociana na czterech nogach.
Uczyłem się dosyć dobrze, chociaż popełniałem błędy
ortograficzne. Tak np. pisząc na tablicy imię i nazwisko
marszałka Polski, napisałem ku zgorszeniu nauczycielki
„Piłsudzki”. Bardzo mnie wtedy zawstydziła.
Poza nauką w szkole i odrabianiem lekcji w domu nie
miałem żadnych obowiązków, czy zajęć. Od czasu do czasu chodziłem ze stryjenką na targ przy ulicy Świętoduskiej, najczęściej kupowaliśmy nabiał i warzywa od wiejskich kobiet. W żywność zaopatrywało się tu również
wiele Żydówek z Lubartowskiej. Do ulubionych rozrywek
zaliczałem pobyty w kinach, głównie w „Gwieździe” na
Bernardyńskiej oraz „Rialto” na Starym Mieście. Repertuar w tych kinach to głównie westerny, filmy wojenne, horrory oraz romanse. Z horrorów utkwił mi w pamięci „Pan
Twardowski”, a szczególnie scena, w której szatan wystawiał rękę z grobu i kiedy utrudniał głównemu bohaterowi
dojście do krzyża. Oprócz tych kin były jeszcze trzy, mianowicie Apollo, Venus i Corso. Te ostatnie, położone obok

placu Litewskiego były najelegantsze i najdroższe. Te trzy
kina odwiedzała najczęściej moja stryjeczna siostra Iza.
Udając się na seans, wkładała pantofle na wysokim obcasie, które należały do jej matki. W takich butach wyglądała
na starszą i poważniejszą, czasami ta mistyfikacja się udawała i dziewczyna dostawała się na widownię.
W kinie „Gwiazda” ekran był zawieszony o metr, najwyżej półtora metra od poziomu podłogi. Przed nim
znajdowało się kilkumetrowe podium. Jeśli zabrakło biletów na miejsce siedzące, kasa sprzedawała na miejsca
stojące! Część małoletnich widzów kładła się plackiem na
podium i z odległości kilku metrów obserwowała filmową
akcję. Budynku kina już dawno nie ma, na jego miejscu
zbudowano dom dla księży. Czasami, przeważnie w niedzielę, chodziłem do Ogródka Jordanowskiego na Bronowicach, obok łaźni z pięknymi miedzianymi wannami
(dzisiaj jest tam restauracja). W Ogródku znajdowało się
wiele różnych urządzeń i sprzętów służących zabawom
dzieci. Właśnie na jednym z nich, huśtając się zapamiętale, „aż pod niebo”, poszybowałem z ławki huśtawki na
ziemię. Upadłem na twarz i półprzytomny, po dłuższym
odpoczynku na moście na Czerniejówce, powlokłem się
do domu. Od tamtej pory mam lęk wysokości.
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Do częstszych zabaw należały wojny i pojedynki prowadzone z rówieśnikami z ulicy Wesołej. Pewnego razu,
gdy pojedynkowałem się z jakimś bojowym muszkieterem, ten utopił drucianą szpadę w moim nosie. Krew trysnęła, a ja pobiegłem do pobliskiego domu, gdzie ranę
opatrzyła stryjenka, bowiem pojawiła się tam niebawem.
I to był koniec moich pojedynków z wojakami z ulicy Wesołej, którymi dowodził herszt o nazwisku Cebula.
Ulicę Wesołą odwiedzałem jednak nadal, kierując się
nad Bystrzycę, która była kąpieliskiem dla licznych dzieci i dorosłych. Brzegi rzeki były wówczas miejscami porośnięte gęsto trzcinami, dno było najczęściej muliste,
ale woda była czysta i żyły w niej liczne i okazałe często ryby, a nawet raki. Umiałem pływać „po piesku”, więc
pewnego dnia śmiało przeskoczyłem umocniony kołkami brzeg i dałem nurka. Zamiast wypłynąć, poszedłem na
dno niczym kamień. Wyciągnął mnie przygodny mężczyzna, dał potężnego klapsa, nakrzyczał i kazał wracać do
domu. Przygoda, która omal nie zakończyła się tragicznie, nie odstraszyła mnie od dalszych kąpieli, nie tylko
w Bystrzycy. Dramatyczne przeżycie nauczyło mnie jednak ostrożności i szacunku do wodnego żywiołu, nawet
tego w basenie. Z basenu korzystałem jednak rzadko, był
położony daleko od Bernardyńskiej.
Wakacje roku 1939 spędzałem w leśniczówce ojca na
Polesiu. Tam zastała mnie wojna. Ojciec zdecydował się
na powrót do Lublina. Ruszyliśmy pieszo 17 września.
Most na Bugu był drewniany i szeroki. Na jego skraju
stał żołnierz w zielonkowo-szarym mundurze, na piersiach miał blachę, która błyszczała w zachodzącym słońcu. Przed nim ustawiła się kolejka kobiet z dziećmi i mężczyzn w mundurach leśników, kolejarzy, policjantów
i jakichś innych, których nie rozpoznawałem. Wszyscy
byli milczący i wystraszeni. Podawali kolejno Niemcowi
jakieś papiery, które sprawdzał szczegółowo, a po sprawdzeniu ręką wskazywał drugi brzeg rzeki. Ojciec po raz
kolejny przeszukał kieszenie uniformu w obawie, że może
w nich pozostało coś niebezpiecznego, co może żołnierzowi wydać się podejrzane lub groźne. Nic takiego nie
znalazł, bowiem dzień wcześniej ukrył w lesie aparat fotograficzny wielkości pudełka zapałek i legitymacje wojskowe. Żołdak spojrzał na mnie i podsunął mi – owinięty w celofan – kawałek czekolady. Spojrzałem pytająco
na ojca, skinął przyzwalająco głową. Po chwili byliśmy
na drugim brzegu rzeki. Cała nasza gromada: ojciec, brat
Mietek, gospodyni – pani Stasia Gil, jej córeczka Alinka i ja ruszyliśmy z tobołkami umieszczonymi na rowerze w kierunku Białowieży, gdzie mieściło się nadleśnictwo, albo jakiś inny urząd leśny. Stamtąd po kilku dniach
ruszyliśmy do Lublina. Pani Stasia z córeczką zostały
w Białowieży.
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Następnego dnia po przyjeździe i zamieszkaniu
u stryjostwa wybrałem się do centrum miasta. Na ulicach nie było zbyt wielu ludzi, a na Zamojskiej zalegała
dziwna cisza, żadnego ruchu. Odkryłem, że jedna wieża
katedry zniknęła, ratusz był zbombardowany, podobnie
jak Stare Miasto i okolice placu Litewskiego. Jak się później dowiedziałem, Niemcy sądząc, że w mieście przebywają członkowie rządu, celowo wybrali możliwe miejsca
ich pobytu. Pod gruzami Magistratu zginęły 42 osoby,
w tym brat mojego dziadka Lucjan Michałowski. Wszyscy zostali pochowani na cmentarzu przy ulicy Unickiej.
Wśród poległych był Jan Gilas, pracownik Magistratu,
który podczas bombardowania 9 września 1939 r. wyniósł z budynku ratusza niewybuch niemieckiej bomby.
Wysiłek, a i obawa przed wybuchem, doprowadziły do
jego śmierci. Wydarzenie to, udokumentował na swojej
fotografii Ludwik Hartwig. W 2018 r. władze miejskie
z inicjatywy lubelskiej społeczności uhonorowały Jana
Gilasa nadaniem jego imienia ulicy w pobliżu lubelskiego Ratusza.
Po kilku dniach pobytu w Lublinie wyekspediowano
mnie do babci Wiktorii w Zawichoście. Tam zostałem
zapisany do klasy trzeciej. Ojciec znalazł zatrudnienie
jako leśniczy w Szałasie Starym w okolicach Odrowąża na Kielecczyźnie. Jako oficer rezerwy wspomagał oddział Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”. W odwecie za wspieranie
oddziału Niemcy – siłami żołnierzy Selbstschutzu oraz
SS 8 i 11 pułku Totenkopfverbande – dokonali pacyfikacji wsi i rozstrzelali kulami zapalającymi mieszkańców
wsi, a wśród nich i mojego Ojca. Z moją żoną Alicją byliśmy kilkakrotnie w tej wsi i od ocalałych mieszkańców
dowiedzieliśmy się o szczegółach tej zbrodni, która miała miejsce 8 kwietnia 1940 roku.
W roku 1940, jesienią, wróciłem do Lublina i rozpocząłem naukę w klasie czwartej w szkole przy ulicy
Narutowicza 11, a rok później kontynuowałem naukę
w budynku przy Królewskiej 13. Uczono nas w bardzo
skromnym zakresie. Zakazano wielu przedmiotów, a język polski ograniczono do treści „podręcznika”, jakim
było pismo „Ster”. Po wojnie usłyszałem, że Niemcy ograniczyli naukę Polaków głównie do zasad ruchu ulicznego,
aby przechodnie nie wpadali im pod samochody.
Mietek zaczął uczęszczać do zawodówki na Lubartowskiej, gdzie przygotowywał się zawodu mechanika. Swoją
drogą ta nauka bardzo mu się przydała, gdyż w późniejszych latach w Zawichoście uczęszczał do tajnej podchorążówki Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Była
to – co bardzo ciekawe – podchorążówka dla czołgistów.
Po jej ukończeniu brat został mianowany na kaprala podchorążego o pseudonimie Rajmund.

→
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Karty maksimum ze znaczkami z czasów okupacji niemieckiej.
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Lublin 600 Jahres deutsche Stadt 1342 – 1942
3-4 X 1942 (brama Krakowska w Lublinie)
Niemiecki kasownik upamiętniający
600-lecie przyznania praw miejskich.
Znaczki z serii 92-95 1942, 15 sierpnia.

List do Władysława Hambela, więźnia
Zamku Lubelskiego, nadany przez Marię
Hambel, czasy okupacji hitlerowskiej
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Lublin pozostawał miastem sterroryzowanym. Okupant szalał, przeprowadzał łapanki i publiczne egzekucje.
Ponurą sławę miała siedziba gestapo (obecnie ul. Uniwersytecka) w budynku „Pod Zegarem” w dzielnicy niemieckiej oraz więzienie „Na Zamku”.
Ulicą Zamojską często maszerowały kolumny żołnierzy, rycząc dziewiętnastowieczną pieśń biesiadną:
Heili, heilo, heila,
Heili, heilo, heila,
Heilo, heilo!
Ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Do dzisiaj pamiętam melodię tej pieśni. Natomiast batalion Litwinów ubranych w żółte mundury podobne do
uniformów SA codziennie maszerował ulicą Bernardyńską ze swoich koszar w pałacu Sobieskich przy tej samej
ulicy pod numerem 13, udając się na służbę na Majdanek.
Maszerowali w milczeniu. Ulicą tą przechodziły też zastępy młodzieży z Hitlerjugend. Byli ładnie umundurowani: krótkie czarne spodenki, jasne brązowe bluzy, podkolanówki, przy pasach krótkie mieczyki. Czasami chodzili
w kilkuosobowych grupach po mieście i trzeba było im
z daleka już ustępować drogi. Niekiedy nad miastem unosił się słodkawy zapach palonych ciał w krematorium na
Majdanku. Nie pomagało zamykanie okien. W roku 1942,
wychodząc z pociągu zostałem razem ze wszystkimi pasażerami zagnany na plac przed dworcem. Plac był otoczony niemiecką policją, która legitymowała zatrzymanych. I wówczas jakiś starszy mężczyzna wziął mnie za
rękę i oświadczył Niemcowi, że jestem jego synem. Niemiec chwilę na nas popatrzył i kazał iść do domu. Widziałem, jak z części zatrzymanych, przeważnie młodych,
sformowano kolumnę i gdzieś odprowadzono. Przypuszczam, że była to łapanka na roboty w Niemczech. Na mojej ulicy w gmachu szkoły Vetterów rozlokował się jakiś
większy oddział Wehrmachtu, natomiast w budynkach
obecnej siedziby biskupów stacjonował sztab wojskowy. Często zajeżdżały tam samochody osobowe, z których wysiadali oficerowie i generałowie. Ci ostatni nosili
spodnie z lampasami.
Pewnego dnia Mietek przyniósł do domu młodego pieska. Nazwaliśmy go Nalot. Pewnego razu, na spacerze, kiedy odpięliśmy psa ze smyczy, ten się nam wyrwał i pomknął w dół Zamojskiej. Biegnąc, by go złapać,
krzyczeliśmy: „Nalot, Nalot”. I wtedy przechodnie idący chodnikami zaczęli uciekać i chować się w bramach.
Byli przekonani, że prawdziwy nalot samolotów nastąpi
lata chwila, bo zadzierali głowy i wypatrywali nadlatujących maszyn.
W czasie okupacji popularność zdobyło słowo „Bescheinigung”, był to dokument pozwalający (umożliwiający) zakup określonych towarów. Tak, dla przykładu,
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Znaczek z seri1 105-109 1943, 14 sierpnia -14 września.
3 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie w środku wytłaczane
godło niemieckie. Druk Państwowej Drukarni w Wiedniu.
12 + 38 (gr) ciemnozielony – Brama Krakowska w Lublinie i herb miasta

mając taki papierek kupowaliśmy ze składu na ulicy Przemysłowej (nazwa obecna) węgiel, który transportowaliśmy w starym wiadrze na wodę. Nazwę tego dokumentu
skracano na „Bezugschein”. W moim archiwum zachował
się właśnie taki „papierek” na ziemniaki.
W Generalnym Gubernatorstwie wydawano sporo
znaczków pocztowych, w tym z wizerunkami Bramy Krakowskiej o wartości 10 gr i kościołem powizytkowskim
w cenie 30 gr. Były także specjalne stemple.
W roku 1943 przybyła do Lublina i zamieszkała u stryjostwa rodzina Sabiny z Wołynia, która została
zmuszona do porzucenia swego domu wskutek prześladowań UPA. Wkrótce wszyscy musieliśmy opuścić nasze
mieszkanie przy Bernardyńskiej, bowiem zostało przydzielone jakiemuś folksdojczowi. Powędrowaliśmy do
Zawichostu. Do Lublina powróciliśmy wiosną roku 1945
i zamieszkaliśmy w tym samym domu przy Bernardyńskiej, ale w lokalu pod numerem 5.
Czesław Michałowski
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Czy to był wybór?
Prawie 63 dni z torbą Poczty
Powstańczej...

W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
w rozmowie z przyjacielem padło z jego strony pytanie:
Czy dziś wybrałbyś tę samą drogę w okupowanej stolicy?
Nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to pytanie
jest niewłaściwie sformułowane. Przecież to był rok 1944
i jako dwunastolatkowi nikt nie stawiał pytania o wybór
postawy oraz przyjęcia takiego czy innego działania.
Na drzwiach w bramie kamienicy przy Marszałkowskiej 56 pojawiła się informacja, a także zachęta do podjęcia działań w harcerskich Szarych Szeregach. Bez chwili zastanawiania, w czasie wybuchów wystrzałów z dział
armatnich i serii ostrzeliwań z niemieckiego bunkra przy
gmachu PASTY na ul. Piusa XI (dziś Pięknej), pobiegłem
na Wilczą, gdzie w szkole mieściła się harcówka.
Znaleźliśmy się w drużynie Jurka Białego (Jerzy Filiński, późniejszy architekt w Warszawie). Byłem w czwartym zastępie, wśród najmłodszych i pewnie najmniejszych. Drużyna nasza liczyła ponad 40 chłopców ze
Śródmieścia. Przydzielono nas do Poczty Polowej AK.
Naszym zadaniem było roznoszenie listów, przenoszenie meldunków, rozkazów, biuletynów z drukarni przy
ul. Kruczej i różnych ogłoszeń.
Roznoszenie listów, czyli prawie zawsze małych kartek zeszytowych zwiniętych i wypełnionych krótkimi,
najkrótszymi informacjami. W rozdzielni otrzymywaliśmy kilkanaście, czasami więcej, ostemplowanych i ocenzurowanych liścików. To nie było łatwe zadanie. Zwłaszcza, gdy odbiorcy siedzący w piwnicznych schronach te
liściki przy nas odczytywali i reagowali na nie bardzo różnie. Najgorzej, gdy otrzymywali złe wiadomości od swych
bliskich – o córce, synu, ojcu – którzy polegli w walce czy
zginęli w zbombardowanym domu. Nie wiedziałem, jak
w takiej sytuacji się zachować. Odczuwałem, że to była
jakby moja wina, że oni płaczą, rozpaczają, ale jednocześnie dopytywali się, czy to prawda, skąd wzięliśmy taką
wiadomość.
Te reakcje, to były chwile, które pamięta się do dziś.
W budynku szkoły na Wilczej 41, gdzie była nasza harcówka i rozdzielnia Poczty Polowej, w pomieszczeniach
pewnie dawnej portierni znajdowała się broń i skład

amunicji oddziału AK. Z nieznanych przyczyn (rzucony papieros?) wybuchł tam pożar. Cały gmach stanął
w ogniu i dymie. Mieliśmy akurat zbiórkę drużyny i znaleźliśmy się w beznadziejnej sytuacji. Nie było jak wydostać się z płonącego budynku. Co chwila wybuchy kolejnych ładunków benzyny, którą wcześniej rozlewano do
butelek. Uciekaliśmy na wyższe piętra.
Dym nas dusił. Z okien otwartych nie czuło się powietrza. Któryś ze starszych chłopaków wpadł na pomysł, żeby z najwyższego piętra po zewnętrznym parapecie przesuwać się z głównego budynku na boczny, który
nie był jeszcze ogarnięty płomieniami i dymem. Jakieś 20
metrów, albo i więcej, trzeba było się przesuwać, trzymając się rynny do bocznego skrzydła budynku. A tam jakiś mężczyzna podając nam rękę wciągał na dach. Byliśmy uratowani. Wreszcie można było oddychać. To była,
jak wspinaczka w górach, pierwsza droga alpinistyczna
o skali bardzo trudnej. Kilku chłopców wyskoczyło przez
okno z piętra.
Nie obyło się bez dramatycznych skutków. Niektórzy
niefortunni „skoczkowie” połamali sobie nogi, i ręce. Wylądowali w szpitalu polowym.
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Nieprzyjacielskie samoloty zrzuciły kilka bomb na
dom w pobliżu sali kinowej, gdzie uwięziono niemieckich niewolników. Wyciągano z ruin trupy i rannych żołnierzy w niemieckich mundurach. Ranni czekali na opatrunek ułożeni na trawie. Niedługo po bombardowaniu
przebiegałem z torbą Poczty Polowej. Z przerażeniem zobaczyłem rannego, który miał pękniętą czaszkę. Po dziurze w zakrwawionej głowie łaziły muchy.
Zszokowany stanąłem obok ofiary i próbowałem swoją torbą odgonić te czarne muszyska. Ale bezskutecznie.
Ranny coś zaczął mówić. Usłyszałem: – Bitte cigareten.
Odpowiedziałem:
– Ich hab nich keine cigareten.
Nadchodzący mężczyzna zatrzymał się. Powiedział
jakby z odrazą: – To Niemiec. Ja na to: – Prosi o papierosa. Przechodzący wyjął cygarniczkę, wziął papierosa, zapalniczką zapalił go i włożył rannemu do ust. Przerażony
zacząłem uciekać. Torba z tymi jeszcze nierozniesionymi
listami tłukła mi się po nogach.
Listów było dużo. Któregoś dnia miałem 76 przesyłek,
wiele do tych samych kamienic. Nie wszystkie były doręczane adresatom i to nie z winy harcerskich listonoszy.
Nie zawsze adresaci znajdowali się w piwnicy, do której
docieraliśmy, zmieniali miejsca swojego pobytu.
Zaniosłem kiedyś list do domu na ul. Piusa XI. To już
było po kapitulacji Niemców w budynku PASTY. Trafiłem do mieszkania starszych osób, których wielce ucieszyła dostarczona przeze mnie wiadomość od syna. Pisał,
że jest cały i zdrowy i pytał, co u rodziców. Matka uradowana poczęstowała mnie herbatą, pytała, ile mam jeszcze listów do rozniesienia, gdzie mieszkam i ile mam lat.
Zupełnie zaskoczony pytaniem o wiek, bo brzmiało ono
– A ile kawaler liczy wiosen. „Wiosny?” Policzyłem
mnożąc przez dwa i odpowiedziałem, że 24 (!). Już za moment zorientowałem się, że palnąłem okropne głupstwo.
Gospodarze się uśmiechnęli, mnie zrobiło się wstyd.
Zacząłem coś tłumaczyć.
Ale finał tego zdarzenia miał miejsce w latach 70. Trafiłem do warszawskiego szpitala, do prof. dr. Stefana Wesołowskiego. W jakiś czas po udanej operacji pojechałem
do Warszawy na wizytę do lekarza, a potem z bukietem
kwiatów do jego mieszkania na ulicę Piękną (jak wspomniałem – dawna Piusa XI). Okazało się, że w czasie Powstania Warszawskiego dotarłem z listem od powstańca
Stefana do jego rodziców! To było to samo mieszkanie!
Wojna, przesiedlenia, Powstanie – to nie były czasy
„wyborów”. Ani indywidualnych, ani rodzinnych. Było
się w nich, uczestniczyło często bezwolnie. ■
Lublin, 28 VIII 2020
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Ryszard
Kornacki

Cud w lubelskiej Katedrze
wspomnienie
Lipiec 1949 roku zaczął się upalnie, także dzień 3 lipca
był od rana bardzo gorący. Słońce operowało ze zdwojoną siłą i powietrze było ciężkie. Miałem wtedy 9 lat, a pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. Dzień ten utrwalił mi się w pamięci, ponieważ były już wakacje, rano nie
musiałem więc zrywać się z łóżka, pić w pospiechu gorącą kawę i przegryzać chlebem z chudym, białym serem,
a potem pakować książki i „drałować” do szkoły.
Mieszkaliśmy przy ulicy Królewskiej 11. Drogę do
szkoły skracaliśmy, przechodząc obok zakładu fryzjerskiego na plac Bernardyński, a potem dobrym krokiem
trzeba było dotrzeć do naszej „Ćwiczeniówki”, która mieściła się przy ul. Narutowicza zaraz za kościołem Wizytkowskim w pobliżu teatru Osterwy.
Zdałem bez przeszkód do klasy III i cieszyłem się
z niezłego świadectwa. Z matematyką miałem niestety
na „pieńku” i musiałem solidnie obiecać rodzicom, że
w wolnych chwilach będę zaglądał do książki i rozwiązywał zadania.
Z rana w naszym pokoju i przedsionku kuchni zaczynał się ruch. Kanarki rozpoczynały już swoje śpiewy. Dziadek Jan – ojciec mamy – który z nami mieszkał,
był hodowcą i znawcą ptasiego bractwa. Wiele mnie nauczył. Mogę więc wtrącić, że trele i flety samców (bo tylko one śpiewają) dziadek Jan nazywał „ptasim narzekaniem”. Tymczasem na naszym podwórku słychać już było
wrzaski i nawoływania kolegów, którzy – podobnie jak
ja – cieszyli się „wolnością” i czas upływał im na zabawie w „czarnego luda”, bawili się, mimo że była niedziela
i trzeba było szykować się do kościoła.
Gdy wybiegliśmy na podwórko razem z młodszym
bratem Lechem, była już tam cała nasza gromada: Hanka Makowska, Staś Burzyński z bratem Tadeuszem, Jurek
Jędrzejek, Wojtek Tkaczyk, Czesiek Szafran, bracia Kolasińscy i Witek Pastuszak spod trzynastki oraz Janusz Baran spod piętnastki. Tego dnia na nasze podwórko przyszła Zośka Przybycień zaciekawiona krzykami i hałasem,
mimo że zawsze trzymała się od nas z daleka i nie brała
udziału w naszych spotkaniach i zabawach. Rodzice zabraniali jej spotkań, gier i nauki w naszym towarzystwie.
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Pamiętam, że zawsze była ładnie ubrana, a jej ojciec chodził w wojskowych, szerokich spodniach. Wpuszczał je do
butów z cholewami, które były dobrze wypastowane i wyszczotkowane. Był osobą tajemniczą, z nikim się nie przyjaźnił i nie rozmawiał. Rano wychodził „do pracy” i nikt
nie widział, kiedy i skąd wracał, a drzwi do mieszkania,
które zajmowali na sąsiednim podwórku, były okratowane. Rodzice głośno nie wypowiadali się na jego temat ani
tamtej rodziny. Pewnego dnia zniknęli, niepostrzeżenie
wyprowadzili się z naszej kamienicy, a po pewnym czasie wszyscy o nich zapomnieliśmy. Tylko rodzice mówili,
że dobrze się stało, że ich nie ma.
Ze świętowaniem było u nas jakoś „dziwnie”, bo dziadek Jan chodził zawsze do kościoła pw. Świętego Ducha
przy Krakowskim Przedmieściu zaraz za ratuszem, rodzice do Bernardynów przy ul. Dolnej Panny Marii, a my
z Lechem do kościoła Jezuitów przy ul. Królewskiej, bo tu
służyliśmy do Mszy Świętej. Do Katedry chodziliśmy razem na najważniejsze święta kościelne.
Po kościele zawsze był obiad. I w tym dniu wszystko
miało być zgodnie z tradycyjnym porządkiem, ale stało się inaczej, bowiem gruchnęła wiadomość, że w Katedrze stał się cud.
Prawie bez słowa – gnani dziecięcą ciekawością – wybiegliśmy z podwórka przed kamienicę, aby zobaczyć, co
się dzieje. Ze zdumieniem patrzyliśmy na plac Katedralny, który z minuty na minutę wypełniał się ludźmi. Tłum
wydał mi się ogromy. Nasze przerażenie rosło, nie mogliśmy nic zrozumieć, co się stało i co się stać może. Dopiero, gdy mama zabrała mnie i brata z ulicy do mieszkania, wyjaśniła nam, że w kościele zdarzyło się cudowne
wydarzenie, bowiem Matka Boska Częstochowska zaczęła płakać krwawymi łzami. Byliśmy bardzo przejęci, ale nie mogliśmy pojąć, dlaczego Matka Boska płacze. Dziadzio, który zawsze wszystko wiedział najlepiej,
cierpliwie tłumaczył, że na świecie jest za dużo zła i ludzie za dużo grzeszą. Obaj z bratem byliśmy przerażeni i obiecaliśmy, że przed snem będziemy się modlili na
głos. I tak przez parę tygodni było. Na drugi dzień rodzice nakazali, aby pojedynczo nie wychodzić na ulicę, ponieważ łatwo można zgubić się w tłumie. Wieść o cudzie rozeszła się w Lublinie lotem błyskawicy. Na placu
zrobiło się niewyobrażalnie ciasno, pojawiali się kolejni
pielgrzymi, nie tylko z Lublina, także z okolicznych miejscowości, a nawet z odległych miast i miasteczek. Setki,
a może tysiące zmęczonych drogą ludzi wypełniło z czasem plac Katedralny i przyległe doń ulice. Zgromadzeni
pielgrzymi koczowali dniem i nocą na placu, na schodach
przyległych kamienic, podwórkach i mieszkaniach, a nawet piwnicach. Część z nich przez kolejne 5 dni spała na
schodach, balkonach i mieszkaniach przy ul. Królewskiej
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11, Królewskiej 13 i Królewskiej 15. Pożyczano im koce,
materace i nakrycia oraz podgłówki. W naszej kamienicy wielu pielgrzymów przygarnęły do swych mieszkań
rodziny Jędrzejków i Bożków.
Przerażenie czy też dziecięce zdumienie szybko nas
opuściły, spadły bowiem na nas nieoczekiwane obowiązki. Należało dostarczać wody pielgrzymom! Ludzie mdleli z gorąca i skwaru, który lał się w tych dniach z nieba.
Byli nie tylko spragnieni, ale i głodni! Piekarze z prywatnej piekarni z Podwala za darmo dostarczali chleb i bułki głodnym pielgrzymom i rozdawali je z koszy pod kasztanami przy księgarni św. Wojciecha.
Jak się potem dowiedziałem, ówczesna władza „starała się” na różne sposoby odwieść ludzi od pielgrzymek.
Wprowadzano represje, zakazano sprzedaży biletów kolejowych i autobusowych do Lublina, rozpoczęły się aresztowania i próby zastraszania chętnych do odwiedzenia
lubelskiej Katedry. Organizowano liczne wiece, aby siać
propagandę i ośmieszać pielgrzymów, usiłowano lubelskie wydarzenie zbagatelizować, zmarginalizować. Trud
był daremny. Pielgrzymki mimo utrudnień docierały,
ofiarna pomoc lubelskiego społeczeństwa dla przybyłych
była jednak niewystarczająca. Pielgrzymi mdleli z upałów,
z wyczerpania, księża próbowali zaprowadzić porządek,
tworzono społeczne służby porządkowe. Udało się uformować kolejkę pielgrzymów, która karmie przestępowała
progi świątyni, wolno, wolniutko posuwała się w kierunku cudownego obrazu, po krótkiej modlitwie, po oddaniu hołdu Królowej Polski, równie wolno, ale równie karnie, opuszczała Katedrę.
Nie ustrzeżono się jednak prowokacji nazywanej przez
ówczesną prasę „tragicznym wypadkiem”. Od dłuższego czasu na zewnątrz Katedry prowadzone były prace remontowe, stały rusztowania, zgromadzono materiały budowlane. „Ktoś”, pewnie prowokator, rzucił cegłę w tłum
pielgrzymów. Zginęła 18-letnia dziewczyna. W wyniku paniki, która po tym zdarzeniu wybuchła, poturbowano wielu zgromadzonych. Bez przerwy krążyły na sygnale karetki pogotowia. Niebawem oficjalnie zakazano zgromadzeń
przy Katedrze, ale mimo obostrzeń i tak odwiedzano świątynię, żarliwie modlono się przed obrazem. Oczywiście do
czasu, kiedy został zasłonięty, podobno w celu przeprowadzenia badań autentyczności łez Maryi. Dopiero w 1981 r.
oficjalnie zezwolono na uroczyste obchody cudu lubelskiego. Stan wojenny opóźnił jednak koronację obrazu. Odbyła
się ona dopiero 26 czerwca 1988 roku. Aktu koronacji dokonał Prymas Polski Józef Glemp w asyście ówczesnego ordynariusza lubelskiego bp. Bolesława Pylaka i przy udziale
wielkiej rzeszy wiernych. Ilekroć bywam w swoim rodzinnym mieście, nie zapominam o odwiedzinach Matki Boskiej w Archikatedrze Lubelskiej. ■
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Stefan
Kruk

Impresje lubelskie
Stukot kół na łączach szyn, migotanie słupów telegraficznych w oknie wagonu kolejowego – takie doznania
towarzyszyły mi w drodze do Lublina w ostatnim dniu
sierpnia 1953 r. W dniu następnym rozpoczynałem naukę w Technikum Budowlanym, potocznie zwanym Budowlanką, w Alejach Racławickich. Moja gawęda będzie
poświęcona tej szkole, ale również stancjom, w których
mieszkałem, jak też miastu oraz wydarzeniom krajowym
wpływającym na życie ogólnospołeczne, a w tym także na
takie mikroświaty, jak społeczność szkolna.
Stancje
Pierwszym moim schronieniem było mieszkanie państwa
R. w kamienicy przy ul. Kościuszki. Było to mieszkanie
typowe dla rzeczywistości powojennej, uzyskane z podziału dawnego lokalu. I tak, od podwórza znajdował się
pokój średniej wielkości, zapewne przedwojenna jadalnia, gdyż za nim mieściła się mała kuchnia. I to była domena pp. R. Po drugiej stronie korytarza, od ulicy, znajdował się dawny salon, co jeszcze? – tego nie wiem, bo
nie przekroczyłem progu tego pomieszczenia. Tu mieszkali państwo M. Pogodny p. M. był kierowcą. Naturalną
ciekawość budziła jego żona – rodowita Węgierka, która nieźle mówiła po polsku. Brunetka o lekko sfalowanych włosach sięgających ramion posiadała zgrabną figurę i ubierała się w barwne suknie, dopasowane do jej
kibici, rozszerzone u dołu, dzięki czemu pani M. wyglądała jak baletnica. Państwo M. mieli syna, nieco młodszego ode mnie, którego matka nazywała Janczim (zapis fonetyczny), ojciec zaś po prostu Januszkiem.
Państwo R., zajmujący lokal podwórzowy, nie mieli
dzieci, przeto wzięli na wychowanie uroczą dziewczynkę
o imieniu Wiesia. Pan R. pracował na kolei, był buchalterem. Niekiedy przynosił do domu wyciągi liczb, nad
którymi ślęczał przy lampce nocnej. Jego pensja była mizerna, jak i on sam, przeto państwo R. przyjmowali lokatorów, z reguły młodych, którzy spali na polowych łóżkach rozstawionych w wolnych miejscach. Ponadto pani
R. poza rutynowymi obowiązkami gospodyni, które

oczywiście nie przynosiły profitu, dla dopięcia domowego budżetu sprzedawała alkohol („na kieliszki”) nabywany w sklepach monopolowych. Porcją podstawową była
„pięćdziesiątka”, którą można było zdublować.
A kto omijał restaurację, która mieściła się na parterze
tej samej kamienicy, i wspinał się po drewnianych schodach na I piętro, by w kameralnych warunkach „kropnąć” sobie jednego, albo dwa kielichy? Byli to raczej stali
bywalcy, zresztą nieliczni – może pracownicy pobliskiej
poczty, może reprezentanci innych zawodów, z reguły jednak pracownicy fizyczni. Wyjątek stanowił pewien
staruszek o „zajęczej wardze”, o którym mówiono, że jest
stroicielem fortepianów (nb. w pokoju stało pianino). Był
więc przyjmowany z atencją. Popijał „wodę ognistą” drobnymi łykami, siedząc przy stole i patrzył nieruchomymi
oczami gdzieś przed siebie, jakby rozpamiętywał skalę
swej degradacji. Inni konsumenci czynili to „ekspresowo” w kuchni, na stojąco.
W takich warunkach jadałem śniadania i kolacje, otrzymując od gospodarzy wrzątek do herbaty, tu odrabiałem
lekcje. Obiady jadałem w barach mlecznych, a było ich
kilka w moim zasięgu, najczęściej jednak zachodziłem do
dwu przy Krakowskim Przedmieściu: jeden w kompleksie hotelu „Europa”, drugi pomiędzy ul. Wieniawską i Saskim Ogrodem. Można było tam zjeść zupę jarzynową lub
pomidorową, pierogi ruskie albo lubelskie, placki ziemniaczane. Uczniowi pierwszej klasy technikum musiało to
wystarczyć. Parokrotnie spożywałem obiad u ss. Szarytek
w willi przy ul. Chmielnej, która potem przeszła we władanie Kliniki Okulistycznej. Pamiętam te szerokie białe
kornety na głowach zakonnic, ich granatowe habity, no
i ten rosół oraz kotlet mielony z buraczkami i kartoflami.
Kto miał zasobniejszy portfel, mógł wybrać bardziej finezyjny zestaw. A jadali tam starannie ubrani starsi panowie
(może ziemianie „wysadzeni z siodła”), przeto czułem się
poniekąd intruzem, choć wstęp miał tu każdy, kto chciał
zjeść obiad podany do stolika nakrytego białym obrusem,
w dodatku po przystępnej cenie.
Ale „nie samym chlebem żyje człowiek” – filmem
też, jak by może powiedział nieodżałowany prof. Janusz
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Plisiecki, który nb. przez pewien czas pracował w Technikum Chemicznym sąsiadującym z Budowlanką. Kino
„Apollo” (późniejsze Wyzwolenie) było „pod nosem”.
Repertuar tego przybytku X Muzy nie był imponujący – przeważały bowiem produkcje sowieckie oraz innych „demoludów”, choćby taki „Skanderbeg”, najdroższy
film albański, zrealizowany zresztą pod kuratelą speców
z „Mosfilmu”. Z krajów zachodnich sprowadzano obrazy
w rodzaju „Szerszenia” lub „Nie ma pokoju pod oliwkami” (włoska agitka komunistyczna). Niekiedy zaglądałem
do „Rialta” (potem kino „Staromiejskie”), rzadziej do kino-teatru „Venus” (późniejszego „Robotnika”).
Gdy nadchodziła wiosna, wędrowałem nad Czechówkę, schodząc w dół ul. Dolną 3 Maja. Tego krajobrazu już
nie ma. To znaczy – Czechówka płynie w tym samym
miejscu co wtedy, na przeciwległym zboczu doliny nadal stoi dworek Chrzanowskich z dachem naczółkowym
i wyporami na rogach budynku, który przypominał mi
młyn wąwolnicki, ale przestrzeń pomiędzy tymi liniami
brzegowymi uległa całkowitej przemianie. Teraz biegnie
tędy ruchliwa Aleja Tysiąclecia, a wtedy – wiosną 1954 r.
– dolinę Czechówki wypełniał szeroki kobierzec zieleni.
Były tam „oczka wodne”, wokół których kwitły kaczeńce.
Tak, tam można było oderwać się od śródmiejskiego hałasu i oddychać świeżym powietrzem.
Jesienią tegoż roku przeniosłem się do drugiej stancji przy ul. Konopnickiej. Tu mieszkanie, ulokowane na
poddaszu, również było małe – składało się ze stosunkowo długiej i wąskiej kuchni, przez którą przechodzono do
dużego pokoju. Kuchnia poza swoją podstawową funkcją
spełniała rolę sypialni lokatorskiej dla 2–3 osób. Właścicielka – „puszysta” rozwódka w średnim wieku – udzielała schronienia młodym mężczyznom, sama zaś zajmowała ów jedyny pokój. A czy panował tu spokój? Raczej
tak, wszak lokatorzy dzień spędzali w szkole lub zakładzie pracy, zaś właścicielka pracowała w jakimś biurze,
ale mniej więcej raz w tygodniu zapraszała na wieczór
koleżankę oraz dwóch mężczyzn, których dowcipna dzisiejsza młodzież nazwałaby „fatygantami”. Co tam robiono? – trudno powiedzieć. Gospodyni na wstępie parzyła
kawę i herbatę, a czyniła to w jakimś radosnym podnieceniu. Czy pito tam alkohol? – Bardzo możliwe, gdyż owa
druga niewiasta wnosiła zawsze torbę solidnie obciążoną, ale towarzystwo nie wszczynało hałasu, przeto my –
lokatorzy – nie mogliśmy narzekać, a to tym bardziej, że
goście „ulatniali się” dyskretnie późnym wieczorem, nierzadko w nocy, kiedy myśmy spali. Mimo to mogę powiedzieć, że „wpadłem z deszczu pod rynnę”. Przemieszkałem w tym locum II klasę.
Latem 1955 r. oddano do użytku obszerny internat
przy ul. Weteranów i tam spędziłem kolejne dwa lata. Tu
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Paulina Ołowska, „Bar Mleczny”, neon prezentowany
w Lublinie na Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej
OTWARTE MIASTO MMXV, 2015, fot. archiwum redakcji
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przestrzeni mieszkalnej było dużo. Dwupiętrowy budynek, zbudowany na planie dużej litery L, podstawę swej
konstrukcji miał usytuowaną wzdłuż urokliwej uliczki
Weteranów i tu mieszkały dziewczęta, zaś dłuższy segment tej budowli, prostopadle usytuowany do Alei Racławickich, był przeznaczony dla chłopców.
Dobrze wspominam to miejsce zamieszkania. Znalazłem się w 6-osobowym, obszernym pokoju, miałem
miłych kolegów. Duża świetlica pozwalała spokojnie
odrabiać lekcje, zaś kreślarnia „projektować” obiekty budowlane. Użyłem cudzysłowu, bo pedagodzy tolerowali naśladowanie budynków reprodukowanych
w podręcznikach.
Współlokatorzy pochodzili z różnych stron Lubelszczyzny: Marian Paradowski z Puław, Oleś Gębala ze wsi
Młynki, Edzio Wiater bodajże z Wilkołaza, Janek Golec
i Józek Krzysiak również z południowej Lubelszczyzny.
Było to zdrowe, wesołe bractwo. Mieliśmy też trzech egzotycznych sąsiadów – przybyszów z dalekiej Korei Północnej. Wojna na półwyspie już się skończyła, pilnie byli
potrzebni planiści i budowniczowie. Właśnie trzech takich potencjalnych architektów miała wykształcić lubelska Budowlanka. A czy przygotowała ich do zawodu?
Śmiem powątpiewać.
Ale czas już przedstawić owych adeptów znad Morza
Żółtego, oto oni: Wi Dżung-nam, Dżon Mon-su i Son
Czan-zun. Jak nam się wydawało, Koreańczycy nie byli
rówieśnikami – Wi wydawał się starszym od dwu pozostałych rodaków, Son zaś najmłodszym i on nie stronił od
Polaków. Goście z Dalekiego Wschodu mieli osobny pokój z łazienką i ubikacją. Na każdej kondygnacji znajdował się taki lokal przeznaczony dla wychowawców.
Osobliwy był proces nauczania tych adeptów kielni
i młotka. Jak wiadomo, budynek szkolny służy realizacji programu edukacyjnego i wszyscy uczniowie pobierali naukę w salach szkolnych, ale nie Koreańczycy – to
do nich przychodzili oddelegowani (przez kogo?!) nauczyciele i w ich pokoju odbywały się lekcje. W jakim
języku? Koreańczycy języka polskiego nie znali, z kolei
nasi pedagodzy nie znali języka Azjatów. Wszystko więc
na to wskazuje, że porozumiewano się w języku rosyjskim. Żaden polski uczeń nie miał prawa wstępu do pokoju gości, a ich nauczyciele zachowywali pełną dyskrecję, gdyż była to „sprawa międzynarodowa”. Lękano się
skarg obcokrajowców, znajdujących się pod opieką ambasady północnokoreańskiej. Toteż edukacja egzotycznych
gości przebiegła w ekspresowym tempie – przez dwa lata
przerobiono czteroletni kurs podstawowych przedmiotów: matematyki, fizyki, materiałoznawstwa itd. Jak się
wydaje, przedmioty humanistyczne pominięto. A wynik
owych zabiegów edukacyjnych pozostał dla nas zagadką.

I już na koniec tego wątku dodam, że Dżon niespodziewanie ujawnił talent poetycki. Oto przed rozstaniem
z Kozim Grodem zamieścił waletę – jak określano w dawnej Polsce ten gatunek poetycki – w miejscowej gazecie
partyjnej. Koreańczyk po polsku (!) dziękował za życzliwe
przyjęcie i serdecznymi słowami żegnał Polskę Ludową.
Czytając ten elaborat przecieraliśmy oczy ze zdumienia:
kiedy Dżon, czyniący wrażenie najmniej lotnego z całej trójki, nauczył się języka Kochanowskiego i Mickiewicza?! Wniosek nasuwał się sam: ktoś inny napisał ową
waletę, ale kto? – poeci zatrudnieni w redakcji „Sztandaru Ludu”, czy jakiś pracownik ambasady koreańskiej? –
Do dziś nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Budowlanka
Mieściła się w nowym gmachu w Alejach Racławickich
vis-à-vis kościoła garnizonowego, gdzie działa po dzień
dzisiejszy. Do placu kościelnego przylegało boisko szkolne (obecnie teren ten jest zabudowany). Dwupiętrowy
budynek dołączony do przedwojennego Liceum Drogowego, Budowlanego i Melioracyjnego, był wygodny
– szeroki korytarz ciągnął się przez całą jego długość,
a oświetlały go okna usytuowane na krańcach. Po obydwu stronach tego ciągu komunikacyjnego mieściły się
sale lekcyjne, gabinety oraz pokoje profesorskie. Dodam
jeszcze, że na ścianach korytarzy wisiały (zapewne wiszą
do dziś) tablice z podobiznami nauczycieli oraz uczniów
klas maturalnych.
W zasadzie obowiązywał system gabinetowy, tzn. że
ważniejsze przedmioty, takie jak matematyka i język polski miały sale odrębne, stosownie wyposażone. Na przerwach lekcyjnych odbywała się więc swoista „wędrówka
ludów”, ale po trzech kwadransach siedzenia w ławkach
ruch był konieczny.
A teraz przedstawmy ówczesnych pedagogów lubelskiego Technikum Budowlanego. Dyrektorem był mgr
Edward Halbożek, matematyk, który dyskretnie przemierzał korytarze w drodze do swego gabinetu. O ile
mi wiadomo, lekcji nie prowadził i nie nawiązywał rozmów z młodzieżą, po prostu działał na wyższym poziomie. Dwaj jego zastępcy mieli wydzielone przedmioty. Inż. Zbigniew Basta odpowiadał za proces nauczania
w szkole, ponadto wykładał maszynoznawstwo. Ale ten
elegancki i przystojny blondyn zbytnio się nie przemęczał, gdyż jego lekcje nierzadko „przepadały”, nie dawał
więc dobrego przykładu swoim podopiecznym. Tajemnicą pozostaje także sposób wystawiania ocen, skoro nie
było odpytywania. Ale – jak wiadomo – „naukowy” socjalizm znajdował rozwiązanie nie tylko takich – zresztą
drobnych – problemów. Natomiast drugi wicedyrektor
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mgr Przemysław Stryjecki wzorowo wywiązywał się ze
swoich obowiązków. Był to niski, lekko zaokrąglony
mężczyzna o łysej głowie i twarzy ciskającej gromy. Odpowiadał za sprawy administracyjne i zapewne one wywoływały ów Mars na obliczu wicedyrektora. Mgr Stryjecki wykładał prawo budowlane, a czynił to sumiennie.
W zasadzie lubiliśmy go, gdyż pod srogim spojrzeniem
kryła się troska o skuteczność nauczania. Naturalnie
jako „rasowy belfer” miał swoje dziwactwo, mianowicie
gorliwie tropił wszelkie usterki interpunkcyjne w zeszytach. Kiedy więc pan magister był czymś podrażniony,
brał do ręki pierwszy z brzegu zeszyt uczniowski i uważnie przeglądał notatki. A gdy już znalazł to, czego szukał, wyjmował z kieszeni marynarki kopiowy ołówek
i kreślił najpierw kropkę, następnie ruchem spiralnym
powiększał jej rozmiary do tego stopnia, że wypełniała
znaczną część strony. Wtedy pan wicedyrektor wręczał
właścicielowi zeszyt z następującą uwagą:
– Teraz, chłoptasiu, będziesz pamiętał, gdzie postawić
kropkę!
Klasa miała dobry „ubaw”, a niefortunny uczeń zbytnio się nie martwił, gdyż wiedział, że mgr Stryjecki lubi
takie kawały.
Dokonajmy prezentacji dalszych reprezentantów kadry inżynierskiej. Rozpocznę od inż. Eugeniusza Woronki. Prowadził on zajęcia z mechaniki budowli, a na
jego lekcjach panowała cisza i skupienie, jakiego niekiedy brakowało w innych pomieszczeniach. Kilka przyczyn
złożyło się na ten stan rzeczy, ale przede wszystkim osobowość tego pedagoga. Fama głosiła, że w czasie wojny był on oficerem RAF-u (brytyjskich sił zbrojnych).
Nie jestem w stanie potwierdzić tej pogłoski, choć wygląd, postawa, zwłaszcza zaś ruch inż. Woronki ową opinię wielce uprawdopodobniały. A oto jego sylwetka: był
on szczupłym mężczyzną ok. 60-tki. Ubierał się w szare garnitury o nienagannym kroju. Ale najbardziej fascynował ruch inż. Woronki – zawsze umiarkowany, ale
stanowczy, jego kroki były równe, spokojne, pełne męskiej gracji. Rzadko się uśmiechał, a ogorzała jego twarz
o ostrym profilu prosiła się o pióropusz indiańskiego sachema. Inż. Woronko odznaczał się wyjątkową precyzją
rysunku. Posługiwał się miękką kredą, którą kreślił na
starannie przygotowanej tablicy idealne linie proste oraz
koła w zależności od potrzeb wykładu. Czynił też użytek
z kredy kolorowej dla zaakcentowania jakiegoś detalu.
Z reguły poważny, nie był pozbawiony poczucia humoru i to raczej żołnierskiego, oto dwa przykłady: narysował on na tablicy prostą poziomą linię, nad którą umieścił
dwie linie faliste, przypominające pewną część ludzkiego
ciała, a nieco dalej jedną pionową, co opatrzył następującym komentarzem:
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– Mama z córką dały nurka, a tata płynie na wznak.
Rechot rozbawionej gawiedzi chyba nie gorszył inżyniera o posągowej twarzy indiańskiego wodza. Kiedy indziej inż. Woronko narysował duże koło, a wokół niego
owe tak charakterystyczne większe i mniejsze wypukłości
i znowu obrazowi towarzyszyło objaśnienie:
– Tata, mama i dzieci garstka szukają pod stołem
naparstka.
Jakże mieliśmy nie lubić nauczyciela, który kompetentnie prowadzone zajęcia umiał okrasić takim – rubasznym! – humorem.
Drugim pedagogiem starszego pokolenia był inż. Se
edyński, który dzielił się wiedzą z zakresu wytrzymałości materiałów. Ten rosły i nieco pochylony, a zarazem
flegmatyczny mężczyzna odznaczał się kulturą osobistą
i delikatnością w rozmowach z uczniami. Zawsze starannie przygotowany do lekcji prowadził je zazwyczaj
w formie wykładu. Inż. Serdyński oratorem nie był, ale
poważnie traktował swoje obowiązki, czego nie dało się
powiedzieć o wszystkich naszych pedagogach.
Seniorami ciała pedagogicznego Budowlanki w owym
czasie byli: inż. Kopanicki oraz inż. Lipiński. O ile dobrze pamiętam, ten pierwszy zapoznawał nas z arkanami
projektowania budowli, domeną drugiego była historia
architektury. Inż. Kopanicki był introwertykiem, dlatego często miał zatroskane oblicze, zaś z inż. Lipińskiego
jako ekstrawertyka emanowała pogoda ducha. Cechował
go ponadto kresowy zaśpiew.
Mówiąc o galerii inżynierskiej nie można pominąć
inż. Jerzego Szulca, który objaśniał konstrukcje stalowe.
Był to wysoki mężczyzna w średnim wieku, znakomicie
przygotowany do przedmiotu, a także niezwykle życzliwy
ludziom, braci uczniowskiej w szczególności. W czasie
zajęć, gdy myśmy wykonywali działania matematyczne
„na piechotę”, inż. Szulc posługiwał się suwakiem logarytmicznym, by skorygować nasze wyniki, gdyby zaszła
taka potrzeba.
Inną osobowością był inż. Marian Makarski, który
w tym czasie rozpoczynał pracę dydaktyczną, a niebawem
stał się postacią znaną w Lublinie, a to za sprawą swego
malarstwa. Jego pędzle wyczarowywały poetyckie pejzaże
utrzymane w konwencji zbliżonej do nadrealizmu i plasujące się gdzieś pomiędzy witebszczyzną Marca Chagalla a ikonosferą Jerzego Nowosielskiego. Niestety, zajęcia
szkolne inż. Makarskiego nie miały tego znaczenia i rozgłosu. Wykładał on architekturę, ale natura artysty pchała go do licznych dygresji, które rozsadzały konstrukcję
tematu. Od niego jednak dowiedziałem się o Witkacym
– malarzu, pisarzu i filozofie, a zarazem i narkomanie, co
– rzecz jasna – przyszłym technikom budowlanym nie
było potrzebne.
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Czas na prezentację humanistów. Naszą polonistką
była mgr Scholastyka Brykowa, żona kompozytora Aleksandra Bryka, dyrektora lubelskich szkół muzycznych
pierwszego i drugiego stopnia. Jako miłośniczka poezji
romantycznej ze szczególnym naciskiem omawiała utwory Mickiewicza i Słowackiego. Historię wykładał mgr Stanisław Tracz, filolog klasyczny, przeto z estymą naświetlał
dzieje starożytne. Oboje ukończyli studia na Uniwersytecie Lubelskim w okresie międzywojennym i oni w pewnym stopniu zadecydowali o moim wyborze kierunku
oraz miejsca przyszłych studiów.
Równie ciekawą osobowością był nasz katecheta. (Tak,
tak – w IV klasie mieliśmy lekcje religii, które trwały zaledwie kilka miesięcy, lecz zostawiły widomy ślad w naszych umysłach). Ks. Włodarczyk był wysokim jowialnym staruszkiem, o lekko pochylonej głowie i ogorzałych
policzkach. Z jego twarzy emanowała pogoda ducha.
A był to katecheta osobliwy – wcale nie mówił o prawdach wiary, może doszedłby do nich, gdyby dano mu prowadzić zajęcia przez cały rok. On zaś prawił o parapsychologii, somnambulizmie, telepatii itp. Naturalnie oczy
wszystkich słuchaczy wpatrzone były w twarz pogodnego
starca. Szkoda, że nie dano mu kontynuować dzieła rozpoczętego dość niekonwencjonalnie, które w dalszej perspektywie mogło przynieść pożądane owoce.
Moja prezentacja kadry pedagogicznej Budowlanki nie
jest pełna, pominąłem powojenny „narybek”, z wyjątkiem
inż. Makarskiego. Ot, po prostu przywołałem osoby, które głębiej się wryły w moją pamięć. Ale na koniec warto wspomnieć o postaci, która najlepiej charakteryzowała ów moment historyczny, jaki zamyka klamra czasowa:

1953–1957, a był to oficer (polityczny?) o nazwisku Horecki. Podobnie jak inż. Basta zajęcia szkolne traktował
dość lekceważąco, a przydzielono mu przysposobienie
wojskowe. Z wyglądu przypominał taliba, choć bardziej
prawdopodobna była jego przynależność do Narodu Wybranego. Nosił zabójczo czarne wąsy, krótko przystrzyżone, i długie sfalowane włosy, nieco przerzedzone. No, ale
ten fachowiec od sztuki wojennej, noszący mundur wojskowy, przynajmniej zarządził naukę strzelania. W tym
celu odbyliśmy wycieczkę na Helenów, gdzie wtedy mieściła się strzelnica pomiędzy al. Warszawską a ul. Nałęczowską (dziś jest tam dzielnica mieszkaniowa). Instruktorem był jakiś żołnierz niższej rangi (kapitan Horecki
w ogóle się nie pokazał). Strzelano z karabinka sportowego, ale nie każdy uczeń dostąpił tego wtajemniczenia.
Może to i dobrze.
Praktyki
Na koniec słów parę na temat praktyk. Mieliśmy dwie takie lekcje poglądowe: w Małaszewiczach oraz w Chełmie,
przy czym niewiele różniły się od siebie, poza miejscem
pobytu. W obydwu wypadkach byliśmy świadkami prac
początkowych: w Małaszewiczach rozpoczynano budowę stacji przeładunkowej towarów na kolei, w Chełmie
kładziono fundamenty przyszłej cementowani. A co robili na placach tych budów uczniowie lubelskiego Technikum Budowlanego? Zapoznawali się z planami poszczególnych obiektów? Bynajmniej, pomagaliśmy przy
wyładunku materiałów budowlanych, głównie piasku
i tzw. pospółki. Te praktyki nie miały celu dydaktycznego,
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chyba że za taki uznamy poznanie z autopsji placu budowy dużego obiektu przemysłowego. To stanowczo za
mało. Wprawdzie w Małaszewiczach próbowano uczyć
nas sztuki układania cegieł w murze, ale szybko zaniechano tego eksperymentu wobec nikłych, by nie rzec – żadnych, postępów w tym zakresie. Trudno się więc dziwić,
że w takim stanie rzeczy „łopatowanie” stało się naszym
głównym zajęciem.
Była jeszcze jedna całomiesięczna wycieczka lubelskich adeptów sztuki budowlanej – wyjazd do PGR-u Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim. Może jakiś życzliwy Czytelnik tej gawędy zawoła w tym miejscu:
– No nie, to już jakaś gruba konfabulacja!
Otóż zapewniam Państwa, że takie wydarzenie miało miejsce w czerwcu 1956 r. A dlaczego dobrze pamiętam ten wyjazd, zaraz się okaże. Zacznijmy jednak od
początku.
Czerwiec – miesiąc kwitnienia łąk, a także wielu chwastów, okres długich dni, triumfu bujnej zieleni. U rolników indywidualnych zboża sięgają pasa gospodarza. A co
zobaczyliśmy nad granicą polsko-rosyjską? (Po korekcie
granic na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach Sowieci zagarnęli szmat hrubieszowskiego czarnoziemu, który w swej
głębi krył węgiel kamienny, odkryty przez polskich geologów w dwudziestoleciu międzywojennym). Otóż pod tą
przesuniętą w głąb Polski granicą ujrzeliśmy wielohektarowy łan buraków cukrowych. Zapyta ktoś: A co mieliście zobaczyć – żytko? Oczywiście czarnoziem pozwala
uprawiać buraki oraz pszenicę, rzecz jednak w tym, jak to
się robi. Tu widzieliśmy anemiczne listeczki buraków i las
okazałych chwastów. I oto nas – uczniów trzech klas technikum zesłano do pielenia tego ziela. Zapewne w ramach
„sojuszu robotniczo-chłopskiego”! Nic więc dziwnego, że
padały niecenzuralne słowa po rozpoznaniu sytuacji.
Kierownictwo PGR-u też było zakłopotane, bo sami
nie bardzo mieli co jeść. Przeto żywili nas kartoflanką
i namiastką gulaszu lub kluskami kraszonymi skwarkami,
czasem kaszą jęczmienną. Na śniadania i kolacje jadaliśmy chleb z marmoladą, popijając czarną kawą zbożową.
Wreszcie ów post dobiegł końca, załadowano nas na
odkryte ciężarówki i ruszyliśmy w drogę powrotną. Do
Lublina dotarliśmy ok. godz. 22. Ulice puste, miasto jakby wymarłe, na chodnikach patrole wojskowe i milicyjne.
Patrzyliśmy zdumieni na ten niecodzienny miejski pejzaż. Dowieziono nas do szkoły i nakazano szybki powrót
do internatu, a uczniom miejscowym do rodziców. Następnego dnia wręczono nam świadectwa szkolne z ocenami wystawionymi na podstawie kadłubowej edukacji.
Nauka zakończona, rozjeżdżamy się do domów i tam
dowiadujemy się prawdy o Wypadkach Poznańskich.
Oczywiście nie z mediów krajowych, te ustami premiera
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Cyrankiewicza mówiły o „obcinaniu rąk podniesionych
na władzę ludową”, lecz z rozgłośni zagranicznych, takich
jak: Wolna Europa i Sekcja Polska BBC. Tak w bólach
i łzach rodziła się wolna Polska. Na wyjście wojsk okupacyjnych z naszego kraju trzeba było jeszcze długo czekać, ale pierwszy – istotny! – krok w tym kierunku został uczyniony właśnie w owym krwawym Poznańskim
Czerwcu 1956 r.
Przede mną był jeszcze jeden rok nauki w technikum,
ale już kiełkowała we mnie decyzja zmiany kierunku studiów. Czy zatem wybór Budowlanki był pomyłką? Raczej
nie, bo sztuka teatru, która interesowała mnie coraz bardziej, od XVII w. była integralnie związana z budynkiem.
Dwa istniejące w Lublinie przybytki Melpomeny czekały
na swego dziejopisa.
Ale zanim opuściłem mury – tak mimo wszystko zasłużonej placówki oświatowej – przytrafiła mi się zabawna przygoda. Oto wicedyrektor B., gdy dowiedział się
o moim wyborze kierunku oraz miejsca studiów, wezwał
mnie do siebie „na dywanik” i kiedy potwierdziłem prawdziwość informacji, jaka dotarła do jego uszu, rozgniewał się nie na żarty i rzekł: „Filaretów nie będziemy już
przyjmować!” Nic innego nie mógł powiedzieć, bo komuniści w 1957 r. odgrywali jeszcze komedię pt. „Socjalizm z ludzką twarzą”.
Wielu Polaków uwierzyło tym zapowiedziom, ale
nie wszyscy – trzeźwo myślących Rodaków nie brakowało. Jak już stwierdziłem, święta i wakacje spędzałem
w domu rodzinnym. Gdy więc wysiadłem z autobusu na
Rynku wąwolnickim, skierowałem się w tę stronę, ale zapragnąłem jeszcze porozmawiać z matką mej koleżanki z powszechniaka, która miała sklepik z podstawowymi produktami, takimi jak: sól i cukier, ale też: nici, igły,
naparstki. Istotnie, za ladą siedziała p. Ciechomska, która ciepło mnie powitała, wywiązała się więc rozmowa. Ja
dość naiwnie kreśliłem obraz zapowiadanych zmian, na
co doświadczona życiem sprzedawczyni odrzekła:
– Nie łudź się! To poluzowanie systemu nie potrwa
długo. Komuniści wykorzystują ten czas na przestawienie pionków na szachownicy, które na dodatek puszcza
w ruch ta sama ręka sowieckiego „starszego brata”.
Taką nadprogramową lekcję życia społecznego odebrałem w tym ubogim sklepiku.
Pisałem w czasie pandemii koronawirusa z Wuhan.
PS. Pragnę serdecznie podziękować dr inż. Janowi Golcowi, memu druhowi z tamtych lat, a dziś emerytowanemu wykładowcy Politechniki Lubelskiej oraz projektantowi siedmiu kościołów, za życzliwe naniesienie do mego
tekstu kilku cennych uściśleń faktograficznych.
Stefan Kruk
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Artur
Zbigniew
Metera

Siedziałem w czasach PRL-u
z dwoma rektorami UMCS
Był rok 1953. Nie był to rok spokojny. W całym bezwzględnym aparacie komunistycznego ZSRR pękło najważniejsze ogniwo. W marcu zmarł Józef Stalin – Generalissimus, dzierżący rządy swojego kraju i krajów tzw.
Demokracji Ludowej mocną ręką. W Polsce – tydzień żałoby narodowej (sojuszniczej) zarządzony przez dobrze
usadowionych na najwyższych szczeblach władzy urzędników PRL-u: Polaków a czasem i Rosjan. Przez cały ten
czas w radiu nadawana była tylko muzyka żałobna i audycje propagandowe na cześć „dobrego i wielkodusznego” sojusznika naszej ojczyzny.
Mieszkaliśmy w Lublinie w skromnym mieszkaniu (pokój z kuchnią) przy ul. 3 Maja (budynek Kuratorium Oświaty). Było one adaptowane z pomieszczeń
biurowych na III piętrze, ze wspólnym korytarzem i toaletą dla trzech rodzin. Sąsiedzi nie mieli radia, nad ich
drzwiami wisiał „kołchoźnik” – niewielki głośnik, przez
który miejska centrala nadawała „jedynie słuszny” program, a w tamtych dniach były to wyłącznie wiadomości
o żalu po śmierci Stalina w ZSRR i we wszystkich Krajach
Demokracji Ludowej. Nawet przez ścianę trudno to było
wytrzymać. Na ulicach były zamontowane uliczne megafony przypominające o swojej obecności chrypliwym
głosem spikera.

„Kołchoźnik” – peerelowska namiastka radia

U nas na honorowym miejscu stało radio Pionier, na
którym ojciec wraz z kolegą z KUL-u, gdzie studiowali,
często usiłowali słuchać Radia Wolna Europa. Przy stałym zagłuszaniu sygnału odbiór był, niestety, bardzo niewyraźny. A samo słuchanie mogło być powodem donosów i wezwaniem do prokuratury.

Pionier – pierwsza polska powojenna konstrukcja
lampowego odbiornika radiowego (1948 r.)

Zakres fal krótkich w nim zawężono w roku 1954 wydaną przez Urząd Rady Ministrów w czerwcu 1953 r.
ściśle tajną Uchwałą nr 418, w której zobowiązywano
Ministra Przemysłu Maszynowego do wprowadzenia
w produkcji odbiorników radiowych …zmian konstrukcyjnych, w wyniku których odbieralność w zakresie fal
krótkich byłaby jedynie w paśmie od 31 do 51 m. Zmiany te wprowadzono w celu utrudnienia odbioru polskojęzycznych audycji, nadawanych z zagranicy, słyszalnych
dobrze w pasmach 16 i 25 m.
W kwietniu i maju ’53 coś zaczęło się kruszyć w politycznym monolicie. Mówiono o kulcie jednostki, o otruciu Stalina, o Berii i jego zdradzie ideałów komunizmu.
O wszechobecnych wrogach i zagrażających wszystkim
kontaktach z Zachodem.
W takiej atmosferze nadszedł czerwiec i koniec roku
szkolnego. Miałem 12 lat, mój brat Krzysztof – 14. Rodzice,
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Dawny pałac Potockich w Lublinie, róg Zielonej i Staszica

oboje nauczyciele, szykowali nas do wyjazdu na kolonie do
Bukowiny Tatrzańskiej. To za dwa dni! Taka frajda!
Ale w przeddzień o godzinie 6 rano obudziło nas łomotanie do drzwi naszego mieszkania. Weszły, trzy osoby w wieku około 40 lat: milicjant w mundurze, z czapką
przypiętą paskiem pod brodą i dwoje cywilów. Mężczyzna wyglądający na urzędnika, uprzejmy – starający się
wzbudzić zaufanie i kobieta – najmłodsza w tym gronie –
bardzo aktywna, widać, że przejęta swoją rolą.
– O co chodzi ? – pyta mój ojciec, Czesław Metera.
– Rewizja, więcej nie możemy powiedzieć.
Milicjant zajął pozycję przy wyjściu z mieszkania, jakby w obawie, że ktoś będzie usiłował uciec. Obserwował.
Pozostała dwójka szczegółowo, w milczeniu, z dużą wprawą wyrzuca zawartość biblioteczki, szafy ubraniowej, szafek kuchennych i naszych przygotowanych do wyjazdu
walizek ściągniętych skórzanymi paskami. Włączają na
chwilę radio, otwierają drzwiczki kaflowego pieca. Po
dwóch godzinach odzywają się:
– Musimy aresztować…
Mama, Helena Metera, odzywa się po cichu do męża:
– i po co ci było to słuchanie radia?
– Tylko wezmę najpotrzebniejsze rzeczy – mówi ojciec.
– Nie obywatela, tych dwóch! – i wskazują na mnie
i na brata.

Wszyscy osłupieliśmy. Ale sprowadzają nas na dół z 3
piętra i pod eskortą prowadzą wzdłuż placu Stalina (dawniej i teraz – plac Litewski) do Izby Zatrzymań dla Nieletnich w nieco ponurym pałacu Potockich na rogu ul.
Staszica i Zielonej. Budynek spełniał różne funkcje, ale
wtedy był we władaniu Milicji Obywatelskiej, do 1981
roku. Duża metalowa brama, skrzypiąca przy otwieraniu, umundurowany funkcjonariusz urzędujący w ciasnym pokoiku przy wejściu do budynku. Przekazują nas
za pokwitowaniem (widzę, że coś podpisują) i idziemy
ciasnym, ciemnym korytarzem, w którym po wejściu
z bardzo słonecznej ulicy niczego prawie nie widać.
Jesteśmy rozdzieleni z bratem. Siedzę zamknięty w niewielkim pomieszczeniu, nie wiem, co myśleć. Na środku
stoi masywne drewniane krzesło – to całe umeblowanie,
okna okratowane, drzwi bez klamki od wewnątrz. Słyszę
trzask, jestem zamknięty. Ale są drugie drzwi i dziurka od
klucza. Zaglądam – w krótkich spodenkach siedzi w podobnym pustym pokoju mój bliski kolega z szóstej klasy
w szkole nr 24 w Lublinie – Kazimierz Goebel, przyszły
rektor UMCS (kadencja 1993–99). Często u siebie bywaliśmy, mieszkał też przy ul. 3 Maja.
– Kazik, wiesz po co nas zatrzymano? – szepczę.
Chyba był już po przesłuchaniu…
– Chodzi o list. I o proch!!!

→
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Zaczynam coś kojarzyć. Kazik – wybitnie uzdolniony
matematyczno-fizycznie – przeczytał nam z jakiejś powieści przygodowej przepis na zrobienie prochu. Siarka,
saletra, węgiel drzewny – taka mieszanka. Razem z dwoma kolegami (Jankiem Kwiecińskim i Bogusiem Skibińskim) zebraliśmy trochę siarki w okolicy Centrali Nasiennej przy ul. Chmielnej, saletrę kupiliśmy w sklepie
spożywczym, a węgiel wyprodukowaliśmy sami. Paliło
się, ale słabo. Zarzuciliśmy te eksperymenty.
Traf chciał, że Janek wyjechał do Rabki do tak zwanego prewentorium, a Boguś napisał do niego list, opisując nasze poczynania. W ramach cenzury listów przychodzących do dzieci jakiś gorliwy wychowawca zapoznał się
z treścią, zgłosił na policję w Rabce, poszło to do Lublina… i teraz efekt.
W końcu po godzinie pełnej obaw wzywają mnie na
pierwsze przesłuchanie. Za dużym drewnianym stołem
siedzi dwóch mężczyzn, nieco znudzonych, ale ożywiających się przy zadawaniu pytań. U jednego zawierały one
ukryte groźby, ten drugi chyba miał wzbudzać zaufanie
i wydobycie czegoś, na co oczekiwali. To było znacznie
„gorsze” niż odpytywanie przy tablicy w szkole, niż stawianie do kąta, czy nawet uderzenia piórnikiem w dłoń,
co wówczas w edukacji nie należało do rzadkości.

Dziedziniec wewnętrzny byłego pałacu Potockich – nasz „spacerniak”

Nie do końca wiedziałem, o co mnie pytają (czy chcemy coś wysadzać w powietrze?, czy to ma być bomba czy
też pożar?). Musiałem podpisywać protokół pod groźbą
kary za fałszywe zeznania lub zatajenie czegoś. Pierwszy
raz w życiu przygniatała mnie odpowiedzialność i obawa,
czułem na plecach krople potu i miękkość w kolanach.
Rozumiałem, że moje słowa mogą być na wagę spokoju
albo zatrzymania mojego, kolegów i rodziców.
Brata zwolniono po pierwszym przesłuchaniu, ze mną
rozmawiano jeszcze dwukrotnie, ale chyba bez przekonania co do efektów.
Spotkaliśmy się: Kazik, Boguś i ja w „świetlicy”, gdzie
nie był niczego oprócz kilku krzeseł i prostego stołu, na
którym leżała samotna plansza do gry w Chińczyka. Był
również obowiązkowy głośnik zawieszony wysoko nad
drzwiami. Poznaliśmy naszych towarzyszy niedoli –
chłopców w wieku od 10 do 14 lat zatrzymanych za drobne kradzieże, jazdę pociągiem „na gapę”, udział w bójce.
Niektórzy w ramach „represji”, a może z powodu brudu,
mieli głowy ogolone do gołej skóry.
Ale nie było tak źle, wierzyliśmy w naszych rodziców,
byliśmy w trójkę, byliśmy „polityczni”, co wzbudzało swojego rodzaju respekt u osadzonych, a może i u funkcjonariuszy. Warunki pobytu – to nie był hotel! Jedna sypialnia
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– około 10 łóżek na 15 zatrzymanych, musieliśmy spać
po dwóch w jednym łóżku: drewnianej pryczy z siennikiem lub na rozkładanych brezentowych łóżkach polowych (chyba z demobilu armii amerykańskiej). W nocy
byliśmy zamykani na klucz, a w rzadkich przypadkach
koniecznego wyjścia trzeba było długo czekać na otwarcie drzwi. Nie dawano pościeli, tylko bardzo sfatygowane
koce. Trudno było zasnąć, a czasem czułem łzy pod powieką, myśląc o domu i tej trudnej do zrozumienia i przetrwania rzeczywistości.
Na posiłki prowadzono nas 3 razy dziennie do „świetlicy”, menu ubogie – pamiętam tylko: kasza, kasza i kasza gryczana (z kotła) z jajecznicą i czarna kawa (zbożowa). Ale może było coś jeszcze? Chleb z margaryną
i marmoladą!
Umywalki i toalety „tureckie” (z rezydującymi szczurami) były w przybudówce na niewielkim wewnętrznym
dziedzińcu, gdzie wychodziliśmy trzy razy dziennie na
kontrolowane spacery po około pół godziny. Mieliśmy
tam do dyspozycji skórzaną piłkę, z której stale uchodziło powietrze i przestrzeń 10×10 m.
Kontaktu z rodziną nie było. Ale naprzeciw dziedzińca po drugiej stronie ul. Staszica mieszkał znany wówczas
adwokat – Krzymowski. Jego żona Irena pracowała razem
z moją mamą w Liceum Pedagogicznym przy ul. Narutowicza (obecnie budynek UMCS). Mama opowiadała,
że spędziła w tym mieszkaniu długie godziny, aby przez
okno, zza firanki zobaczyć mnie i kolegów na podwórzu.
Nie wiem do dzisiaj, jak przeżywali to nasi rodzice, jakie
działania podejmowali…
W końcu – po czterech długich dniach – dostajemy
wiadomość, że mamy być doprowadzeni do sądu na Krakowskim Przedmieściu. Dziwne to było uczucie (miałem
wrażenie, że jestem ważny i niebezpieczny), gdy przechodnie oglądali się na trzech chłopców prowadzonych
piechotą przez dwóch uzbrojonych mundurowych. Jeden
z nich miał niedbale przewieszoną przez ramię pepeszę,
drugi przy letnim mundurze przypiętą do pasa kaburę
rewolweru.
W sądzie zobaczyliśmy rodziców. Ale jeszcze rozprawa. Na szczęście napotkaliśmy bardzo rozsądną i życzliwą panią sędzinę. Pytała, czy mam kontakty z Zachodem, kto nami kierował, jakie były nasze zamiary. Widać
było, że ją to trochę bawi, że musi te pytania zadawać tym
zupełnie niezorientowanym w wielkiej polityce, niedoszłym dywersantom w krótkich spodenkach. Sprawa została umorzona.
Z sądu wróciłem z rodzicami do domu, a następnego
dnia koleżanka mamy, która jechała na wczasy, odwiozła
mnie pociągiem do Poronina i autobusem do Bukowiny.
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Na zawsze zostały mi obrazy z tego ponurego czterodniowego pobytu i późniejszej „walki” z wszawicą,
z którą tam się spotkałem. Została też świadomość, że
w czasach PRL-u traktowany byłem jako „więzień polityczny”, razem z Kazimierzem Goeblem JM Rektorem
UMCS. Drogi naszej czwórki rozeszły się po ostatniej
7 klasie. Inne szkoły średnie, inne studia. Inne miasta.
Potem siedziałem jeszcze kilka lat z drugim rektorem
UMCS (kadencja 1999–2005) – Marianem Harasimiukiem, ale dobrowolnie, w sąsiednich ławkach, w jednej
klasie w znakomitym męskim Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie.
Tutaj pragnę przywołać i zapisać postać naszej Wychowawczyni, nauczycielki historii – Eugenii Zaleskiej (zm.
28 lipca 1997 roku). Byliśmy zachwyceni jej lekcjami, potrafiła pięknie przedstawiać narodowe dzieje, nie wszyscy
wiedzieliśmy o jej konspiracyjnej przeszłości i prowadzeniu tajnego nauczania w czasie wojny. Ryszard Kornacki,
mój kolega z jednej ławki, poeta osiadły potem w Międzyrzecu Podlaskim, poświęcił naszej nauczycielce piękny wiersz. Może to częściowo za Jej przyczyną z naszej
niewielkiej klasy maturalnej (20 osób) wyszli absolwenci, którzy zaznaczyli swoją obecność w medycynie, prawie, pedagogice czy naukach ścisłych, osiągając godności profesorów czy zostając wysokiej klasy specjalistami
(Zbigniew Stelmasiak, Wiesław Rzymowski, Zdzisław
Flaszyński, Edgar Sieprawski i inni).
Artur Zbigniew Metera
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***
ikony madonny: twarze
naszych kobiet do których
pielgrzymujemy o zmroku
gdy wygasa w nas ogień
a las za plecami ciemny niepokój
ikony madonny: twarze
osmalone światłem, oczy
po wylewie rzek
słońcem prostują nam drogi
kolczaste
i popiół tulą w śnieg
twarze naszych kobiet: ikony
madonny w opuszczonych cerkwiach
domów
ocierając łzy żywiczne
strzegą nas od wiatrołomu

***
w białą ikonę owcze runo
utul mi mrok – bym mógł
z kamienia na kamień na drugą
stronę
gdy nie zbudowany jeszcze
most
dogasa watra w wieczoru
mech – nad prowczą noc jak wino
grzane
to w naszych słojach szumi
las – w sen kołysze gałęzie
rozwiane
i coraz ciszej
w nas modlitwa śniegiem
białym jakby pan bóg
spał

***
widzisz madonno: są słoje
w których ogień nie płonie
a się żarzy: ikony dymem otulone
o wypalonej twarzy
tlą się mielerze
po wierchy we mgłach
jakby śnieg leżał:
puszysty głaz
widzisz madonno: są słoje
w których noc ślady bez śladu
snuje – i patrzysz
nie widzisz – a czujesz

***
madonno moja
madonno bieszczad
w różańcu gór
rzeźbiłem ciebie
łagodząc sęki
na drewnianej twarzy
dłutem potoków
i ostrzem szczytów
z drzazgą pod skórą
na twoich wargach
modliłem się ciszą
teraz
gdy góry pod okno podchodzą
jak birnamski las
pozwól mi madonno żyć
ikoną widokiem gór
bym znów zobaczył cię
w sukni nieba
jak słońcem uśmiechasz się ciepło
że połoniny zielenią się w oczach
a wysoki chór wiatru
śpiewa w cerkwiach jodeł
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***
zima tego roku pamiętna
była: kurniawa naniosła zaspy
po dachy – z chryszczatej
wataha za watahą schodziła:
bieszczadzkie herody z kolędą
strachu
dolinami echo włóczyło
smutki: wołałem ciebie poprzez
śnieg – pod mrozem do rdzenia
pękały buki
czułem jak krzepnie krew

***
ubłocona droga do tyskowej
szła utrudzają to co bliskie
w tłustej glinie dziki szlak
w koleinach na kamieniu
śliski
stado krów wdeptane w błoto
umorusane po dzwonki kierdle
owiec – i gliniany baca
do wypalania gotów – w watrze
w ogniu domowym
błotnista droga czepiała się
butów spodni ubłocony potok
nie mógł się obmyć

***
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***
dalej – bo życie jest włóczęgą
turystą czasu soków pejzaży
z ptakami nad wierchy sięga
gniazdo w szałasie zakłada
w cień lasu światłem wchodzi
ponad wierchami przed nim dal
w rzekę wstępuje bez czółna skóry
i bez powrotu trwa

***
na siodle bukowego berda pasterze
ujeżdżali narowiste góry
z gazet czytali oscypki – wiatr
przelatywał w piórach ptaków
bojkowie gubili stada
wołów pożerane przez wysokie
trawy – wśród skał
beskidnicy dzielili się łupem
jagód
toczyło się słońce i wielki
wóz – i ludzki los
kamieniem -

***

przez struny gitary włóczył się
na grani śpiewał słońcem wiatr
na chmury mówił: nie martw się
a na łzę: toczy się świat

tyle tu głazów i kamieni
jakby te góry boso do mnie szły
taki tu splot potoków korzeni
że nie wyplącze się nikt

to on kamień i krzyż dźwigał
a mówił że jest ptakiem
jego skóra jak kronika
zapisywała pogodę na szlaku

pękają lasy: wewnątrz nich
nasze samotne drzewa są
którym gałęzie usychają
oddech za oddechem – liść

•
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Stanisław
Kieroński

Jesienne refleksje
Obrazy z dzieciństwa i lat młodzieńczych. Niektóre zamazane, inne ostre, zaskakująco wyraźne. Zdarzenia,
sytuacje z lat minionych, czasu nauki, poznawania siebie,
otaczającej mnie rzeczywistości i przede wszystkim ludzi.
Wielu ich po drodze, najbliższych z rodziny, którzy uczyli mnie kochać i rozumieć życie, wspaniałych koleżanek
i kolegów wędrujących ze mną w poszukiwaniu różnych
odpowiedzi. Ułożyć w porządek znaczeń to, co było...
To nie takie proste. Kto ty jesteś ? Jaki znak twój? Mama
z przejęciem powtarzająca strofy Władysława Bełzy. Zapamiętaj ten wiersz jak imię swoje. Orzeł Biały – znak
mój, dziś wiem, że było to sacrum, jedno z pierwszych.
Była nastolatką, kiedy o północy niemieccy oprawcy zabrali ją ku rozpaczy mdlejących rodziców do obozu pracy. Nie płakała, uspokajała rodzinę. Przeżywała śmierć
współwięźniów, układała piosenki, śpiewała je innym
i sobie, by przetrwać. Uciekła w zimie, ratując się przed
spaleniem w przygotowanych przez siepaczy beczkach ze
smołą. Przeszła wiele kilometrów, chciała żyć, mówiła:
„Całowałam drzewa, bo mimo wszystko warto żyć”.
Więźniarkom trudno
żyć na twardych pryczach
spać na achtung wstać.
Śpiewała nam to, kiedy opowiadała o grozie tamtych
mrocznych dni.
Kolejny obraz Orła Białego. Mama mojego Taty, Babcia Sabina, działaczka społeczna, założycielka pierwszego
Koła Gospodyń Wiejskich w Ząbkowicach Będzińskich
organizuje spontanicznie tuż przed końcem wojny, pochód kobiet w polskich strojach ludowych. Szły, śpiewając
patriotyczne pieśni, ulicą, którą poprzedniego dnia wieziono wozami konnymi ciała zamordowanych w sieczkarni przez esesmanów jedenastu młodych mężczyzn, kilku
z mojej rodziny. Niemieccy żołnierze stali z boku, zaskoczeni, zdumieni i chyba przestraszeni. Po kilku godzinach
było już wyzwolenie. Dla kogo One to zrobiły? Co oznaczał ten akt? Czy tylko: „dulce est decorum est pro patria
mori”? Dwóch jej synów było w partyzantce, obaj po wojnie zostali zawodowymi żołnierzami; starszy lotnikiem

– to mój Tata, młodszy, Zygmunt, oficerem wojsk ochrony pogranicza.
Babcia Antonina Obarzanek, uosobienie ciepła i dobroci, ogromnie wrażliwa, krzątająca się od rana do wieczora w gospodarskim obejściu. Urodziła siedmioro
dzieci. Nieraz popłakałem się w jej fartuch, a ona szybko potrafiła ukoić nawet największy ból czy żal. Skutecznie broniła mnie i ratowała przed atakami wielkiego koguta i innych zwierząt domowych. Wieś Adamów Stary
koło Aleksandrowa Łódzkiego – faktyczne miejsce mojego urodzenia. Mama odwiedziła swoich rodziców tuż
przed porodem i tam zaczęło się moje życie. To też był
świat moich wakacji przez wiele lat, podpatrywania ciężkiej pracy na roli, drobne w niej uczestnictwo. Tu zaczęły się moje rozmowy i przyjaźnie z drzewami, z cudowną
przyrodą, łąkami, lasami… Zawsze czekaliśmy niecierpliwie, aż Babcia wyciągnie bochny chleba z pieca. Ich
zapach roznosił się daleko od domu. Świeże masło, które pomagaliśmy „ubijać”, z wielkimi kromkami, mleko
prosto od krowy – niepowtarzalny rarytas, dziś kulinarne marzenie… Na nasze psoty Babcia reagowała trochę
szelmowskim uśmiechem i kultowym dla nas zdaniem:
„Aidźcie wy psiajuchy”. Etos pracy dla mnie to Ona.
Pieczołowicie przechowuję pamiątki po Dziadku Antonim Kierońskim, kolejarzu, uczestniku powstań śląskich,
działaczu PPS. Dziennik kolejowy, prowadzony jeszcze
od czasu służby na carskiej kolei, pięknie wykaligrafowane litery, kto dziś tak pięknie pisze? Może i słowa pisane
tak starannie miały większą wartość. Są pociągi, na które
spóźniać się nie można! „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonym mi stanowisku urzędowem przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze
wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości
i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie
służyć będę, wszystkich obywateli Kraju w równem mając
zachowaniu; przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia
mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż.
Tak przysięgłem dnia 30 grudnia 1920 r.”
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Sabina i Antoni Kierońscy

Rytualne wyjście na służbę, czyszczenie munduru, torba z kolejarskimi akcesoriami, rozkład jazdy. Lampa karbidowa miała jakąś czarodziejską moc, tajemniczość, fascynowała. Charakterystyczny zapach w sieni domu. Jeździł
na tej samej trasie kilkadziesiąt lat. Ileż powagi i majestatu, a jednocześnie ciepła kryło się w podkręcaniu sumiastego wąsa, a ile pewności siebie oraz siły w okrzyku
„Proszę wsiadać!'”, „Gotów!”. Był kierownikiem pociągu.
Miał dwie morgi kolejarskiej działki, ale liczył się na niej
każdy centymetr. Kozy, krowa, w piwnicy trzoda chlewna,
mała obórka, stodółka, smak koziego mleka... Bajeczne,
niewielkie podwórko, gołębie, kury, koguty, kundel pilnujący domu, kot przeciągający się na płocie. Na emeryturze Dziadek siadał przy oknie swojego domu przy torach
i wsłuchiwał się w odgłos przejeżdżających pociągów. Zauważał spóźnienia, kiwał ze wstydem głową: „Moje pociągi nie mogły się spóźniać”. Pod koniec życia, niestety, już
nie widział, ale mówił, który pociąg właśnie przed chwilą przejechał: „To katowicki, za dziesięć minut będzie następny”. Czy musiał mi wyjaśniać sens pracy i obowiązku?
Nie musiał tego czynić również Dziadek Władysław
Obarzanek, Tata mojej Mamy. Wystarczyło patrzeć na to,
co i jak robi. Kilka minut do odjazdu autobusu, a od przystanku dzieliło nas jeszcze trochę drogi. „Dziadku, pobiegnę, zatrzymam”. Uśmiechnął się, miał wówczas 83 lata.
Biegł za mną. Tułał się po świecie ze swoją liczną rodziną po różnych gospodarstwach, folwarkach. Wyjeżdżał za
chlebem do Szwajcarii, Belgii. Wszędzie się uczył, podglądał różne nowinki agrarne, dużo czytał. Był również
członkiem PPS-u. W czasie wojny organizował pomoc
dla partyzantów, dostarczał im chleb i żywność. Po wyzwoleniu radość – wreszcie własna ziemia, perspektywa

lepszego życia. Weterynarz samouk, rolnik w każdym
calu, rychło stał się gospodarzem, którego inni naśladowali. Umiejętnie wykorzystywał wiedzę zdobytą w czasie
swoich wędrówek, służył radą, zyskał autorytet. I nagle
mała cela… aresztowanie. Rozgoryczenie, przecież chłop
polski czekał na tę ziemię, jej głód, brak był aż nadto dokuczliwy i głęboko niesprawiedliwy. Nie zgadzał się na
zakładanie spółdzielni produkcyjnych. „Heniek, ratuj
ojca” – to głos mojej Mamy. Bieganie, żebranie, przywoływanie zasług, lasu... Zwolnili.
Skoro już tak musiało być, wybrano go przewodniczącym spółdzielni. Nie spał, chodził zgorzkniały, widział
upadek ziemi i stratę możliwości uprawnych. Po rozwiązaniu spółdzielni ponowny rozwój gospodarstwa, dobre
zbiory, rozwój hodowli, maszyny, postęp techniczny. Cały
czas za pan brat z nowinkami rolniczymi. Praca od świtu do nocy.
Pięknie mówił, lubiłem słuchać jego głosu ostrego
i mocnego: „Ucz się, masz możliwości”, „Babciu, daj mu
dużo barszczu, tam w mieście takiego nie mają”. Lubiłem
słuchać jego opowieści o historii rodziny i Polski. Zapach
chleba zawsze mi się z nim kojarzy. Jego córki zamieszkały w miastach, na wsi pozostał syn Jan, był agronomem. Nie wiem, jak to się dzieje, ale na kilka tygodni
przed śmiercią Dziadka jakaś wewnętrzna siła nakazywała mi wyjazd do niego. Zdążyłem się pożegnać, umarł
po dwóch tygodniach od moich odwiedzin.
Kiedyś na łące złapałem dudka, przyniosłem go do
domu i ukryłem pod przetakiem. Rano ptak nie żył. Zobaczył to Dziadek, popatrzył mi w oczy, nic nie mówiąc.
Do dziś to pamiętam. Wiem, o co mu chodziło. To była
mocna, krótka lekcja o szanowaniu wolności.
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Pułk lotniczy w Pruszczu Gdańskim. Henryk Kieroński, ojciec Stanisława, czwarty z lewej
Babcia Sabina Obarzanek z wnuczką

Stanisława i Henryk Kierońscy, koniec lat 50.
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Czy to głos Dziadka słyszę, kiedy trzeba iść „pod prąd”,
kiedy jest mi ciężko, kiedy muszę pokonać jakieś trudności, problemy? Tak jak chociażby w pamiętnym marcu
1968 r. Wolność, wolność słowa, ojczyzna, demokracja –
to przecież wartości najwyższe, wtopione w serca i umysły. W świadomości dwudziestolatków to świeże kwiaty,
czułe na wszelkie zmiany warunków.
Pokolenie powojenne, wychowane na etosie bohaterskich czynów lat wojny i okupacji, na entuzjazmie odbudowy ze zniszczeń, zareagowało emocjonalnie młodzieńczą zadziornością na wydarzenia polityczne i hasła,
które porywały do czynu, a które dotykały wartości największych. Wiecowali i pytali... Pytała wówczas młodzież
w całej Europie. Aresztowania, ostre oceny, rozgoryczenie. Szybkie dojrzewanie w celach odosobnienia – tym
razem ja w podobnej do Dziadka Władysława sytuacji.
Wrażliwe to pokolenie, karmione wojną i wzorcami
ciężkiej pracy, „mariensztatami”, często politycznie oszukiwane, ma swoją własną świadomość historyczną, ma
swój kult historii, bez której – jak pisał Aleksander Bocheński „psychika człowieka jest kaleka, uboga i bezsilna, a społeczeństwo jest kupą lotnego piachu, jednego
ziarna z drugim nic nie łączy”. Ale też i to wie, powtarzając za Paulem Valery, że: „Historia jest najniebezpieczniejszym produktem, jaki wypracowała chemia intelektualna. Dobrze znane są jej właściwości: rozmarza
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i upaja ludy, wywołuje fałszywe wspomnienia, wzmaga
irracjonalne odruchy, utrzymuje pamięć o zadawnionych bliznach, zakłóca spokój, prowadzi do manii wielkości lub manii prześladowczej, czyni narody zgorzkniałymi, pyszącymi, nieznośnymi, próżniaczymi”. Historia
jest też wyjaśnieniem rzeczywistości społecznej w jej całości, a zatem wyjaśnieniem teraźniejszości. Teraźniejszość i przeszłość – pisze Fernand Braudel – oświetlają
się swym światłem.
Byliśmy gotowi bronić ojczyzny, mając kilkanaście lat.
Zimna wojna... Na lotniskach alarmy, dyskusje dorosłych.
W nocy wyjęliśmy siekierki i siekiery ze wszystkich piwnic bloków mieszkalnych wojskowego osiedla. Złożyliśmy je z przejęciem w naszym bunkrze. Pragnęliśmy pomóc rodzicom, naszym ojcom w mundurach, to była
nasza broń. Chcieliśmy być bohaterami. Lubiliśmy oglądać pokazy lotnicze, defilady. Galowe mundury, ordery, orkiestra wojskowa – czar i urok. Obrazy sztandarów
i flag. Biało-czerwone barwy, dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Jak to niektórym łatwo dziś mówić o uproszczeniach, schematach, jak to „mądrze i uczenie” wyglądają
dziś oceny, wyrzucające cały dorobek pokoleń na śmietnik. Cóż, poetko Agnieszko miałaś rację: „Bywa, że historię piszą kłamcy i gówniarze”. A przecież była autentyczna
wiara w przyszłość. Był entuzjazm. Jednego dnia bawiliśmy się na gruzach domu, a następnego zaczęto budować

→
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Kościół w Ząbkowicach Śląskich. Rok 1935. Sabina Kierońska, założycielka
Koła Gospodyń Wiejskich w Ząbkowicach, pierwsza z prawej

nowy. Rozmowy sąsiadów przed domem na ławce, wreszcie ich wspólna radość – to wszystko, nie wiem dlaczego,
wydaje mi się tak odległe.
Ludzi łączyło wiele, byliśmy jacyś bliżsi sobie, a transmisje Wyścigu Pokoju zatrzymywały ruch na ulicach,
przy głośnikach tłumy... Chcieliśmy wygrywać, nie tylko
na rowerach, ale na boiskach, w szkole. Wygrywane mecze piłkarskie. Pamiętam łzy w oczach kibiców siedzących
przy naszej „Tesli”. Sny o potędze? Chyba nie. A jednak mi
żal, ale też jestem tym czasem minionym bogatszy.
Wzloty, sukcesy, kryzysy w kolejnych okresach mojego życia i kraju. Moje pokolenie przeżywało i przeżywa
różne rewizje i rewindykacje historyczne, akceptowało
lub nie nowe propozycje i reinterpretacje. Uczestniczyło w kilku sporach o „długi i skarby”. Czy jest cyniczne?

Dziadek Władysław Obarzanek nad morzem. Ustka, zima 1965

Myślę, że bogate duchowo, choć czasem jak „rozdarta sosna”, pragnie dalej budować, szuka nowych sił, chce pomagać, chce wypowiadać swoje racje.
Życie ludzkie jest ciągłą wędrówką ku celom i motywacjom. Uczyłeś mnie tego Tato. Latał różnymi samolotami
wojskowymi, mieszkaliśmy w kilku miejscowościach, obok
których znajdowały się wojskowe lotniska. Pamiętam dziecięce zabawy w jego kombinezonach i czapkach lotniczych.
Był surowy w wychowaniu, rzadko kiedy chwalił. Ubranie
w „kostkę” koło łóżka – „Zostawiaj po sobie porządek”. Nie
wiem, czy wypływało to z zawodu, czy charakteru. Nie ma
to znaczenia, ale kiedy czyszczę buty, staram się je wyczyścić dokładnie, także z tyłu. Jego galowy, „pułkownikowski” mundur i czapka są w moim mieszkaniu.
Stanisław Kieroński

W ziemskich
ogrodach
w ziemskich ogrodach
coraz więcej
drzew poznania
przybywa kusicieli
znikają lustra
sumienia
cieszy się ojciec
kłamstwa
co dalej z tajemnicą
zła

walczę
ze sobą
walczę ze sobą
nie upadam
pobity
odpowiadam nienawiści
miłością

włóczę się
po życiu
włóczę się po życiu
zbieram słowa
zamyślam się między
piętrami wyobraźni
rozplątuję więzy

wspinam się
łzami
wspinam się łzami
na drzewo szczęścia
a ono rośnie
coraz szybciej
wyżej
a ja coraz rzadziej
z niego spadam
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zawieszeni
zawieszeni
w złych emocjach
nowych demonów
nie podają ręki
zamazują znak
pokoju
sieją wiatr
chwilowo nie zbierają
burz

zatrzymały
mnie
zatrzymały mnie
w przedsionku odpowiedzi
znaki zapytania
kto otworzy drzwi
czy za nimi
będzie to do
czego idę

zaskoczony
zaskoczony
zobaczyłem
pozostałem
pokochałem
urok czar
uśmiech twoich
oczu

pochylony
pochylony
poddaję się pokorze
oddaję to co
moje
nie moje
wędruję dalej
bez ciężaru

Stanisław Kieroński
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Janina
Szcześniak

Apetyt na życie…
Bardzo się ucieszyłam, gdy Stanisław Kieroński zaproponował, abym napisała komentarz do czwartego tomu
Jego poezji „Między piętrami wyobraźni” (2019). Mojego
kolegę Staszka znam od wielu lat, razem studiowaliśmy
polonistykę, mieliśmy podobne zainteresowania, fascynacje i pasje. Przyszły poeta był buntownikiem, chciał i nadal chce naprawiać świat, pomagać ludziom samotnym
i pokrzywdzonym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Oboje wybraliśmy to samo seminarium magisterskie pod kierunkiem naszej Mistrzyni, Profesor Reginy
Gerleckiej. Staś napisał znakomitą pracę magisterską na
temat prozy fantastycznonaukowej Antoniego Langego,
którą recenzentki oceniły jako celującą! Po ukończeniu
studiów również ja interesowałam się prozą Langego, co
zaowocowało rozprawami dotyczącymi miejsca autora
w kulturze science fiction. Staszek i ja w czasie studiów
byliśmy również dziennikarzami Radia Akademickiego
UMCS. Różni nas jednak to, że mój kolega już od czasów studenckich pisał wiersze, natomiast ja wolę prozę.
On został poetą, ja „stroję się w […] krytycznoliterackie piórka”.
Symboliści twierdzili, że poezja wcale nie musi być
rozumiana, ona powinna przede wszystkim być przeżywana! Zobowiązywać czytelników do głębokich emocji,
antycypować kompleks uczuć i repertuar sytuacji poetyckich ujęć, być stymulatorem sygnałów i przeżyć. Chodzi
o takie ujęcia, które za pomocą określonych sygnałów (tytułu, nazywania przeżyć w tekście lub wyraziście zarysowaną sytuacją podmiotu/bohatera lirycznego) pozwalają
deszyfrować ukryte sensy i znaczenia poezji. Twórczość
Stanisława Kierońskiego scala symboliczne przeżywanie
z zachętą do wyborów etycznych w procesie dojrzewania biograficznego, zapraszając czytelników do egzystencjalnej przygody.
Czwarty tom poezji „Między piętrami wyobraźni” łączy wielki temat o ontologicznym charakterze, który dotyczy poszukiwań przez twórcę istoty rzeczywistości, osi
świata oraz sensu istnienia. Zasadniczy, ujawniający się
już od wczesnych utworów poety rys dojrzałej twórczości
ma profil metafizyczny, w szerokim rozumieniu tego, co

duchowe, niepoznawalne za pomocą rozumu, pozazmysłowe. Dylematy Stanisława Kierońskiego ujawniają się
w tych wierszach w przekonaniu o niemożności dotarcia
do istoty życia i poczuciu niezrozumienia jego kwintesencji. W tomie „Między piętrami wyobraźni” motywem
przewodnim staje się konflikt pomiędzy wizją świata
opartego na fundamentach etycznych i aksjologicznych,
a światem, który, jak w wierszu „Chłonę słowa”:

n u m e r

4 (102)

„ukrywa prawdę
znaków
w odczłowieczonym kręgu
pogoni za niczym”.
Poeta niejednokrotnie podejmuje próbę opisania różnych zjawisk i przemian społeczno-kulturowych o charakterze cywilizacyjnym, które zagrażają godności człowieka. Refleksję nad kondycją ludzi, którzy w XXI
wieku często przestali być podmiotem, odczłowieczonych i samotnych opisuje w wierszu „Fotografuję spojrzenia przechodniów”:
„obdarci z tożsamości
wirówką obowiązkowych pozorów
ściskiem wtłoczeni do systemu
komunikacji
samotnicy ruchomych tłumów
o zmierzchu podłączają się
do butli z tlenem
otwierają kokon ze
swoim imieniem”.
Metoda patrzenia werystycznego może stanowić metaforę nabywania przez autora samowiedzy z perspektywy oglądania świata przez pryzmat fotografii. „Fotografia
– stwierdza Dorota Lange – tworzy zapis sceny społecznej
naszych czasów […] Jej ogniskiem zainteresowania jest
człowiek jako fragment ludzkości”. Twórca wiersza ubolewa nad skutkiem cudów cywilizacji powodujących przewartościowania aksjologiczne w psychice człowieka oraz
rewolucje obyczajowe mieszkańców metropolii. Nie potrafią oni odnaleźć się w społeczeństwie industrialnym
i technokratycznym.
Dramatycznej wizji świata poeta przeciwstawia świat
zmysłowych uniesień i wzruszeń, zadumy nad jego urodą, afirmacji życia i kontestacji codzienności. W wierszu
„Odmierzam życie” podmiot liryczny dąży:
„krokami do prawdy
małymi dużymi
boso
w butach
[…] od ciemności do światła
od płaczu do śmiechu
od zimy do lata
od świtu do nocy
ale zawsze do szczęścia”.
Poeta wysyła sygnały do czytelnika, że warto afirmować życie, przeżywać je dobrze i odważnie. W liryku „Wszędzie gubimy” przekonuje, że „wszędzie gubimy
klucze do szczęścia wszędzie też możemy je odnaleźć”.
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Jego „zachłanność na życie” najpełniej wyraża aforystyczny wiersz „Podejrzany o zachłanność” utrzymany w konwencji procesu sądowego:
„podejrzany o zachłanność
na życie
przyznaję się do winy
proszę o długi wymiar
kary
i przewlekłą chorobę
na zdrowie”.
Wiele miejsca w tomie „Między piętrami wyobraźni”
zajmuje, podobnie jak w trzech poprzednich zbiorach
poezji, fascynujący i poliwalentny temat wędrówki, podróży, włóczęgi rozumiany bardzo szeroko: diachronicznie (wędrówki w czasie) i geograficzno-sentymentalnie
(podróży do miejsc ulubionych i korzeni). W kontekście przywołanej problematyki peregrynacji, wędrówka
rozumiana jest przez poetę bardzo szeroko, jako odkrywanie bogactwa więzi z ojczystą przestrzenią i gotowość
do szczególnego rodzaju przeżyć, jednostkowych upodobań oraz inspiracji do powrotów mentalnych. Znajduje się w szczególnym momencie egzystencji, poszukując nowych doświadczeń i potwierdzenia zakorzenienia.
Wkracza na nową ścieżkę życia. Warto tu wspomnieć
o pięknych wierszach ukazujących liryczny pejzaż w cyklu rocznym, sielski, wiejski (np. „Błękit nieba”, „Cisza
w kuźni”, „Kalendarz podniósł”, „Letnia”, „Mistyką święta urodzaju”, „Opadające liście”, „Opieram się o płot”, „Tęskną zadumą wiklinowej”).
Topos peregrinatio vitae ma w tych wierszach swoją
określoną symbolikę uzasadniającą potrzebę podróży egzystencjalnej. Droga i wędrowanie symbolizują w tej liryce radość i nadzieję na zmiany w życiu. Ale droga ma
także inne konotacje symboliczne. Nie wiadomo, dokąd może zaprowadzić człowieka. Taką tajemnicą, drogą w nieznane jest bohater wierszy Kierońskiego narażony podczas wędrówki lub włóczęgi na różne zagrożenia.
Otwarta nowa przestrzeń może z jednej strony zapowiadać dążenie do wolności, z drugiej natomiast jako wędrówka człowieka wyraża tęsknotę za nowym axis mundi, staje się więc dla podróżnika najważniejszą próbą
życiową. W przypadku wierszy poety wędrówka po życiu prowadzi go do jego akceptacji i afirmacji. Ten sposób interpretacji, jak sądzę, potwierdza również oparta
na motywach biograficznych przepiękna proza poetycka Stanisława Kierońskiego „Jesienne refleksje” dołączona do ostatniego tomu poezji.
Gorąco zachęcam czytelników do „wędrówki” egzystencjalnej śladami poety, jego pięknych i mądrych wierszy, poezji myśli. ■
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Ks. Edward
Walewander

Spłata długu sprzed 50 laty
Wobec naszego Laureata zaciągnąłem dług wdzięczności ponad 50 lat temu. Wprawdzie jesteśmy rówieśnikami, ale w pamiętnym roku Marca ’68 Stanisław Kieroński
był już studentem polonistyki UMCS, ja natomiast jeszcze uczniem klasy maturalnej. Widocznie mój rówieśnik
był bardziej zdolny i szedł szybciej do przodu. Ja robiłem
jeszcze tzw. małą maturę po trzyletniej szkole zawodowej, a dopiero później, w czerwcu 1968 roku, otrzymałem maturę właściwą po ukończeniu drugiej szkoły, pedagogicznej. Student Stanisław był współorganizatorem
Marca ’68 na UMCS, ja natomiast tylko kibicowałem studenckim protestom niezadowolenia. Razem z innymi kolegami rwałem się wprawdzie do współmanifestowania,
choćby dlatego, że nasza szkoła była opodal miasteczka akademickiego – przy Alejach Racławickich 20. Nasz
znakomity dyrektor, polonista dr Zygmunt Bownik, wybił
nam jednak z głowy czynny udział. „Matura przed wami”
– ostrzegał. Argument zadziałał.
Innemu znanemu organizatorowi lubelskich wypadków marcowych, redaktorowi Zbigniewowi Włodzimierzowi Fronczkowi, wyraziłem już, po latach, zasłużone
uznanie. Wobec Stanisława czynię to teraz.
Pozwólcie, że powiem i to, że ówczesny student KUL,
kapłan, uczestnik manifestacji lubelskich, świętej pamięci
ks. Marian Rusecki, też doczekał się stosownego uwiecznienia z mojej strony.
Wracam już do naszego Laureata. Późniejsza droga
dawnego studenta polonistyki, odważnego manifestanta, absolwenta UMCS była nie mniej ciekawa, z pewnością też burzliwa, bo Stanisław Kieroński to doprawdy
duch niespokojny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu,
człowiek oryginalny, który ma wiele do powiedzenia i do
zrobienia. Wypowiadał się zaś i aktywizował przez te lata
na różne sposoby. Przyglądając się tej drodze życia, widać wyraźnie, że jest to ciągle życie z pasją. Laureat borykał się szczerze z codziennością i jej problemami na różnych szczeblach swojej bogatej kariery.
Pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy, Radia i Telewizji. W takiej samej roli

występował też w Stowarzyszeniu Animatorów Kultury
w Polsce. Pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Vetterów w Lublinie. Był inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury im.
Vetterów. Znam wychowanków tego domu, którzy dobrze wspominają ówczesnego kierownika tej placówki.
O działalności politycznej Laureata nie trzeba mówić.
Jest ona znana. Dodam jedynie, że nasz Laureat ma rozliczne odznaczenia państwowe oraz różne wyróżnienia
i odznaki honorowe. Krótko mówiąc: Stanisław Kieroński to zasłużony działacz kultury i laureat nagród Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Oświaty i Wychowania. Do kolekcji tych odznaczeń dochodzi teraz i nasze
– od Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód.
W ostatnich latach nasze drogi wyraźnie się skrzyżowały. Połączyło nas społecznikostwo. Stanisław Kieroński odkrył swoją nową pasję i niejedno czyni na rzecz Polaków na Wschodzie. Jest to organizowanie konkretnej
pomocy materialnej, budzenie przy każdej okazji w społeczeństwie odpowiedzialności za tych, którzy tam zostali. Nie dziwi, że Jury Nagrody Mickiewicz–Puszkin zdecydowało się na przyznanie mu prestiżowego Medalu
Mickiewicz–Puszkin.
Odznaczenie to jest uzasadnione również z tego względu, że Laureat zajmuje się poezją i w ostatnich latach wydał tomiki bardzo ciekawych i oryginalnych wierszy. Porusza w nich egzystencjalne problemy współczesnego
człowieka i świata. Zacytujmy choćby prosty w formie,
a jakże bogaty w wymowie wiersz pt. Pochopnie osądzając innych.
Pochopnie osądzając innych
osądzamy siebie
pochopnie wydając wyroki
na innych
skazujemy na nie
siebie
złorzecząc innym
złorzeczymy sobie.
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Od lewej ks. prof. Edward Walewander, laureat Stanisław Kieroński, prezydent miasta dr Krzysztof Żuk

Laureat nie stroni w swojej twórczości od spraw wiary,
Boga i religijności. Nieobca jest mu też problematyka polska na Wschodzie. Stanisław Kieroński należy bowiem do
tych autorów, którzy mają moc zapanować nad słowem
i nad przenikającym je duchem. Potrafi przekazać wyraźnie myśl i uczucie. Udaje mu się również dotrzeć do
czytelnika drogą najkrótszą – od serca do umysłu. Niedawno, bo 4 kwietnia 2020 r., gdy poczęła się rozwijać
epidemia koronawirusa, pytał głośno i wyraźnie:
pytaniami świecą
myśli
czy świat otrzeźwieje
trochę
czy ucieknie z pijanego
obłędu zrywania
zakazanych owoców
czy wróci żelazna
nieubłagana rzeczywistość
czy złoty cielec
znowu zwycięży.
Poetycka wrażliwość Stanisława Kierońskiego jest
godna najwyższej noty. Dlatego jego wiersze czytam ze
szczególną uwagą. Uderza mnie ich skupiona, czasem
cicha, ale najczęściej wyraźna i niezwykle sugestywna

refleksyjność. Dostrzegam w nich czasami także zgodę
na dokonywający się nieodwołalnie los. Kiedy spotykam
się z Laureatem świeżo po lekturze jego wierszy, olśniewa
mnie nierzadko niecodzienne odkrycie: te utwory są do
niego łudząco podobne. Powtarzają zarys jego pogodnej
twarzy, jego spojrzenie, a nawet ich rytm jest echem jego
lekkich, ale statecznych i jednocześnie stanowczych kroków. Myślę sobie, że gdybym nawet go nie znał, po przeczytaniu jego wierszy wyobraziłbym go sobie takim, jakim jest w rzeczywistości.
Ta bardzo zwięzła charakterystyka twórczości Stanisława Kierońskiego jest tu ważna i potrzebna, ponieważ
otrzymuje on znany i ceniony laur, jakim jest Medal Mickiewicz–Puszkin. Odznaczenie to nawiązuje w sposób
oczywisty do twórczości tych dwóch wielkich oraz bliskich nam poetów i bardzo zobowiązuje.
Miło mi dodać, że laureatem tej szczególnej Nagrody
jest, oprócz wszystkich innych, włodarz naszego miasta,
pan prezydent dr Krzysztof Żuk.
Życzę Laureatowi dalszych sukcesów, nie tylko literackich. Serdecznie wołam: Vivat, crescat, floreat ad plurimos annos! ■
*Laudacja na cześć mgra Stanisława Kierońskiego z okazji przyznania Medalu Mickiewicz–Puszkin, wygłoszona 18 czerwca 2020 r.
w Sali Posiedzeń Rady Miasta Lublin w lubelskim ratuszu.
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Życie na kartki
Istota bonów towarowych na cukier dopadła mnie
za granicą. W wieku 21 lat nie miałem pojęcia, co to takiego. Jako student, w sierpniu 1976 roku, byłem z grupą Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Austrii na tzw. gościnnych występach. Po raz pierwszy zobaczyłem na własne
oczy, jak wygląda kapitalizm. Nie ukrywam, spodobał mi
się. Wszędzie widać było porządek, gospodarność mieszkańców i ich zamożność. Austriacy byli mili i gościnni do
tego stopnia, że po jednym z koncertów przyszła ich spora grupa do naszego autokaru z upominkami w postaci
toreb z... cukrem. Współczuli nam, że w Polsce taka bieda, gdyż nie można kupić nawet cukru. Od nich dowiedzieliśmy się, że rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
ograniczył swoim obywatelom dostęp do tego słodkiego towaru, wprowadzając zakupy reglamentowane za pomocą odpowiednich „bonów towarowych”. Naiwnie zakładano, że ograniczy to bimbrownictwo i zwiększy zyski
państwowego monopolu spirytusowego. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Austrii, przy autostradach żegnały nas ogromne
billboardy, na których elegancki mężczyzna prezentował
podszewki pustych kieszeni na tle hasła: Sozialismus hat
folgen! – To czyni socjalizm! Nie minęło kilka dni, gdy
sołtys mojej rodzinnej wsi zaczął doręczać za pokwitowaniem kartki na cukier. Ja też otrzymałem takową. Upoważniała ona do zakupu 1 kilograma cukru na miesiąc
po cenie urzędowej (10,50 zł.). Większą ilość cukru teoretycznie można było nabyć, ale po cenie komercyjnej,
dwukrotnie wyższej (26 zł za kilogram). I to była ta namacalna dla mnie różnica między socjalizmem a kapitalizmem. Istotnie – socjalizm skutecznie opróżniał nasze kieszenie.
Z biegiem czasu, na skutek „stale narastających trudności gospodarczych”, system kartkowy stopniowo rozszerzano – w lutym 1981 roku wprowadzono kartki na
mięso, a w kwietniu tego samego roku – także na wszelkie przetwory mięsne oraz masło, mąkę, ryż i kaszę. We
wrześniu reglamentacją objęto też mydło, proszek do prania i papier toaletowy. Podczas strajków sierpniowych
w 1980 roku jednym z 21 postulatów było żądanie wprowadzenia kartek na mięso. W ten dramatyczny sposób

robotnicy chcieli zapewnić sobie chociażby minimalne zaopatrzenie w podstawowe artykuły spożywcze. Po
wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku,
tylko na kartki można było kupić między innymi czekoladę, alkohol, benzynę i buty. Kupić – nie było tożsame
ze swobodnym wejściem do sklepu, wybraniem towaru,
uiszczeniem zapłaty i wyjściem na ulicę. Najczęściej trzeba było stać w długich kolejkach, bo zawsze nie starczało
artykułów dla wszystkich chętnych. Przed sklepami często zawiązywały się społeczne komitety kolejkowe, które
według listy próbowały sprawnie i sprawiedliwie zorganizować nabycie deficytowych produktów. Kolejki takie formowały się przed sklepami już wieczorem dnia poprzedniego, gdyż rano każdy chciał być jak najbliżej drzwi.
Dochodziło do kłótni i awantur. Formowały się konkurencyjne kolejki osób uprzywilejowanych – inwalidów,
kombatantów, kobiet w ciąży i matek z dziećmi. W związku z tym rozpowszechniła się instytucja stacza kolejkowego, który wynajęty za pieniądze stał w kolejce i kupował
towary dla innych. Bywało, że dyżurny kolejkowy sprawdzał listę obecności klientów co 2–3 godziny. Nieobecni byli skreślani z listy i musieli stawać na końcu kolejki.
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Mam wrażenie, że w tym czasie bezpośrednią reglamentacją objęto prawie połowę wszystkich artykułów żywieniowych. Szczytem tych absurdalnych decyzji
było wprowadzenie „kartek na kartki” – czyli specjalnej
wkładki do dowodu osobistego, w której skrupulatnie odnotowywano przyznane danej osobie „bony towarowe”.
Według kartek dorosłemu obywatelowi w PRL-u przysługiwało pół litra wódki lub butelka wina na miesiąc. Nijak się to miało do obywatelskiego zapotrzebowania, dlatego rozwinął się system handlu spekulacyjnego samymi
kartkami, jak i domowa produkcja bimbru i wina. Nadal
skutecznie funkcjonowały meliny u „zaufanej baby”, która
o każdej porze dnia i nocy zawsze poratowała spragnionych odpowiednią flaszką za cenę kilkakrotnie przebijającą te urzędowe. Meliny były wprawdzie ścigane przez milicję, ale niezbyt skutecznie; milicjant też człowiek i miał
swoje potrzeby w tym zakresie. Funkcjonariusze najczęściej zgarniali z nich frycowe w szklanym opakowaniu.
I tak to się kręciło.
Trzeba pamiętać, że były to czasy, gdy alkohol nie czekał na klienta w każdym sklepie spożywczym. Kupowało się go tylko w dni robocze od godziny 13 w tzw. sklepach monopolowych. Często już koło południa robotnicy
i urzędnicy porzucali swe miejsca pracy, by tylko zaklepać sobie miejsce w kolejce po alkohol. Jednak państwo
nie radziło sobie także z dystrybucją alkoholu, gdyż nagminnie wykupywali go ludzie niemający takich potrzeb,
w myśl zasady: skoro jest przydział, należy z niego skorzystać. Ale i tu sprawiedliwości nie było. W jednym regionie alkohol mógł kupić 18-latek, zaś w innym dopiero
gdy ukończył 21 lat. Przydział alkoholu na imprezy okazjonalne określały władze lokalne i był on różny w różnych częściach kraju. Na wesela na ogół umożliwiano
zakup 20–30 butelek wódki, na chrzciny od 5 do 10; pogrzebów nie uwzględniano.
W celu odciążenia sklepów monopolowych, przez długi czas obowiązywał system wymiany kartek na papierosy czy alkohol – na słodycze. Palacz, któremu nie wystarczał przydział miesięczny 12 paczek, mógł na bon
alkoholowy wykupić papierosy albo kawę. Często ogłaszano informacje o specjalnych normach zakupu towarów na kupony z nadrukiem „rezerwa”, na które można
było nabyć buty, rajstopy, owoce cytrusowe, cukierki lub
naboje... do syfonów. Co pewien czas za pomocą komunikatów w mediach oraz odpowiednich afiszy rozwieszanych w sklepach informowano o zmianach w sprzedaży
reglamentacyjnej, a takich w każdym miesiącu było wiele, np. w grudniu 1984 roku na odcinek „mięso wołowe
i cielęce z kością” kupowało się wymiennie mięso mielone lub kurczaki, a na kupony „mięsne” można było nabyć
cukier, za smalec – masło. Prawdziwej czekolady nie było
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w handlu „z powodu przejściowych trudności ze zdobyciem wsadu dewizowego” (czytaj „kakao”) – produkowano więc wyroby czekoladopodobne. Gdy trudności z zaopatrzeniem pogłębiały się, ważność kartek przedłużono
na następny miesiąc, albo po prostu traciły one ważność.
Niekiedy można było na odcinek „mięso” wykupić dodatkowy przydział cukru, a za masło... mydło. To było życie! W tej handlowo-kartkowej karuzeli niektórym trudno było się odnaleźć.
Pamiętam, jak w kolejkach opowiadano sobie różne dowcipy związane z reglamentacją. Oto jeden z nich.
Mężczyzna po pracy odstał swoje w długiej kolejce, a gdy
stanął przed ladą, dla niego już niewiele zostało. W ręku
trzymał nienaruszoną jeszcze kartkę na przydział mięsa.
Pyta o wołowinę, słyszy – nie ma! Pyta o cielęcinę – już
dawno nie było! A co jest? – pyta zdesperowany. – Jest
tylko rąbanka z psiny: jedna droższa, a druga tańsza –
słyszy od sklepowej. – A z czego wynika różnica ceny? –
dopytuje klient. – Jak chce pan droższą, to psinę tniemy
po wypłoszeniu, a jak tańszą, to rąbiemy razem z budą!
I wszyscy słuchający wybuchali śmiechem w tym „najweselszym baraku obozu socjalistycznego”, jakim była PRL
według słów z kabaretu Jana Pietrzaka.
Różnego rodzaju wyłączenia z reglamentacji dotyczyły m.in. rolników posiadających gospodarstwa rolne powyżej 0,5 ha, osób skoszarowanych, osób posiadających
całodzienne wyżywienie z racji pełnionych obowiązków
zawodowych, osób uchylających się od pracy lub przebywających za granicą – ci dostawali minimum albo nic.
Bony towarowe w większości wydawały zakłady pracy
lub administracje domów mieszkalnych (emerytom),
a na wsi sołtysi. Po abonament na mleko dla niemowląt należało zgłaszać się do szpitala lub przychodni, po
talony na benzynę – do PZU. Kartkę na zakup złotych
obrączek dostawało się dopiero po ślubie, po okazaniu
aktu małżeństwa. Obrączki nie należały się tym, którzy
brali ślub po raz drugi. Garnitur i buty dla nieboszczyka kupowało się po okazaniu aktu zgonu. W papier toaletowy najłatwiej można było się zaopatrzyć w punkcie
skupu makulatury, po oddaniu stosownej ilości surowców wtórnych. Kartka niepodpisana przez właściciela było nieważna. Kartki należało realizować w miejscu
zamieszkania (lub gminie), zgodnie z zameldowaniem.
Dla uzyskania równowagi psychicznej mogę tylko dodać,
że w Chełmie po masło najlepiej było pojechać od razu
do sklepu miejscowej spółdzielni mleczarskiej – tam na
ogół było. Dziś zachodzę w głowę, jak myśmy to przeżyli? Pocieszające było to, że wszyscy tak mieli i tak żyli,
no – prawie wszyscy. Niektórzy zaopatrywali się „za żółtymi firankami”. Ale mniejsza o szczegóły. Jeszcze wiele przed nami. ■
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Asygnaty
Dziś nowy samochód nabywa się w salonie, używany
w firmie auto-handel. Pojazd za bramą salonu natychmiast traci kilka procent swojej wartości! I tak się dzieje,
jak świat długi i szeroki. A nie zawsze tak było! W komunizmie – na giełdach samochodowych – kilkuletnie pojazdy szły za cenę nawet pięciokrotnie wyższą niż nowy
samochód tego samego modelu.
Jeśli ktoś chciał kupić samochód po oficjalnej cenie, tj.
dużo niższej niż rynkowa, musiał legitymować się odpowiednim talonem zezwalającym na taką transakcję, właśnie asygnatą. Talony stały się jeszcze bardziej pożądane
niż same samochody. Określone ilości asygnat otrzymywali sekretarze partyjni (PZPR oraz partii sojuszniczych
ZSL i SD), dyrektorzy przedsiębiorstw i instytucji, którzy
mogli swobodnie dokonać ich podziału pomiędzy towarzyszy czy podległych pracowników. Oczywiście prowadziło to do nadużyć, gdyż talony trafiały często w ręce
przyjaciół i rodziny notabli.
Członkowie nomenklatury co parę lat otrzymywali kupony na samochody, które mogli sprzedać na wolnym rynku
i otrzymać w zamian wielokrotność kilkuletnich zarobków.
W Polsce na 250 tysięcy urzędników przypadało 35 tysięcy samochodów, ale w Związku Radzieckim na 750 tysięcy urzędników pojazdów było już 600 tysięcy. Skala korupcji w tym przypadku mogła być olbrzymia, biorąc pod
uwagę fakt, że, jak zauważa autor, nawet połowa z urzędników mogła skorzystać na systemie talonowym.

Polska jak i Czechosłowacja pod względem cen pojazdów
osobowych w stosunku do zarobków pozytywnie wyróżniały się na tle innych krajów naszego regionu. Najtańszy samochód – legendarny Fiat 126p – kosztował równowartość dwuletniej pensji. Na asygnatę!
Rozwiązaniem niedoboru talonów miały być przedpłaty, te były znacznie wyższe niż cena samochodu nabywanego przez klienta z asygnatą. Czas oczekiwania – kilka
lat! Oczywiście, mógł być krótszy, jeśli nabywca płacił zachodnią walutą.
Europa Wschodnia skupiała się na produkcji środków
transportu masowego: autobusów, tramwajów i pociągów.
Nikt nie widział potrzeby produkcji samochodów do prywatnego użytku. Wiązało się to z zaniedbaniem budowy
infrastruktury drogowej. Samochód dla wielu jest symbolem luksusu, w krajach dawnego Bloku Wschodniego był
też symbolem władzy. W Albanii – przywódca kraju Enver
Hodża zakazał posiadania prywatnych samochodów.
Ale przywódca NRD – Erich Honecker lubił samochody, był szczęśliwym posiadaczem siedmiu samochodów,
w tym robionych na zamówienie Mercedesa 560 SEC i Jaguara XJC. Z tamtego czasu zachował się dowcip. – Kiedy
Edward Gierek po raz drugi zawołał: pomożecie?! Kiedy
usiłował wysiąść z małego fiata. ■
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Nazywano go Stedem
Urodził się we Francji, w robotniczej rodzinie
emigrantów.
Zmarł śmiercią samobójczą w Warszawie.
Dziełami zapewnił sobie miejsce w historii literatury,
Życiem i śmiercią w legendzie literackiej.
Miał wielu przyjaciół i sympatyków. Liczba jego czytelników nadal nie maleje. Na dorobek literacki Edwarda Stachury (1937–1979) składają się tomy wierszy, poematy, piosenki, zbiory opowiadań: Jeden dzień, Falując
na wietrze, powieści: Cała jaskrawość, Siekierezada albo
zima leśnych ludzi, się, wszystko jest poezją (tom zawierający wypowiedzi o sztuce) oraz dialog filozoficzno-poetycki – Fabula raza. Rzecz o egoizmie. Dzieciństwo
spędzone we Francji (do roku 1948) i nauka francuskiego miały wielki wpływ na styl języka przyszłego poety.
Dużo podróżował po Polsce i świecie. W roku 1966 bawił w Jugosławii, pięć lat później podróżował na Bliski
Wschód (gł. Syria), w roku 1972 był w Norwegii, rok
później w Szwajcarii i Francji, do USA, Kanady i Meksyku dotarł w latach 1969–1970. W Meksyku studiował literaturę na jednym z tamtejszym uniwersytetów.
Krytyka, wbrew samemu Stachurze, łączyła jego życie
z twórczością. Pomiędzy wykreowanym bohaterem a realnym pisarzem stawiano znak równości.
Utwory Stachury, poetyckie i prozatorskie oraz jego piosenki, wyprzedzały wiele innych publikacji i obiegowych idei
młodzieżowej kontrkultury. W poetycki sposób ujmują idee
powszechnego braterstwa ludzi (jak w Missa pagana – dla
wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba).
W licznych opracowaniach krytycznych o twórczości
Stachury można wyczytać, iż przeszkody w życiu i w literaturze pokonywał łatwiej niż inni. Tak sądzi choćby
Ziemowit Fedecki, popularny w latach siedemdziesiątych minionego wieku krytyk literacki, w szkicu Moda
na Stachurę zamieszczonym w tomie Kaskaderzy literatury. Faktycznie, Sted szybko i łatwo debiutował, publikował w najpoważniejszych pismach literackich, zdobył
uznanie krytyki i poklask czytelników. Przyznawano mu
nagrody i stypendia, miał przyjaciół i autorytet wśród kolegów. Trzeba czegoś więcej?

Nazywano Stachurę poetą młodzieżowym, nazywano
też kontestatorem, według innych istotę dzieł Steda najlepiej oddawał termin „życiopisanie”.
Niewątpliwie był postacią niezwykłą. Barwną, wielką
indywidualnością twórczą. Był wreszcie trubadurem swoich czasów.
Kiedyś cyganeria gromadziła się wokół kawiarnianych
stolików. Sted, trubadur z gitarą, chlebakiem, uciekał
z miasta, omijał centra kultury, ruszał w Polskę, buszował
na prowincji. Bywało, że chwytał się sezonowych prac,
nawiązywał znajomości i przyjaźnie, by po paru dniach
ruszać dalej, do starych kamratów. We wspomnieniach
można znaleźć i takie zdanie, że w miejscach przybycia
„zwalniał wszystkich od praw codzienności, powszechności, narzucał karnawałowy styl życia”.
Dokąd można było wieść taki tryb życia?
Dokąd trwała młodość. Nie rezygnował więc z młodości. Młodzieńczość była więc stylem życia. Aby podtrzymywać ten styl, należało być wiecznie wolnym, wrażliwym, szczerym, spontanicznym. Te cechy dawały prawo
bycia poetą. Był więc wolny od koterii, manifestował
przesadną wrażliwość, demonstrował uwielbienie i przyjaźń prostych ludzi.
Był poetą. Ale poetą był całym sobą. Nie uznawał podziału na życie i sztukę. Wszystko było poezją. Tak głosił
w swym dziele życia i tej idei pozostał wierny do ostatniej swej chwili. ■
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O Jakubowicach,
Motyczu i Kluczkowicach
1
W Zeszytach podróżnych Edwarda Stachury, opracowanych przez Dariusza Pachockiego (Dzienniki. Zeszyty podróżne, Iskry 2010), pod datą 27 X (1972) znalazłem
zapisek:
„Rano do Lublina z Januszem. Samochodem marki „Skoda”. Dobra jazda. Nowy odcinek szosy E81 omija Wiązowną. Garwolin – rzeczka Wilga. Ryki. Żyżyn,
(Błąd! Winno być Żyrzyn! To miejsce triumfu gen. Kruka-Heidenreicha, który w sierpniu 1863 roku w tej okolicy rozbił w pył rosyjskie oddziały – przypisek Z.W.F.)
Kurów. W Kurowie na prawo szosa 28 na Puławy.
Lublin.
Do „Kameny”. Maciej Podgórski, Grześkowiak, Zygmunt Mikulski. Z Zygmuntem umawiamy się na „akt poetycki” przy grobie Czechowicza”.
I czytamy dalej:
1 XI (1972)
„Jedziemy pić do Związku (Związku Literatów Polskich
– przypisek Z.W.F.) – Graniczna 9. Przychodzi Tadek
Kwiatkowski, Fronczek – dość ciekawy poeta ten Fronczek – czytałem dwa jego wiersze – niezłe”.
Informacje wymagają sprostowania. Maciej Podgórski (1938–2009), kolega Stachury z czasów studiów na
KUL-u, to nie pracownik Radia Lublin – jak odnotował
Dariusz Pachocki w przypisach i komentarzach – lecz
redaktor „Kameny”, kierownik działu literackiego, osobnik agresywny, impertynent i arogant, ale… życzliwy ludziom. To Maciek wyszperał w redakcyjnym biurku moje
wiersze i podsunął je Stachurze.
„Picie w Związku” – odnotowane w Dzienniku pod
datą 1 listopada – miało miejsce 28 października, w dzień
imienin Tadeusza. Pili: Sted, Kazio Grześkowiak, Tadeusz Kwiatkowski, Maciek Podgórski, Zygmunt Mikulski (obaj) z „Kameny”, owszem i ja tam byłem, ale piłem
wyłącznie herbatę. Miałem 25 lat, wódki nie brałem do
ust, od paru lat studiowałem filologię polską, wyczynowo i z sukcesami uprawiałem lekką atletykę, byłem akademickim mistrzem kraju, wierzyłem, że będę i mistrzem
Europy, a może i świata.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Nikt z tego grona nie zwracał się do Edwarda po imieniu. Mikulski (najstarszy w tamtym towarzystwie) tytułował go Poetą, Grześkowiak miał dla Stachury swoje
przezwisko „Stachu” (Stachu, Stachu – powtarzał ilekroć
się do niego zwracał), Kwiatkowski – jak wielu innych
– mawiał: Sted (posłuchaj Stedzie, wyobraź sobie Stedzie), Maciek nie sięgał po żadne wymyślne przezwisko,
wszystkich lubił „tykać”, więc i do Stachury syczał „tyyy”,
z naciskiem na „y”, ja mówiłem „Eduardo” i miałem wrażenie, że aprobuje tę wersję imienia.
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Była to sobota. Lokal Związku był otwarty, wolne soboty nie były jeszcze znane. Libacja trwała od 11 do – mniej
więcej – 14. Rozmowy toczyły się pod dyktando Maćka.
To on pouczał, łajał i strofował, rzadko z kim się zgadzał
i jeszcze rzadziej dopuszczał do głosu biesiadników. Około czternastej sekretarka Związku stwierdziła, że musi iść
do domu, a towarzystwo powinno natychmiast opuścić lokal. Nikt jednak do przerywania spotkania się nie kwapił,
ale w drzwiach pojawiła się żona Maćka, kobieta apodyktyczna, Maciek posłusznie podreptał za małżonką, a towarzystwo – już bez zmęczonego Zygmunta Mikulskiego
– ruszyło do Jakubowic (Murowanych) pod Lublinem. Stachura odnotował. „Zameczek w ruinie. Ładnie jest. Rozkładamy koc, butelki, pijemy, gramy i śpiewamy na zmianę
z Grześkowiakiem. Zmierzcha się. Ognisko trzeba zapalić”.
Październik był słoneczny i ciepły, jeszcze w 28 dniu
tamtego jesiennego miesiąca można było biesiadować na
wolnym powietrzu. Koc rozłożono na niewielkim wzniesieniu położonym obok placyku, bo nie boiska, na którym paru dziesięciolatków kopało piłkę. Przyłączyłem się
do małych piłkarzy i gra z nimi sprawiała mi przyjemność. Po paru minutach pojawiła się grupka moich kolegów z akademika z uroczymi partnerkami, wódki ze sobą
nie mieli, sklepu w pobliżu nie było, przyłączyć się do biesiadujących było im niezręcznie, przyłączyli się do nas
i również zasmakowali w popisach piłkarskich, a wdzięczne panienki nie skąpiły ni braw, ni okrzyków zachwytu. Dumni i pełni wiary w swą fizyczną sprawność rzucili mi wyzwanie: „ty z młodziakami przeciwko nam!”.
Przystałem. Wspominam tamte zawody stoczone w niebywałej scenerii zamku, na placu oświetlonym płomieniami ognisk, przy śpiewach Steda i Kazia, piskach dziewczyn, jak turniej rycerski. Moi rywale z okrzykiem „bij
mistrza” ruszyli do zażartego boju i ani im w głowie było
przestrzeganie reguł gry, rzucali mi się pod nogi, na plecy, chwytali za ręce. Malcy w mig się zorientowali, że biorą udział w jakichś zajadłych zmaganiach i wspierali mnie
dzielnie. Bez ich pomocy nie dałbym przecież rady szóstce młodych, silnych i sprawnych mężczyzn. A tak, z moimi małymi partnerami, zwyciężyliśmy 25 do 23!
Podziękowałem kompanom za grę, jeszcze chwilę słuchałem śpiewu Steda i Kuma (Kazio Grześkowiak nosił
już przezwisko Kum), zorientowałem się w pewnym momencie, że przy ognisku obok mnie usiadła dziewczyna,
która jeszcze przed paroma minutami dopingowała moich rywali.
Miała na imię Wanda i pozostała ze mną nad dogasającym ogniskiem, kiedy już wszyscy się rozeszli, Sted zaś
buszował w odległym, podzamkowym zagajniku, gdzie
doznał – jak dowiedziałem się po wielu, wielu dniach
– kontuzji.

– Śpiewaj – zachęcała. – Nie daj się prosić! Nie potrafiłem i nie potrafię śpiewać, ale zorientowałem się, że
równie dobrze mogłaby powiedzieć: „trwaj chwilo!”. I aby
przedłużyć trwanie niezwykłej chwili, wytrzepałem z pamięci dwie księgi Pana Tadeusza, czym zyskałem jej sympatię i zaskarbiłem wdzięczność, bo udało się podtrzymać
urok i magię miejsca oraz czasu. A potem, jak dwa duchy,
wędrowaliśmy po ruinach zameczku.
Po wielu latach, kiedy żyłem już z pisania, w jednym
z reportaży historycznoliterackich odnotowałem właścicieli i gości zameczku. Swego czasu był w rękach Marka Sobieskiego, syna króla Jana, a bywał tam i zachwycał się okolicą król Stanisław Leszczyński, zaś jego gość Karol XII, król
szwedzki, podczas popisów jeździeckich na zamkowym
dziedzińcu złamał nogę. Parę lat temu w zeszycie miejscowego regionalisty wyczytałem, że w jakubowickim parku,
w połowie XIX stulecia, ziemianie i chłopi wspólnymi siłami usypali kopiec ku czci Tadeusza Czackiego, twórcy
i założyciela słynnego Liceum Krzemienieckiego. Ostatniej
wiosny odbyłem ekspedycję do Jakubowic, przyjrzałem się
starannie restaurowanej budowli, parokrotnie przemierzyłem park i ustaliłem ponad wszelką wątpliwość, że pagórek
na którym 28 października 1972 roku koncertowali Sted
i Kum, to pozostałości kopca Tadeusza Czackiego.
2
Jeśli Eduardo zdarzenia z 28 października spisywał we
Wszystkich Świętych, trzy dni po lubelskim spotkaniu, to
chyba ból nadwerężonej ręki nie był aż tak dokuczliwy,
jak uskarża się w Dzienniku. A opisowi swego bólu i cierpienia poświęcił niemało miejsca i czasu.
3
Nadwiślański Annopol tytułowany bywa dumną nazwą bramy Wschodu. W okolicach tego miasteczka, zwanego kiedyś Rachowem, przekraczały Wisłę orszaki królewskie zdążające z Krakowa do Wilna. Dzisiaj przez
długi – solidny, jak się wydaje – most nad szeroko rozlaną
Wisłą wjeżdża się do niewielkiego miasteczka położonego na wysokim wapiennym wzgórzu. W niewielkich sadach, ogródkach, ogródeczkach otaczających małe domki przyciągają wzrok żółciutkie grusze i granatowe śliwy.
Za Annopolem główna droga wiedzie w kierunku Lublina, środkowa do starego i zapomnianego Urzędowa, ta
na lewo – biegnąca wysokim brzegiem Wisły – prowadzi
do Puław. Sfatygowana asfaltówka wije się przez Świeciechów, Popów, Basonię, Józefów, Kluczkowice… Tą drogą
wędrował Stachura do Kluczkowic sąsiadujących z Józefowem, gdzie w roku 1970 pracowałem w pegeerze przy
zrywaniu jabłek. To w Kluczkowicach doszło do naszego
pierwszego spotkania.
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Jakubowice Murowane. Ruiny zamku

Owe Kluczkowice, dawna posiadłość Kleniewskich,
to wieś w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie. W roku 1946 w pięknym pałacu Kleniewskich utworzono szkołę rolniczą,
przekształconą następnie w Zespół Szkół Ogrodniczych.
Eduardo bywał tu często, w Zeszytach zamieścił sporo refleksji o przyjaciołach z Kluczkowic, obfitych śniadaniach
u pani Zosel, literackich planach i przygotowaniach do
spotkania autorskiego w tutejszej szkole.
W józefowskim pegeerze płacili mi nieźle, złotówkę
od wiadra. Potrafiłem – w ciągu dnia – zerwać 200 wiader jabłek. Zarobek dwóch dni wystarczał na miesięczną
opłatę wynajmowanego w Lublinie pokoju. Czytywałem
wówczas Konwickiego, Andrzejewskiego, Szczepańskiego,
modną prozę iberoamerykańską, znałem książki pisarzy
„nurtu wiejskiego”, zachwycały mnie wiersze Grochowiaka, Harasymowicza, Herberta, irytowała twórczość pokolenia Jurka Leszina, Krzysia Gąsiorowskiego, Andrzeja K.
Waśkiewicza. Ale – co za ironia – to dzięki Jurkowi Leszinowi przyszło mi cieszyć się debiutanckim tomem wierszy. Aha, rosła literacka legenda Edwarda Stachury-Steda, a i jego przyjaciela Ryszarda Milczewskiego-Bruno
także. To literatura, a życie… Były to czasy epoki Beatlesów, nosiło się długie włosy, dżinsowe spodnie, w sklepach
brakowało mięsa, autobusy i pociągi odjeżdżały zawsze

zapchane, rozmowy telefoniczne do nieodległych miasteczek i wiosek zamawiało się na poczcie… Ale chciało się
żyć, śpiewać i pisać: piosenki, książki, kartki pocztowe.
Miesięcznie otrzymywałem 30–50 kartek pocztowych.
Poczta była tania, znaczek na list kosztował 60 groszy, na
kartkę pocztową 40. Kartki pocztowe bywały z przeceny,
niekiedy po 10 groszy, najczęściej ozdobione fotografiami miast, krajobrazów, zbiorów muzealnych zdarzały się
też z rysunkami psów, kotów, koni, portretami królów…
Kartki wysyłano z wakacji, podróży, rajdów, delegacji. Do
przyjaciół, koleżanek, sympatii. Opuszczając w czerwcu akademik czy też stancję jawił się problem, co zrobić
z setkami pocztówek. Z reguły je wyrzucano, nieliczni odwozili do mieszkania rodziców, do domowego archiwum.
Do dzisiaj przechowuję z pięć tysięcy pocztówek z lat studenckich, wśród nich kilkanaście od Eduardo.
Telefony były w nielicznych mieszkaniach. Znaleźć stancję z telefonem to było prawdziwe szczęście. Do redakcji
gazet i wydawnictw dzwoniło się z zaprzyjaźnionych domów kultury, bibliotek, z portierni akademików. Często
w tej czy innej instytucji, u sekretarki czy portiera, zostawiało się informacje dla przyjaciela czy dziewczyny. Bywało, że dotarła na czas. Któregoś dnia wiosny 1973 roku na
lubelskiej poczcie spotkałem panią Lodzię, sekretarkę ze
Związku Literatów Polskich. Ucieszyła się na mój widok
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i poinformowała, że dzwonił Edward Stachura z prośbą
o przekazanie mi informacji o spotkaniu, które miało odbyć się we wtorek, a był już – dzięki Bogu – czwartek!
– Spotkali się panowie, prawda? Chciała się upewnić,
że nie przekazuje nieaktualnej informacji.
Widzieliśmy się, ale do spotkania nie doszło. Jak to
możliwe? Wszystkiemu winien zapchany autobus. Tamtego dnia o poranku dostrzegłem Eduardo w „jelczu” relacji Opole Lubelskie – Nałęczów – Lublin. Zajmował
miejsce po prawej stronie kierowcy. Tu znów potrzeba
objaśnienia. Kluczkowice nie miały bezpośredniego połączenia z Lublinem. Mieszkaniec tej miejscowości, aby
dotrzeć do wojewódzkiego Lublina musiał dostać się do
Opola i tam przesiąść się do kolejnego środka państwowej
lokomocji. Autobus z Opola był jak zwykle przeładowany
i opóźniony. W pojeździe, w którym było 50 siedzących
miejsc, podróżowało niekiedy i 80 pasażerów. Bywało, że
w tej czy innej miejscowości kierowca zatrzymywał się
dwieście, trzysta metrów przed przystankiem, aby zainteresowani podróżni mogli opuścić pojazd, a kierowca –
po takim wybiegu – zadowolony z siebie mknął dalej do
mety. W Nałęczowie – gdzie czekałem na pekaes do Lublina – przejrzałem ten zamiar, dobiegłem do „jelcza” i to
w tym momencie dostrzegłem Eduardo. Szczęśliwie, jako
jedyny z dwudziestoosobowej grupy pościgowej zdołałem
się wcisnąć przez tylne drzwi ruszającego samochodu. Nie
podjąłem jednak wysiłku, aby przedrzeć się przez tłuszczę
pasażerów do Stachury, nie miałem wątpliwości, że za pół
godziny uściskamy się na lubelskim dworcu. Nie odnalazłem go jednak w Lublinie. Co się stało? Pekaes zatrzymał
się tylko na moment w Motyczu. Czyżby tam wysiadł?!
Aby wyjaśnić tę zagadkę, muszę wrócić do Stefana
Aleksandrowicza (1946–2004); poety, dramaturga, pracownika Muzeum Wsi Lubelskiej, dokumentalisty dorobku twórców ludowych, ale także uczestnika pamiętnego
meczu w Jakubowicach. Stefan przyjaźnił się z wieloma
twórcami ludowymi, zabiegał o publikacje ich książek,
prezentacje literackiego i muzycznego dorobku. Szczególnie cenił poezję i muzykowanie Czesława Maja, twórcy z podlubelskiego Motycza. Już po śmierci Steda napomknął mi, że zabiegał o muzyczny występ Czesława
Maja z Edwardem Stachurą. Dopiero po tym wyznaniu pojąłem bieg rzeczy. Tamtego dnia, kiedy podróżowaliśmy w jednym autobusie, Eduardo zdążał na spotkanie z ludowym muzykiem i poetą z Motycza. Ale czy
ich wspólny występ kiedykolwiek się odbył? Nie potrafię odpowiedzieć.
4
W czerwcu 1992 roku w Kluczkowicach zaprezentowano skromną wystawę poświęconą Edwardowi Stachurze.

W dwóch czy trzech gablotach wyłożono książki dostępne w szkolnej bibliotece i zdjęcia. Na jednym z nich
Eduardo dzierży w ręku ni to oszczep, ni drąg, ni tyczkę!
Twarz ma pogodną, jakby uwzniośloną. Domyśliłem się,
że to włócznia ampansakaby! Wpatrując się w zdjęcie, nabrałem przekonania, że wiedział, jaki przedmiot los pozwolił mu wziąć do ręki.
Któż to ampansakaba?
W języku wielu afrykańskich szczepów to król, najwyższy wódz. Na Madagaskarze takim tytułem obdarzono polskiego szlachetkę Beniowskiego żyjącego w latach
1746–1786. Ten nie cofał się nigdy przed żadną awanturą. Jego nazwisko i dzieje spopularyzował Słowacki.
Wieszcz uczynił tego uczestnika konfederacji barskiej
bohaterem heroicznej epopei dygresyjnej. Imię Beniowskiego utrwalono również we francuskich operach i tragedii, a także w powieściach Wacława Sieroszewskiego. Zbeletryzowaną biografię tej nietuzinkowej postaci
opublikowali – niezależnie od siebie – Węgier Mora Jokaio i Mieczysław Bogdan Lepecki, niezwykle popularny w przedwojennej Polsce pisarz i podróżnik. Lepecki
urodził się w roku 1897 w… Kluczkowicach. Był także
– o czym pozwolę sobie przypomnieć – adiutantem Piłsudskiego. Z Marszałkiem – w roku 1934 – odbył podróż na Maderę, a po śmierci Marszałka, w poszukiwaniu śladów Beniowskiego, dotarł na Madagaskar. Odkrył
ich niemało, ciekawostki i pamiątki przedstawił – jak się
rzekło – w swojej książce. W przedwojennej prasie lubelskiej opublikowano zdjęcie Lepeckiego prezentującego włócznię ampansakaby. Ale dzisiaj o Lepeckim, jego
książkach i ciekawym życiu zapomniano – jak się wydaje – nawet w rodzinnych Kluczkowicach. Czy Stachura
słyszał o Lepeckim? Być może tak.
5
Ale nie udało mi się ustalić, kto był autorem zdjęcia,
nie umiem odpowiedzieć również w czyich rękach dzisiaj pozostaje. Podobnie z włócznią. Trudno odgadnąć,
czy przetrwała do naszych czasów, kto nią włada, kogo
cieszy i napawa dumą.
6
Parę tygodni po śmierci Eduardo (24 lipca 1979) natknąłem się na Wandę z Jakubowic. – Wiesz – wyznała mi po pewnym wahaniu, przez długi czas uważałam
cię za Stachurę. – Dopiero niedawno przeczytałam twoje wiersze. Zrobiły na mnie wrażenie. Jestem gotowa zostać twoją muzą.
Oczy miała niebieskie, sukienkę w białe grochy.
Przyjąłem oświadczyny.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Rafał Eret, Ivory black (fragment), akryl/płótno, 60 × 60, 2015
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Rafał Eret

(ur. 1970) ukończył wydział malarstwa na Gerrit Rietveld
Academie w Amsterdamie w 2001 r.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym i malarstwem
ściennym (murale) oraz okazjonalnie landartem (sztuką
ziemi). Mieszka i pracuje w Lubartowie.
Wystawy indywidualne:
– „Obrazy” (50 urodziny Artysty oraz 30-lecie pracy
artystycznej) Galeria Wirydarz, Lublin 27 III 2020 –
(online z powodu pandemii do 25 V 2020)
– „Nokturnum III” Galeria Gardzienice, Lublin 2019
– „Nokturnum” MM, Miejska Galeria Sztuki,
Chorzów 2019
– „Nokturnum” Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,
Lubartów 2018
– „Ścieżka” Płocka Galeria Sztuki, Płock 2016
– „Obrazy” galeria Wirydarz, Lublin 2015
– „Od świtu po zmierzch” Galeria Wirydarz, Lublin 2013
– „Plaża” LOK, Lubartów 2004

Wystawy zbiorowe:
– „Wystawa plenerowa” Uroczysko Zaborek,
Janów Podlaski 2019
– „Wystawa plenerowa” Teleki Castle, Gornesti,
Romania 2019
– „Wystawa plenerowa” Willa Agnieszka,
Kazimierz Dolny 2018
– „Lubliniana” Galeria Wirydarz, Lublin 2017
– „Kolekcje” PMDK, Lubartów 2017
– „Raj na Połomiu” Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
Cieszyn 2017
– „Kolekcje” PMDK, Lubartów 2015
– „Wystawa plenerowa” Willa Agnieszka,
Kazimierz Dolny 2015
– „Warszawskie Targi Sztuki” Arkady Kubickiego Zamku
Królewskiego, Warszawa 2014
– „Nałęczowska sierpniówka” wystawa plenerowa,
Nałęczów 2014
– „Kolekcje” PMDK, Lubartów 2013
– „Wystawa plenerowa” Willa Agnieszka,
Kazimierz Dolny 2013
– „Kolekcje” PMDK, Lubartów 2012
– „Autograf ” Muzeum Lubelskie na Zamku, Lublin 2008
– „Obraz Roku” (wystawa finałowa konkursu)
Królikarnia, Warszawa 2005
– „Operation Enduring Push” Tomas van Aquinokerk,
Amsterdam 2001
– „Eindexam” Rietveld Academie, Amsterdam 2001
– „Painting” Galeria Ferrari, Amsterdam 2000
– „Spring” Weemvloor, Amsterdam 2000
– Wystawa Sztuki LOK, Lubartów 1990
– Wystawa Sztuki LOK, Lubartów 1989
Land art:
– I Land Art Park Festival, Kozłówka 2015
– II Land Art Park Festival, Kozłówka 2017
– Artmene 2020 Festival, Akmene, Litwa 2020
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Chóry wodne III, akryl/płótno, 40 × 50, 2012
Rafał Eret urodził się w 1970 roku w Lubartowie.
Jako uczeń trafił do pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, na zajęcia prowadzone
przez Dariusza Dessauera, znakomitego malarza i grafika. Kilka lat po maturze w lubartowskim liceum wyjechał do Holandii. Ukończył tam Wydział Malarstwa Gerrit Rietveld Academy w Amsterdamie w 2001 r. W tej
holenderskiej uczelni studiują młodzi miłośnicy sztuki
z całego świata, zaś nazwa uczelni pochodzi od nazwiska
holenderskiego architekta i dizajnera, klasyka modernizmu. W Holandii – dodajmy z kronikarskiego obowiązku – mieszkał i tworzył w okresie od 1993 do 2003 roku.
Obecnie mieszka w Lubartowie. Związany z lubelską galerią „Wirydarz”, od 2013 r. cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska artystycznego: jego prace trafiają na
wystawy w całej Polsce oraz do najlepszych kolekcji krajowych i zagranicznych.
W twórczości Ereta bez trudu można dostrzec doświadczenia i zdobycze europejskiej tradycji malarstwa.
Z drugiej strony jego twórczość osadzona jest w geograficznym i duchowym krajobrazie małego miasteczka.
Artysta przy różnych okazjach powiada o sobie: o sobie:

„jestem malarzem małomiasteczkowym”, szybko jednak
dodaje, że amsterdamska akademia, oprócz solidnych
podstaw warsztatowych, dała mu poczucie wolności i odwagę poszukiwań własnej drogi twórczej. Eret wspomina Amsterdam jako miejsce fascynujące, piękne i bogate w sztukę, lecz dla niego samego zbyt kosmopolityczne,
trudne do życia i malowania.
Wspomnienia Holandii odkryć można w wielu obrazach, bez trudu można wypatrzyć regularne rzeki i kanały, zielone obszary łąk czy też starannie ułożone na stołach, krzesłach, towarzyszące postaciom martwe natury.
Tematycznie twórczość artysty – co podkreślało już kilku recenzentów – osadzona jest w szeroko pojętej sferze
realizmu magicznego, w tym wymiarze świat realny bywa
wieloznaczny, trudny do ogarnięcia, wydaje się zaklęty.
Obrazy Ereta bywają nadrealistycznymi wizjami, mają
w sobie jakiś niedefiniowalny magnetyzm hipnotyzujący odbiorcę. W jego obrazach pojawiają się pejzaże, portrety, sceny wodne, kompozycje metaforyczne, zwierzęta
lub oniryczne kwiaty, niby nic nadzwyczajnego, a w każdym z nich wyczuwamy cień niedopowiedzenia, oddech
tajemnicy. Z otaczającego świata Eret wydobywa nowe
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Color spring break, akryl/płótno, 100 × 120, 2020

znaczenia, to, co wydawało się opatrzone, codzienne, opatrzone aż do znudzenia, nieoczekiwanie zmienia swą realność, staje się magiczne, tajemnicze, niepoznawalne.
Anna Mokrzycka

To artysta niezwykle skupiony i skoncentrowany
na procesie tworzenia, dla którego sztuka nie jest tylko
profesją, ale przede wszystkim nadrzędnym celem i życiowym imperatywem. Malarstwo Ereta nie szokuje i nie
oszałamia, to oaza ciszy i spokoju, która wciąga nas w swój
senny świat, otula i ogarnia. Mamy przeczucie, że dotykamy brzegu tajemnic, a jednak nie czujemy potrzeby dotarcia do ich głębi i sedna.
Jadwiga Trawińska

Wieloryba nie widziałem. Nie widziały go miliony ludzi, a jednak nie mają wątpliwości, że istnieją. Podziemną

rybę obejrzałem na fotografii dzieła Rafała Ereta i nie
mam wątpliwości, że gdzieś takowa żyje, istnieje! Może
nawet trzęsienia ziemi spowodowane są przepływem ławicy podziemnych ryb? Kiedyś, kiedyś pod Lublinem zatrzęsła się ziemia, w moich mieszkaniu zadrgały sprzęty,
zaskrzypiały meble, być może w nasze strony zapędził się
jakiś podziemny okoń.
Jerzy Komendarek

(Fragment „Traktatu o podziemnej rybie”)
(…) Rafał Eret zaskakuje wspaniałym warsztatem,
ale i osobowością. Sam niechętnie wypowiada się o swojej twórczości, co zaskakuje w dobie Internetu i artystów
dokonujących autopromocji w każdy możliwy sposób.
Woli mówić poprzez obrazy. (…)
Marta Szczecina,
Gazeta Wyborcza Lublin, 13 września 2013
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(…) Rafał konsekwentnie maluje widoki niepokojąco spokojne. Kadry wyrwane z życia małego miasteczka
(sam kiedyż nazwał się malarzem małomiasteczkowym).
Sceny letniego odpoczynku na rzece, gdzie pod łódkami pływają monstrualne, milczące (znowu) ryby. Portrety ustrojonych dziewczyn na tle niewielkich uliczek czy
czteropiętrowego bloku. Stonowane, wygaszone emocje.
To milczenie jest strasznie przyjemne. Dzięki niemu my,
oglądający, możemy mówić o tym, co widzimy.

Stanisław Gieżyński,
Weranda, wrzesień 2015

Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z malarstwem Rafała Ereta – oniemiałem!
Jako galernik i marszand w sekundzie wiedziałem z jak
wspaniałym i oryginalnym Artystą miałem szczęście się
spotkać. Wiedziałem też natychmiast, że bardzo pragnę
te najwyższej próby malarstwo zaprezentować publiczności, że chcę aby ludzie dla których sztuka i malarstwo jest
ważne, jest potrzebą duszy – poznali twórczość tego Malarza... I to się udaje!
A Rafał Eret? – w swojej urokliwej pracowni w urokliwym domku w Lubartowie – w sennym spokoju tego
Miasteczka i swojej duszy – nieustannie stwarza swoje
światy, maluje nowe obrazy...
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Rafał Eret to artysta, którego twórczość i oryginalna wizja świata przykuwa uwagę coraz szerszego grona
miłośników sztuki i zyskuje coraz większą popularność.
Obecna retrospektywna wystawa malarstwa w Płockiej
Galerii Sztuki to przekrojowe spojrzenie na wieloletnią
twórczość artysty, obejmująca lata 2001-2016 i pierwsza
tak obszerna prezentacja dorobku twórczego w jego artystycznej karierze.
Świat zjawisk i rzeczy prezentowany w obrazach Ereta oscyluje wokół tradycyjnej klasyfikacji tematów malarskich – są tu więc portrety, pejzaże, sceny rodzajowe,
przefiltrowane przez wyobraźnię artysty i osobiste odczuwanie świata. Eret zadowala się tym, co dla spieszącego
się oka jest niezauważalne. W swoim malarstwie pochyla
się nad tym, co zwykłe, codzienne, ale i podejmuje próbę
zrozumienia ludzkiej kondycji, tajemnicy istnienia. Jego
obrazy to zamknięte i samowystarczalne układy, przepełnione ciszą, skupieniem i melancholią. Raz zobaczone
pozostają na trwałe w pamięci. Cokolwiek: dom, samochód, drzewo, sylwetka człowieka w jego cieniu raz wypatrzona będzie nam towarzyszyć już zawsze. Nie zmienią
się, nie rozpłyną. Swoją charakterystyczność, widoczną
z daleka, zawdzięczają tego rodzaju wyrazistości, bliższej
widzeniu sennemu niż bez przerwy drgającej, niewyraźnej jawie.

Piotr Zieliński,
Lublin 11 września 2015

Białe światło 2, akryl/płótno, 50 × 100, 2016

→

8 2

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

Podziemna ryba, instalacja Land Art,
Park Festival, Kozłówka 2017

Rzadki ptak X, akryl/płótno, 40 × 40, 2014

Las brązowy, akryl/płótno, 80 × 80, 2016
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Wydaje się, że Eret jest kolejnym przedstawicielem potężnego i starego nurtu malarstwa europejskiego, omijającego pułapki zastawiane przez czas. Czysta, wyraźna, nieruchoma forma bez najmniejszej domieszki czasu
i przemijania może przywodzić na myśl malarstwo ikonowe. Tak malowali liczni mistrzowie włoskiego Duecenta i Trecenta, naśladując starszą maniera graeca. Być
może jest to nurt obejmujący nie tylko malowanie, ale
całą umiejętność spokojnego, uważnego przyglądania się
światu. Wśród tych, którzy oddawali się takiemu zajęciu,
byli tacy, którzy wciąż podkreślali wariabilizm i zmienność wszystkiego i tacy, którzy woleli wierzyć w stałość,
niezmienność, nawet nie do końca dla nich zrozumiałą.
Niepodobna rozstrzygnąć, którzy mieli rację.
Eret posiadł ten wyjątkowy dar trafnego unieruchamiania osób i rzeczy, tworzenia kompozycji z dyskretną
aurą metafory, sięgających starych holenderskich tradycji, czy sztuki polskiej końca XX i początku XXI wieku.
Ten hipnotyczny bezruch widać chociażby na wielu obrazach Jerzego Mierzejewskiego, Jarosława Modzelewskiego, Romana Maciuszkiewicza, Rafała Olbińskiego czy na
obrazach malowanych w stylu grupy Ładnie.
Rafał Eret, przywiązany do rodzinnego Lubartowa, deklarujący, że chce malować to, co sięga głębiej niż słowa,
zasługuje, by wykroić dla niego oddzielny, rozległy jak
sad nad rzeką, ogród w pamięci. Ogród o niepokojąco
symetrycznie rozwidlających się ścieżkach. Z pewnością
w wysokiej trawie, pomiędzy pniami, pod mostem, tam,
gdzie sami pewnie byśmy nawet nie spojrzeli, jeszcze nie
raz wypatrzy coś, co na długo zostanie w naszej pamięci.
Mam nadzieję, że wystawa, na której prezentujemy
ponad 100 obrazów artysty, skłoni do spokojnej refleksji
i dostarczy wielu wrażeń. Dziękuję Panu Rafałowi Eretowi za możliwość zorganizowania tej wystawy, współorganizatorowi – lubelskiej Galerii Wirydarz, Małgorzacie
i Piotrowi Zielińskim, a także licznym kolekcjonerom za
udostępnienie dzieł współtworzących tę retrospektywę.
Alicja Wasilewska
Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki
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Spacer, akryl/płótno, 70 × 100, 2020
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Jan
Sęk

Profesora Wojtyły
nałęczowskie przypadki
Przybywający do Nałęczowa goście na krótszy lub
dłuższy pobyt szybko poddają się ułudnemu mirażowi ojców założycieli kurortu, którzy marzyli, by wszyscy czuli się w nim jak w sielankowym ogrodzie. Atmosferę tę
utrwala do dzisiaj nietuzinkowa ilość modrej zieleni, oraz
urok rozlicznych rabatek kwiatowych.
Bolesław Prus, pozytywista w Warszawie, tutaj
w uzdrowisku w letnie miesiące stawał się romantykiem
i dawał temu wielokrotnie wyraz.
„Nałęczów przypomina ogromny bukiet ustawiony na
pięknej łączce nad wodą pomiędzy niezbyt wysokimi pagórkami” – entuzjazmował się w 1896 roku na łamach Tygodnika Ilustrowanego.
W podobnej optyce postrzegał uroki „miasteczka
ogrodu” Stefan Żeromski. Stąd też dramat mocno osadzony w nałęczowskich realiach o blaskach i cieniach
polskiego zrywu narodowego w latach 1905–1907 opatrzy wymowanym tytułem „Róża”. Miłośnicy Nałęczowa,
wchodząc do bajkowego parku odnajdują w nim bez trudu uroki klimatycznej arkadii.
Tuż za bramą przyciąga uwagę okazały głaz z umocowanym na nim herbem papieskim i tablicą ze szlachetnego metalu z okolicznościowym epigrafem informującym, że:
DLA UPAMIĘTNIENIA POBYTU
KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY
/OD 16 X 1978 PAPIEŻA/
W LATACH 1968, 1969, 1976
NIEZWYKŁEGO PONTYFIKATU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
JEGO NIEZAPOMNIANYCH
PIELGRZYMEK DO OJCZYZNY
I GORLIWEGO NAUCZANIA
WOLNOŚCI W PRAWDZIE
SPOŁECZEŃSTWO NAŁĘCZOWA
NA PROGU WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000
Dodajmy jeszcze, że pomysłodawcą tego postumentu, wzniesionego sumptem Rady Miasta był miejscowy
społecznik Tadeusz Adamczuk, który ofiarował też nań

granitowy kamień. Tekst opracowała tutejsza animatorka życia kulturalnego Bożena Kursa, a projekt od strony wizualnej dopracowali i zrealizowali artyści Stanisław
i Zbigniew Strzyżyńscy. Poświęcenia obelisku dokonał ks.
prof. Tadeusz Styczeń, pracownik naukowy Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, od lat związany emocjonalnie
z uzdrowiskiem.
Trzykrotny pobyt Księdza Kardynała Wojtyły w Nałęczowie może sugerować pewna intensywność kontaktów
z uzdrowiskiem. Znając jednak zakres jego obowiązków
jako osoby duchownej przy równoczesnym włodarzeniu
Archidiecezją Krakowską oraz nadzorowaniem pracy Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wiemy, że było to niemożliwe.
Wizyty były wyjątkowo krótkie, o czym w szkicu Gdyby modrzewie przemówiły… przypomniał wspomniany już prof. T. Styczeń w 2000 roku na łamach rocznika
Głos Nałęczowa, wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół
Nałęczowa.
Pierwszy pobyt miał miejsce z soboty na niedzielę, czyli z 19 na 20 października 1968 roku, kiedy to Kardynał
Wojtyła jechał z Krakowa na uroczystości 50–lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zatrzymał się w domu
Ojców Salwatorianów przy ulicy Różanej 1. Członkiem
tej wspólnoty był bowiem ks. Tadeusz Styczeń, terminujący wówczas jako adiunkt u Profesora Wojtyły. W niedzielę skoro świt odprawił mszę w kaplicy zakonników,
zjadł śniadanie i ruszył spiesznie na ceremonialny jubileusz do Lublina. W kolejnym roku schemat powtórzył się
w zasadniczej części. Kardynał przenocował też w domu
zakonnym przy ul. Różanej. Miało to miejsce z 21 na
22 czerwca i także wiązało się poniekąd z obowiązkami
akademickimi.
Przypomina o tych krótkich odwiedzinach pamiątkowa tablica umieszczona 16 października 1987 r. na frontonie budynku Salwatorianów.
I to byłoby na tyle o tych dwóch wizytach, gdyby nie
pokłosie zrodzonego później mitu o modrzewiu gigancie, jakoby zasadzonym osobiście przez przyszłego Papieża w ogrodzie zakonnym. Stanowi on zresztą nobliwą
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Nałęczów. Kościół pw. św. Karola Boromeusza

inspirację zachęcającą do odwiedzin miejsc związanych
z podróżami Ojca Świętego Jana Pawła II.
Profesor Styczeń we wspomnianym szkicu, kierując się
zapewne względami etycznymi, podciął niestety skrzydła
tej legendzie, informując, że to on sam, miłośnik drzew,
kwiatów i ogrodów, umieścił tam życiodajną sadzonkę
w ziemi.
Trzecie zetknięcie Kardynała z Nałęczowem trwało zaledwie kilka godzin i było po części jakby dopełnieniem
poprzednich wizyt. W dniu 18 maja 1976 roku, wracając
z uczelni lubelskiej do Krakowa, zatrzymał się na kilka godzin u sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ulicy Tadeusza
Kościuszki 8. Zasadniczym powodem tej wizyty w miasteczku było podtrzymanie na duchu ks. T. Stycznia, który wówczas kurował się w domu sióstr po przebytej operacji.
Z Lublina przyjechało też na to niecodzienne spotkanie kilku współpracowników Księdza Profesora Wojtyły,
w tym dr Andrzej Szostek, w przyszłości Rektor KUL-u,

oraz przyszły kardynał – biskup Lwowa Marian Jaworski.
Po przywitaniu i poczęstunku szacowne grono ruszyło na
spacer po miasteczku, obierając sobie za punkt docelowy
Wąwóz Łukoszyńskiego.
Było to dla Urszulanek tak duże przeżycie, że jedna
z nich, siostra Maria Anunciata potrafiła po latach z detalami zrelacjonować to wydarzenie na łamach wspomnianego Głosu Nałęczowa jeszcze w 2006 roku. Dzięki temu wiemy, jak długo trwało zwiedzanie, co gościom
smakowało najlepiej na kolację i o jakiej porze po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie nadzwyczajny gość ruszył w dalszą drogę.
Podsumowując detaliczne szczegóły pobytów kardynała w Nałęczowie, przyjąć możemy ex cathedra, że Jego
tam obecność łączyła się ściśle z wykonywaniem obowiązków uniwersyteckich. Ksiądz Profesor, kierownik
Katedry Etyki KUL, zatrzymywał się w uzdrowisku przy
okazji jadąc do pracy, lub z niej wracając.
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Nawet na odwiedziny młodszego kolegi naukowca
możemy popatrzeć zarówno przez pryzmat troski o jego
zdrowie – co jest oczywiście naturalnym i chwalebnym
obowiązkiem chrześcijańskim ale i osobistego upewnienia się czy rekonwalescent będzie mógł i od kiedy włączyć się chociażby w realizację zajęć dydaktycznych. Taka
interpretacja realiów znajduje lustrzane odbicie w paragrafach ówczesnego kodeksu pracy jak i zapewne w raportach służby bezpieczeństwa, śledzącej każdy ruch Krakowskiego Metropolity.
Pamiętając dobrze poczucie humoru Kardynała, mamy
prawo być przekonani, że z uśmiechem podzieliłby tę
wykładnię i zgodził się w całości z zaprezentowanym
wywodem.
Powracając po tylu latach do pamiętnych dat, powinniśmy skłaniać się jednak do formułowania bardziej racjonalnych wniosków i ocen. Bądź co bądź w miasteczku
– ogrodzie zjawił się i to aż trzykrotnie przyszły święty.
Nie umniejsza uwagi tych wizyt fakt, że za każdym razem
ich czas trwania przypominał szybowanie komety na niebie. Pobyty Księdza Kardynała w Nałęczowie miały bowiem też głęboki podtekst duchowy. Już każdy przejazd
spod Wawelu do Lublina przez uzdrowiskowy dukt przy
Armatniej Górze, musiał u Metropolity Krakowskiego rodzić pragnienie odwiedzenia drewnianej kapliczki, zbudowanej w zakopiańskim stylu w latach 1917–1919. Fundatorka – Ludwika Benni pragnęła w ten sposób uczcić
pamięć swego zmarłego męża Karola – znanego lekarza warszawskiego i społecznika nałęczowskiego, który
w swoim czasie namówił na kurację w uzdrowisku Bolesława Prusa. Obiekt sakralny zaprojektował mieszkający po sąsiedzku architekt Stanisław Grochowicz, a ołtarz z umieszczonym w nim centralnie wizerunkiem św.
Karola Boromeusza był dziełem artysty rzeźbiarza Jana
Żylskiego.
Osobliwe miejsce kultu, pod szczególną pieczą Patrona
przyszłego Papieża urzekało zawsze surową prostotą wystroju i wzruszało symboliką ludowej pobożności.
Sanktuariów mających w Polsce za patrona św. Karola
Boromeusza nie ma zbyt wiele, choć jego kult już przed
wiekami miał wymiar europejski. Metropolita Krakowski pracujący w lubelskiej uczelni i to od 1954 roku musiał mieć okazję podczas koleżeńskich konwersacji dowiadywać się zapewne wielokrotnie o historii urokliwej
kapliczki w pobliskim kurorcie i patronalnej z nią symbiozie. Siłą rzeczy musiało to zmobilizować w końcu Kardynała do nabożnego jej nawiedzania.
Z autopsji wiemy, że w tym szczególnym miejscu kończy się zazwyczaj rytuał spacerowy kuracjuszy po alejkach parku i jego otulinie. Można bowiem tutaj przystanąć na dłuższą chwilę, choćby na tarasie, za furtą

stylowego ogrodzenia, spocząć na ławeczce ogrodu dziedzińca, lub wejść do kaplicy, by pomodlić się przed obliczem św. Karola Boromuusza.
Z rozmów z długoletnim opiekunem tego miejsca kultu ks. Emilem Nazarowiczem wynika, że Kardynał Wojtyła zachodził tutaj, siadał na ławie przy wejściu do zakrystii, modlił się i zapewne dzielił się stanami ducha ze
swym Patronem.
W żadnym wypadku nie celebrował tutaj jednak mszy
świętej, ani nie śpiewał włoskiej pieśni religijnej, w której refrenie słyszymy słynny wers: Przychodzę z daleka
i szukam Cię o czym piszą czasami koloryzujący rzeczywistość dziennikarze lub mówią rozemocjonowani przewodnicy turystyczni.
Źródłem takiej informacji był nieżyjący już organista
miejscowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela. Wiele jednak wskazuje, że zdarzenie zaistniało tylko
w jego wyobraźni po obejrzeniu ponad dziesięć lat później relacji telewizyjnej z ceremonii wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Zapewne wiele mógłby wyjaśnić ówczesny proboszcz
ks. Aleksander Miszczuk, ale niestety i on od wielu już lat
spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Pozostaje nam wiara w moc modlitwy przyszłego
świętego przed obliczem swego Patrona, w ubogiej kapliczce na Armatniej Górze. Tak się bowiem składa, że
byli sobie podobni, na przekór wieków, które ich dzieliły. Od młodości ciężko pracowali, obu też próbowano zabić z broni palnej, wreszcie podobnie doczekali
się szybkiej kanonizacji po śmierci. Obaj też starali się
z kanonów wiary chrześcijańskiej uczynić źródło miłości dla wszystkich ludzi dobrej woli pragnących spolegliwie budować cywilizację miłości i miłosierdzia.
Upływ czasu oddalający nas od pamiętnych zdarzeń nie
dokonał na szczęście istotnych zmian w infrastrukturze krajobrazowej Armatniej Góry. Zabytkowa kapliczka doczekała się gruntownej rewitalizacji, co zaowocowało z dniem 1 stycznia 1998 roku podniesieniem jej do
rangi kościoła rektoralnego. Na placu przykościelnym
ustawiono wówczas figurę kamienną obrazującą Matkę
Bożą Róży Mistycznej dłuta artysty rzeźbiarza Stanisława Strzyżyńskiego.
Dzięki tym zabiegom restauracyjnym uzdrowisko Nałęczów, stale gruntujące swój prymat wśród innych kurortów swoistych horti sanitatis, jak mówiło się
w czasach patrona chorych św. Karola Boromeusza, stanowi dalej źródło terapii nie tylko chorób sercowych ale
i duchowych.
Jan Sęk

Lublin, dnia 25 kwietnia 2020
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Rafał
Kowalczyk

Dotykanie Kaukazu
Podróże inspirowały mnie od zawsze. Żądzę podróży wyssałem chyba z mlekiem matki. W mojej rodzinie
unosiła się atmosfera szacunku dla podróżników, dążenie do poznawania świata. Był to jednak czas PRL-u, zamkniętego świata dla tysięcy Polaków. Mimo licznych
barier moi rodzice starali się przebić poprzez system inwigilacji i zamknięcia Polaków w kraju. Wiele razy to się
udało. Pierwszą zagraniczną podróż odbyłem w wieku
ośmiu lat. W latach 80. kilkukrotnie odbywałem podróże do krajów dawnego bloku wschodniego. Był to jednocześnie czas, gdzie zaczytywałem się książkami podróżniczymi. Chłonąłem ówczesnych klasyków podróży, takich
jak: Arkady Fiedler czy Tony Halik. Kiedyś bardzo chciałem zostać reporterem wojennym. Może dlatego dzisiaj
wybieram się w rejony dotknięte konfliktem, bądź skazą
wojny. Od zawsze interesowały mnie odległe rejony i starożytne cywilizacje. Wybierając się na wyprawę, staram się
dotknąć kultury, poznać mentalność miejscowej ludności,
jednak przede wszystkim poczuć klimat codziennego życia ludzi. Dlatego też odrzucałem wycieczki organizowane
przez przemysł turystyczny. Podróżuję samodzielnie. Często wybieram rejon, kontynent, kraj całkiem spontanicznie. Nie myślę, gdzie będę spał, co będę jadł. Jadam tylko
z miejscowymi, regionalne potrawy, na ulicy, w ich domach, czasem w namiotach. Niejednokrotnie zdarzyło się,
że nasz wspólny posiłek był kawałkiem zbożowego placka
popijanego wodą. Czuję się dobrze wśród ludzi biednych,
soli tej ziemi. Są to otwarci, przyjaźni ludzie, oddający serce na dłoni. Z nimi się dzielę tym, co mam, a czasami oni
ze mną. Zadziwiające, ale odnoszę wrażenie, że to oni –
miejscowi, biedni, przeciętni ludzie, znajdują mnie podczas moich wypraw.

Prof. Rafał Kowalczyk: naukowiec i pisarz, globtroter.
Podróże to jego pasja. Od wielu lat penetruje świat, docierając z plecakiem do najdalszych zakątków ziemi. Podczas
wypraw próbuje poznać prawdziwe życie ludzi o różnych
wyznaniach, mentalności, kolorze skóry, tych wszystkich,
którzy stanowią esencję narodu, regionu, państwa.

Rafał Kowalczyk (w środku) z ormiańskimi robotnikami

Samodzielne wyprawy zacząłem od Bliskiego Wschodu, Syrii, Libanu, Jordanii, Iraku, Iranu. Potem Azja środkowa, wschodnia, południowa (m.in. Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Indie, Birma, Kambodża, Malezja),
Afryka, Ameryka Południowa, ect., no i Kaukaz, Armenia, Gruzja, Górski Karabach.
Planowałem pojechać po raz pierwszy na Kaukaz
w okresie pierwszej wojny czeczeńskiej. Nie udało się. Dotarłem ponad 10 lat później. Na Kaukazie byłem 17 razy.
W samej Armenii 13. Dla mnie najlepszym terminem do
odwiedzenia tego rejonu jest wrzesień. Na Kaukazie nie
ma już upałów, a jest jeszcze bardzo ciepło. Owoce – winogrona, granaty, figi, warzywa – bakłażany, pomidory,
papryka niebiańsko smakują. Czuć w nich smak kaukaskiego słońca.
Moje wyprawy nigdy nie bywają krótsze, niż trzy tygodnie, zwykle miesiąc. Kaukaz to nie Afryka, więc łatwo
nawiązywać kontakty z miejscowymi, nie ma bariery językowej. Czasy radzieckie odcisnęły piętno na tym regionie. Prawie każdy zna rosyjski. Młodzi angielski. Najłatwiej dostać się do Republiki Górskiego Karabachu przez
Armenię. Do stolicy Armenii – Erywania są bezpośrednie
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loty z Warszawy. Ceny lotów z Kijowa i Rygi są dużo niższe niż Warszawy. Bilet na polski LOT najlepiej zakupić
kilka miesięcy przed wylotem (około 600 zł). Aktualnie
Polacy, jako obywatele jednego z krajów Unii Europejskiej,
wizy do Armenii nie potrzebują. Można przebywać jednorazowo bez wizy w Armenii do 180 dni. Przed 2013 r.
wiza była na trzy tygodnie i kupowało się ją na lotnisku
w Erywaniu.
Kaukaz jest jednym z rejonów, gdzie koniecznie trzeba zabrać namiot i spać w plenerze. Dzika natura wręcz
skłania ku temu. Ormianie są bardzo życzliwi i kontaktowi. Miejscowe owoce, warzywa, potrawy są wówczas
bardzo tanie. Czasami dwukrotnie, a nawet trzykrotnie
tańsze, niż w Polsce. Natomiast w sklepach ceny są porównywalne do polskich, a importowane towary, jakich
pełno na półkach sklepowych to dużo większy wydatek,
niż w Polsce. Przeważają produkty importowane z Gruzji, Rosji i Ukrainy. Przeciętnie zarobki Ormian wynoszą
około 150 dolarów. Kilkanaście lat temu, kiedy pierwszy
raz byłem w Armenii, było to poniżej 100 dolarów. Miejscowi przeliczają swoje zarobki na dolary. Syndrom krajów zapóźnionych gospodarczo. Podobnie jest w Afryce,
czy Birmie i Kambodży. Oficjalną walutą jest natomiast
dram (AMD) [1 AMD to 0,0082 złotego].
Ormianie lubią alkohol. Symbolem Armenii jest koniak
Ararat. Firma została założona w 1887 r. i zyskała międzynarodowe uznanie w Paryżu w 1900 r. Ararat otrzymał
wówczas Grand Prix i prawo do używania nazwy koniak.
W czasach sowieckich armeński koniak stał się niezwykle popularny w krajach bloku wschodniego. Dramatem
dla Ormian było przejęcie produkcji koniaku armeńskiego przez globalną francuską firmę Pernod Ricard zajmująca się produkcją i dystrybucją alkoholi. Dziś firma Erywań Brandy Company należy do koncernu Pernod Ricard,
a ceny koniaku Ararat w Armenii osiągnęły taki poziom,
że niewielu Ormian stać na zakup ich narodowego trunku. Ormianie zadowalają się więc wódką z morwy i winogron. Mniej popularna jest wódka z moreli i jabłek. Wódka morwowa i winogronowa [odpowiednik gruzińskiej
czaczy (chacha)], nie jest droga, a przez to bardziej dostępna dla przeciętnie zarabiającego Ormianina. Ormiańska wódka winogronowa nie jest jednak tak mocna, jak jej
gruziński odpowiednik (chacha ma nawet 70%). Większość Ormian nie kupuje alkoholi w sklepach, a produkuje wódkę w domu, bądź kupuje na bazarach. Podobnie
stało się z gruzińską wodą mineralną Borjomi, która jest
z kolei symbolem Gruzji, a została przejęta przez Rosjan,
grupę inwestycyjną Alfa–Grou. Popularne są w Armenii
wina z winogron, ale zdecydowanie bardziej z granatów.
W żadnym innym kraju nie widziałem tylu rodzajów win
z granatów. Granat to owoc będący symbolem tego kraju,
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Góra Ararat (orm. Արարատ, tur. Ağrı) – masyw wulkaniczny leżący w centrum Wyżyny Armeńskiej między jeziorami Wan i Sewan,
obecnie na terytorium Turcji, 32 km od granicy z Armenią i 16 km od granicy z Iranem.

podobnie, jak z warzyw bakłażan, choć w przypadku bakłażana Ormianie mają konkurencję. Pretenduje do symboliki bakłażana sąsiedni kraj – Gruzja.
W Armenii nie ma tradycji spożywania wspólnych posiłków w restauracjach. Jest raczej tradycja wspólnego
biesiadowania na piknikach, na wolnym powietrzu, bądź
w domach. Wszystko jest ustalone. Kobieta pełni rolę nadrzędną, wszystko jest pod jej kontrolą, a mężczyźni przygotowują potrawy z mięsa, głównie szaszłyki z baranów.
Stąd też najwięcej restauracji jest w Erywaniu, w miejscach turystycznych, np. nad Sevanem, bądź nad granicą
z Iranem, w prowincji Sjunik, w Megri, gdzie jest ogrom
kierowców irańskich jadących na Kaukaz via Armenia,
czy też przy trasach komunikacyjnych.
Status ekonomiczny przeciętnego Ormianina powoduje, że to na bazarach koncentruje się życie gospodarcze
mieszkańców. W stolicy Erywaniu ceny na bazarach są
nieraz porównywalne do tych z prowincji. Najdrożej jest
nad morzem Armenii, nad Sevanem. Na bazarze można
kupić tanio wszelakie produkty, w tym żywność, warzywa, owoce, słodycze, pieczywo, wino, wódkę. W pobliżu

znajdują się najtańsze kafejki z ormiańskimi daniami.
Wszystko co tanie, koncentruje się wokół bazaru. Można
zakupić tam jeszcze ciepły ormiański chleb lawasz, bardzo cienki niczym naleśnik. Można go jeść z serem, z humusem, czy z duszonymi bakłażanami. Smaczne są dolma
– ryż z mięsem zawijanym w liście winogron (wybieram
wariant bezmięsny, jako wegetarianin). Duża podwójna
porcja (mięsna) to na bazarze około 1200 AMD, wegańska 1000 AMD, a taki sam posiłek w centrum miasta w restauracji 2500–2900 AMD (około 20–24 zł.). Jednak dla
mnie najsmaczniejsze w Armenii są bakłażany. Mają inny
smak, niż te z Polski. Bakłażany są serwowane pod różną
postacią, w tym jako narodowa potrawa, oczywiście po ormiańsku, z czosnkiem i pomidorami. Przepyszne!
Armenię i Górski Karabach trudno nazwać rejonem turystycznym. Ludzie nie są więc nastawieni wyłącznie na
zysk, jak w wielu miejscach zachodniej Europy.
W trakcie rozmowy ze sprzedawcami, na bazarze, poznałem Nataszę. Nie wyglądała jak typowa Ormianka, miała rysy słowiańskie. Później okazało się, że jej ojcem był Rosjanin. Ubrana przeciętnie, bluzka w kratkę,
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z dominującym granatem, prosta czerwona spódnica
i czarne czółenka. Rozmawiamy o dawnym Związku Radzieckim, także o Polsce. Bardzo mile wspomina Polaków,
gdyż handlowała na stadionie w Warszawie na początku
lat 90. Miła, bardzo sympatyczna, przeciętnej urody kobieta. Do dyskusji włącza się sprzedawczyni, typowa Ormianka w średnim wieku, lekko otyła. Ubrana w czarną
powłóczystą suknię, z przekrzywioną chustą na głowie,
również w czerni. Większość handlarzy ubiera się w Armenii na czarno. Bazar w Erywaniu nie był pod tym względem wyjątkowy. Wspomniała, że też handlowała w Polsce,
tylko że w Poznaniu. Zysk z handlu w ogarniętej kryzysem Polsce, był wtedy przedni. Warto więc było zaryzykować. W końcu wspólnie z Nataszą zostaliśmy obdarowani
przez miłą rozmówczynię różnymi warzywami. Natasza
poprosiła o pomoc w zaniesieniu warzyw do jej mieszania. Było niedaleko. Kamienica z czasów sowieckich, era
Stalina, końcówka lat 40., początek 50. Duże trzypokojowe mieszkanie. W środku: wnuk – kilkuletni Rahia z opiekującą się nim sąsiadką Amest, ze swoim synkiem Armanem. W międzyczasie dowiedziałem się, że mąż Nataszy
nie żyje, a ona ma dwie córki, z których jedna Atanasia,
matka Rahii pracuje w Polsce, a druga jej córka Gayane
założyła rodzinę w Taszkiencie. Pomyślałem wówczas, że
pewnie stąd jej serdeczność wobec Polaków.
Przy herbacie rozmawialiśmy o Armenii, wojnie z Azerami o Górski Karabach. Natasza okazała się światłą kobietą. Miała odmienne zdanie od Amest, odnośnie polityki Erywania wobec Stepanakertu. Większość Ormian
nienawidzi Azerów, co jest pokłosiem krzywd, jakich doświadczyli podczas wojny oraz obawy o rewanżyzm Baku,
o utratę Górskiego Karabachu. Ormianie uważają, że dobrym ruchem było wyrzucenie Azerów z opanowanej Republiki Górskiego Karabachu. Chcą budować jednolite
narodowe państwo – pomyślałem. W sumie nie ma się co
dziwić Ormianom. Po ludobójstwie, eksterminacji narodu ormiańskiego z 1915 r., które pozostawiło piętno wśród
Ormian, wydaje się to zrozumiałe. Ormian w Armenii jest
tylko trzy miliony, w tym ponad milion żyje w stolicy –
Erywaniu. Kolejne trzy miliony żyje w diasporze. Z powodów historycznych na Bliskim Wschodzie. Nadto ponad
milion w Rosji i ponad 500 tysięcy w USA. Nie ma chyba
drugiego takiego narodu w świecie, którego ponad 50%
populacji żyje w diasporze. Populacja diaspory powiększyła się od czasu odzyskania niepodległości. Z powodów
ekonomicznych z Armenii wyemigrowało ponad 800 tysięcy Ormian.
Natasza uważała, że wyrzucenie Azerów nie doprowadziło do niczego dobrego, tylko do rozbudzenia wzajemnych animozji, które tlą się cały czas zarówno w Armenii,
jak i Azerbejdżanie.

Zaproponowała w pewnym momencie, abym przed
wyprawą do Górskiego Karabachu spędził kilka dni u niej.
Zgodziłem się, gdyż wizę do Górskiego Karabachu planowałem wyrobić w Erywaniu. By dostać się do Republiki Górskiego Karabachu trzeba zacząć wyprawę od Erywania. Górski Karabach to samozwańcza republika, która
powstała w wyniku wojny z Azerbejdżanem. Ormianie
wygrali ją tylko dzięki broni zakupionej od Moskwy. Przez
wiele lat Armenia była jedynym przyczółkiem Moskwy na
południowym Kaukazie. Do czasu, jak w Gruzji wygrał
miliarder Iwaniszwili, kładąc kres prozachodnim reformom Saakaszwilego. Z opanowanego terytorium Górskiego Karabachu wyrzucono wszystkich Azerów. Wówczas
Gruzja znalazła się w orbicie wpływów Moskwy. Wizę do
Republiki Górskiego Karabachu można otrzymać w Erywaniu w konsulacie na ulicy Nairi Zaryan 17a. Wybrałem
się tam następnego dnia. Okazało się, że muszę czekać do
jutra. Turystyczna wiza do 21 dni kosztowała mnie 3000
AMD. Urzędniczka z konsulatu była bardzo wdzięczna, że
można ze mną rozmawiać po rosyjsku. Obsługa, rozmowa po angielsku sprawiała jej widoczną trudność. Wiza do
Górskiego Karabachu wydaje się być dość rygorystyczna,
gdyż pozwala odwiedzić tylko miasta. Oczywiście, nigdy
się nie trzymałem tych obostrzeń.
Kilka dni w Erywaniu
Centrum ormiańskiej stolicy było w tamtym czasie przebudowywane. Powstawały nowe sklepy, deptaki,
przebudowano uliczki. Zastanawiało mnie, że przy niskich dochodach Ormian są tam sklepy takich marek, jak
Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Prada. Dziewczyny, chłopcy, nastolatki, młode kobiety i mężczyźni nosili ubrania i okulary tych marek oraz zlewali się oryginalnymi perfumami. Dla Ormian, jak i dla wszystkich ludzi
wschodu, w tym tych z Kaukazu też, jak Azerów, Gruzinów, Inguszy, Czeczenów i innych, niezwykle ważny jest
wygląd zewnętrzny. Stąd też kosztem wielu wyrzeczeń decydowali się na zakup ubrań drogich marek, byleby tylko
wobec znajomych pokazać, że ich na to stać. Centrum stolicy pełne drogich kafejek, restauracji, lodziarni, cukierni, jest zdominowane przez młodych i bogatych. Natomiast miejskie parki opanowane są przez biedniejszych.
Tam odbywa się biesiadowanie ormiańskich mieszczuchów. Wokół parków pełno jest swoistych barów na kołach, które serwują ormiańskie potrawy. Mieszkańcy stolicy spędzają tam wolne chwile, piją, spożywają posiłki,
rozmawiają, bawią się, choć najchętniej wspominają.
Po Erywaniu najlepiej poruszać się metrem, gdyż miejskie autobusy są strasznie zatłoczone, szczególnie w godzinach rannych, bądź popołudniowych, kiedy kończą się
godziny pracy.
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W centrum można obejrzeć monumentalną katedrę
świętego Grzegorza Oświeciciela, największą świątynię
w Armenii. Należy do Apostolskiego Kościała Ormiańskiego, który oparł się dominacji prawosławia i bolszewizmu. Katedra została zbudowana w latach 1997–2001
z okazji upamiętnienia 1700 rocznicy proklamowania chrześcijaństwa, jako religii państwowej w Armenii.
Nie jest to siedziba Katolikosa Wszystkich Ormian, gdyż
znajduje się ona w świętym dla Ormian mieście – Eczmiadzynie, gdzie jest najstarsza i najważniejsza świątynia
dla Ormian, uznających Apostolski Kościół Ormiański.
Trzy wieczory spędzone u Nataszy okazały się imprezowe. Każdego wieczoru Natasza zapraszała sąsiadów i rodzinę. W rozmowach pojawił się też temat polskiej kultury. Dzisiaj polska literatura, muzyka nie są w Armenii
– ani też na Kaukazie – znane. Lata świetności polskiej
kultury na Kaukazie to czasy ZSRR. Okazało się, że Natasza zna polskie zespoły rockowe, wiedziała sporo o Władysława Reymoncie, Marii Curie-Skłodowskiej i moim
ukochanym Bolesławie Prusie, potrafiła też cytować znane frazy Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja. W czasie tych spotkań podawano jedzenie domowe, typowo ormiańskie, w tym moje ulubione bakłażany. Przepijaliśmy
posiłek przednim jogurtem macon. Natasza wiedząc, że
jestem wegetarianinem, specjalnie dla mnie przygotowała ormiański aveluk. To zupa ze szczawiu z soczewicą, ziemniakami, podsmażoną cebulą i posiekanymi włoskimi orzechami. Byłem bardzo wdzięczny Nataszy za
trud przygotowania tego posiłku. Na deser zajadaliśmy
się baklawami oraz shudzhuhem (gruzińskie czurczchela). Są to nawleczone na nić orzechy włoskie (zwane w Armenii greckimi), bądź laskowe, i zalane syropem morelowym, bądź winogronowym.
Z Armenii prowadzi tylko jedna oficjalna droga do stolicy samozwańczej republiki – Stepanakertu, przez Sisjan
i Goris. Z Erywania do Stepanakertu jest 334 km a cena
za podróż marszrutką to 5000 AMD (40 zł). Do Górskiego Karabachu prowadzą z Armenii tylko dwie drogi. Jedna
bezpośrednia, a druga wojenna. Ciągnie się ona wśród gór,
na północnym zachodzie samozwańczej republiki. Jest
bardzo piękna, ale trudna do pokonania. Docelowo można dojechać nią do Vardenis nad ormiańskim morzem –
jeziorem Sevan. Mogą się nią przemieszczać tylko miejscowi – Ormianie. Teoretycznie, jak się okazało. Hayk,
przesiedleniec z Azerbejdżanu, u którego mieszkałem
w wiosce pod monastyrem Dadivank, zakupił dla mnie
bilet i wróciłem właśnie trasą wojenną. Mnie, jako obcokrajowcowi, biletu na rejs drogą wojenną, by nie sprzedano. Wzdłuż tej drogi w Górskim Karabachu straszą pozostałości wojny – rozbite czołgi, czy wozy opancerzone,
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pamiętające czasy radzieckie. Nadają drodze wojennej
specyficznego wyrazu. Jednak kierowcy nie zatrzymują
się przy tych pomnikach wojny. Z Dadivank do granicy
nie było żadnego postoju. Podróż z Erywania do Stepanakertu to kilkanaście godzin. Marszrutka była strasznie zatłoczona, ale część pasażerów wysiadła w Goris, gdzie był
punkt przesiadkowy. Z Goris prowadzi droga do granicy
Iranu, przez Kaplan, stolicy prowincji Sjunik. Z Erywania
do Goris jest 236 km, a cena biletu do 2500 AMD (20 zł),
natomiast do Megri 392 km, a cena za przejazd to 5000
AMD (40 zł). W prowincji Sjuni, znajduje się przepiękny
klasztor Tatew, przecudnie położony wśród gór. Leży około 250 km od Erywania. Powstał w wiekach IX–XIII, ale
na miejscu już znacznie wcześniej znajdowały się budowle sakralne. Ponoć na wzgórzu pochowany został święty
Eustachy, jeden z siedemdziesięciu uczniów apostoła Tadeusza Judy, który głosił wiarę chrześcijańską na ziemiach
ówczesnej Armenii.
Najstarszy kościół (sobór katedralny) pod wezwaniem
świętego Piotra i Pawła powstał w latach 895–906. Jego
budowę rozpoczął Aszot I – pierwszy król Armenii z dynastii Bagratydów. W 2010 r. zostały oddane do użytku
tzw. skrzydła Tatewu, najdłuższa na świecie jednosekcyjna kolejka linowa, zbudowana przez konsorcjum szwajcarsko-austriackie. Długość kolejki to 5752 m. Trasa prowadzi z Alidżaru – wzgórza po jednej stronie doliny, na
jej drugi kraniec – niewielki płaskowyż, na którym usytuowany jest monastyr. Cała trasa to około 15 minut jazdy.
Do monastyru wybrałem się podczas kolejnej wyprawy
do Armenii i wyznam, że przejazd kolejką zapada głęboko w pamięć.
Po ciężkiej podróży dotarłem wreszcie do Stepanakertu, z krótkim przestojem na granicy, gdzie pogranicznicy
wbili w wizę pieczątkę z datą przekroczenia granicy. Stolica samozwańczej republiki rozczarowuje. Brak jest odpowiedniej bazy turystycznej, brak hosteli, są tylko drogie hotele. Kraj nie jest nastawiony na turystów. Chciałem
zanocować w pobliżu miasta w namiocie. Okazało się to
jednak niemożliwie. Wszędzie pełno policji i wojskowych,
którzy przeczesywali okolicę. Obawiali się szpiegów azerskich. Dowiedziałem się, że tuż przed moim przyjazdem złapali podejrzewanego o sabotaż Azera. Byli bardzo wyczuleni na wszystkich obcokrajowców, również
tych z zachodniej Europy. Przez przypadek dotarłem do
nowo wznoszonego domu. Zaznajomiłem się dość szybko z budowlańcami pracującymi przy jego budowie. Vardan, szef budowlańców, zgodził się mi pomóc. Ostrzegał tylko przed policją, która w Stepanakercie i okolicy
jest bardzo czujna i nie toleruje backpackersów. Zostawiłem plecak i ruszyłem w miasto. Stepanakert jest miastem
zbudowanym w stylu postsowieckim. Niewiele się zresztą
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zmieniło od czasów sowieckich. Tylko władza, z radzieckiej na tę podporządkowaną aparatczykom z samozwańczej republiki, mającej wsparcie Erywania. Policja jest
umundurowana, jakby to była era Breżniewa. Społeczeństwo jest poddane ścisłej kontroli. Na prowincji opuszczone przez Azerów domostwa straszą zgliszczami, zniszczeniami, pozostałe ocalałe zostały zaadaptowane przez
Ormian. Nowi osadnicy z Armenii dostają wsparcie finansowe i tanie kredyty, które gwarantuje rząd w Erywaniu
i Stepanakercie. Wszystko po to, by Ormianie zagospodarowali ziemie opuszczone przez wyrzuconych z republiki
Azerów. Ormianie, by ugruntować mitologię, celowo zdemolowali cmentarze azerskie, zmienili treści w podręcznikach historii. Miałem zamiar zwiedzić okolice Stepanakertu. Dzięki znajomości z miejscową nauczycielką Katią
stało się to możliwe. Katię poznałem przypadkowo, na ulicy pod szkołą. Była to kobieta w średnim wieku, o kruczoczarnych włosach, palących błyskiem diamentu niebieskich oczu, przechodzących w morską zieleń. Ubrana
nietypowo, jak na nauczycielkę, na sportowo. Po chwili rozmowy zapytała, czy znam angielski? Wiedziała już,
że też jestem nauczycielem. Kiedy potwierdziłem, zaproponowała, bym poprowadził lekcję angielskiego z jedną
z grup. Poprowadziłem, poziom był żenujący. Jeszcze tego
dnia otrzymałem interesującą propozycję uczestniczenia
w szkolnej wycieczce w okolice Stepanakertu. Pamiętałem,
co mówił Vardan, o kontroli okolic Stepanakertu przez
policję. Sprawdziłem to wcześniej. W rzeczy samej główne drogi, po których poruszały się samochody były obstawione przez wojskowych. Było to związane z tym, że
z gór podczas wojny prowadzony był ostrzał miasta. Stepanakert ostrzeliwano z Şuşy, zajętej czasowo przez Azerów. Od utworzenia samozwańczej republiki jest więc to
teren wojskowy.
Nauczyciele, jak się okazało, świetnie znali miejscowe ścieżki. Były to trzy nauczycielki, oprócz Katii, młodziutka Shushan i koło czterdziestoletnia Anna. Sprytnie
ominęły wojskowe posterunki. Moich towarzyszy – nauczycielki i dzieci pozostawiłem w lokalnym muzeum
etnograficznym, a ja w końcu mogłem kontemplować
widoki. Jakież było moje zdziwienie, gdy w tych przepięknych górach, wśród wydawało mi się dzikiej głuszy,
natknąłem się na młodego żołnierza. Ormianin w rozpiętym mundurze wydawał się zaskoczony moją obecnością. Zdawał się pytać wzrokiem: co ty tutaj robisz? Starał się być miły, uśmiechał się, ale poinformował mnie
stanowczo, że to teren wojskowy i nie mogę tu przebywać. Byłem zaskoczony, gdy pokazał mi ukryte pozycje wojskowe, działa ect. Były niemal wszędzie. Żołnierz
kazał mi czekać, aż przyjdzie z oficerem. Wydawało mi
się to bardzo podejrzane. Pamiętałem słowa Vardana, że

w r z e s i e ń

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 0

•

9 3

wejście na teren wojskowy wymaga specjalnej przepustki. Takowej nie miałem. Kiedy tylko się oddalił, chyżo
opuściłem niebezpieczny teren.
Górski Karabach to dziwny kraj, to republika policyjno-wojskowa. Wśród miejscowych Ormian żywa jest pamięć o wojnie, jak też obawa o dywersję Azerów. To kraj
żyjący na minie. Wróciłem do Vardana i jego towarzyszy.
Nie byli rozmowni, nie pili alkoholu, po pracy zasypiali i budzili się ze świtaniem, by znowu zacząć dniówkę.
Po spotkaniu z ormiańskim żołdakiem stałem się bardzo
ostrożny. Pozostałem na jakiś czas jeszcze w Stepanakercie, aby zwiedzić okolice. Ze stolicy są marszrutki niemal do każdego miasteczka republiki. Na jednej z takich
krótkich wypraw byłem w Şuşa, miejscu zniszczonym
w walkach z Azerami. Pełno tam zniszczonych budowli, okolice świecą opuszczonymi domami, zagrodami.
Ślady po kulach, lejach bombowych i mogiły, mnóstwo
mogił, kopców upamiętniających poległych. Mogiły
imienne i bezimienne. Şuşa pozostaje cały czas krwawiącą ormiańską raną, żywym pulsującym pomnikiem
krzywd, cierpienia, krwawej wojny domowej w Górskim
Karabachu.
Poza Stepanakertem kraj można zwiedzać swobodnie.
Choć miałem namiot, to korzystam z gościny życzliwych
tubylców. Wielu z nich to koloniści z Armenii. Beneficjenci tanich kredytów gwarantowanych przez rząd z Erywaniu. Stepanakert przydziela im opustoszałe, niezniszczone w wojnie domy azerskie. Władze republiki podciągają
drogi, pomagają w podłączeniu do domów bieżącej wody
i prądu. Wszystko ma służyć skolonizowaniu i zagospodarowaniu republiki przez Ormian. Polityka faktów dokonanych. W końcu de iure Górski Karabach jest cały czas częścią Azerbejdżanu. Ormianie z Armenii są zainteresowani
wyjazdem do Górskiego Karabachu. W kraju nie mogą
uzyskać takich preferencji na start. Natomiast w Górskim
Karabachu otrzymują wieloletnie zwolnienia podatkowe,
kredyty inwestycyjne, oraz ziemię i dom bezpłatnie. Rządy
w Erywaniu i Stepanakercie gwarantują odbiór upraw, jeśli koloniści zdecydują się na plantacje granatów, bądź winorośli, do wytwórni win. Podobnie z hodowlą. Ormianie
jednak nie korzystają z tej formy pomocy, gdyż pośrednicy irańscy docierają bezpośrednio do nich, oferują wyższe ceny i praktycznie wykupują wszystko na pniu. Wiąże
się to z ogromnym popytem w Iranie na granaty i ich niskimi cenami w Górskim Karabachu.
Zdecydowanie trudniej podróżuje się na terenie przygranicznym w okolicach Martakertu. To obszar rzadko
zamieszkany, jakby niczyj. Pełno wojska, blisko granica. Wokół drogi do miasta pełno niszczejących wraków
samochodów, autobusów, niemych ofiar czasów wojny. Znów ten poruszający, powojenny krajobraz: gruzy
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Tu trwa wojna

domostw, zniszczone cmentarze, mogiły. Czasami słychać
dobiegające z granicy wystrzały. Martakert jest najbardziej
zniszczonym miastem w Górskim Karabachu. Wszędzie
pełno porozbijanych ostrzałem domów. Nawet w centrum, na głównym deptaku (realnie jest to zniszczony, pełen dziur, lekko utwardzony grunt), straszą przeszłością
opustoszałe, podziurawione pociskami budynki prywatne
i publiczne. Musiałem dostać się na samą granicę. Udało
mi się. Przez przypadek spotkałem Artasha, Ormianina,
który przyjechał z USA. Bardzo przyjemy, ubrany na sportowo człowiek, w granatowy t-shirt, spodnie firmy Nike.
Był pewny siebie, otwarty, człowiek sukcesu i pachniał jeśli
dobrze pomnę davidoffem. Na głowie miał opaskę w barwie flagi Górskiego Karabachu i taką samą flagę na plecach zawiązaną z przodu u szyi. Niski, krępy, o kruczych
włosach, bardzo ciemnej, nawet jak na Ormianina karnacji skóry Wyglądał na osobę około 45 lat. Był bardzo zadowolony z naszego spotkania. Mówił: – „jak to dobrze, że
turyści odwiedzają Górski Karabach! Niech na zachód Europy płynie przekaz, że Górski Karabach jest już bezpieczny!”. Snuł śmiałe plany rozwoju, liczył na rozkwit turystyki, a tym samym wzrost dochodów państwa. Widać było,
że jest wojującym patriotą. Organizował zbiórkę pieniędzy
wśród diaspory armeńskiej w USA dla Górskiego Karabachu. Był znany policji, wojskowym, władzom. Prawdziwy

VIP. Wszędzie przepustki, uśmiechy, drinki, wódki pite
z pełnych szklanic. Zabrałem się z nimi. Jechaliśmy klimatyzowanym busem, mercedesem, w nim Ormianie z USA
i ja. Cała ekipa: Artash, sześciu innych Ormian, w tym
dwie kobiety. Wszyscy byli ubrani na sportowo, w świeże pachnące ubrania, uśmiechnięci. Rozmawiali głównie
między sobą, po ormiańsku. Po angielsku tylko my z Artashem. Choć się uśmiechali, czułem, że szefem jest Artash, on zdecydował, że mnie zabiorą i tak się stało. Pozostali podporządkowali się jego decyzji.
Po powrocie do Martakertu udałem się w góry, na północny zachód. Trasa bardzo ciężka. Często trzeba było
zmieniać marszrutki, czekać godzinami na następną.
W górach spotkałem grupę Ormian wykluczonych – wyrzuconych poza nawias miejscowej społeczności. Ormianie, których Azerowie wyrzucili z Azerbejdżanu po wojnie
o Górski Karabach. Ci ludzie do tej pory nie zasymilowali się z miejscową społecznością, którą stanowią miejscowi i napływowi z Armenii Ormianie. Miejscowi stanowią współczesną elitę samozwańczej republiki. Natomiast
Ormianie z Azerbejdżanu to lud pracy, wykonują proste
prace, zwykle nie mają stałej pracy. Żyją wspomnieniami dawnych lat, czasów sowieckich. Nadużywają alkoholu, co dodatkowo zwiększa ich problemy i ekonomiczne,
i związane z asymilacją. Miejscowi Azerowie negatywnie
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postrzegają przesiedleńców ormiańskich. Jest to stracone
pokolenie. W trakcie rozmów z nimi usłyszałem, że Górski Karabach to tylko pozornie ich dom, to inny świat. Oni
są reliktami dawnych czasów, sowieckiego systemu. Sięgają po alkohol, by zapomnieć o przeszłości, by teraźniejszość uczynić bardziej przyswajalną.
Monastyr ormiański Dadivank – klasztor świętego Dawida ucznia świętego Tadeusza Apostoła, był ostatnim
etapem mojej wyprawy do Górskiego Karabachu. Wspaniały zabytek kultury armeńskiej odrestaurowany z wielkim poświęceniem przez Ormian. Przez lata w czasach sowieckich został w znacznym stopniu zdewastowany przez
Azerów. Ormianie przy niemal każdej rozmowie przypominają, że był to celowy, systemowy zabieg dokonany
przez dominującą większość – przez Azerów.
Spędziłem kilka dni z rodziną Hayka. Żyli w strasznych
warunkach. Dwa pomieszczenia, w jednym palenisko,
a w drugim dwa łóżka. Wszędzie brud, zaduch, chodzące
po ścianach karaluchy. Na jednym łóżku – mniejszym spał
Hayk, a na drugim jego siostra z dziećmi. Siostra Hayka,
Hegecik została zgwałcona przez Azerów, w trakcie wojny.
Urodziła dziecko. Po wypędzeniu z Azerbejdżanu została
ponownie zgwałcona, już w samozwańczej republice. Na
świat przyszło drugie dziecko. Hegecik była totalnie odrętwiała, żyjąca, ale jakby w izolacji, w swoim świecie. Bardzo mało reagowała, głównie siedziała wpatrzona w okno
i niewiele się odzywała.
Żyli z dnia na dzień. Bardzo skromnie. Zawsze musiała być wódka, papierosy oraz chleb, jakieś warzywa, może
słonina, bo tania, nic gotowanego. Hayk żył wspomnieniami. Opowiadał, że mieszkał w Baku, że w czasach sowieckich był wysyłany na kontrakty do Kazachstanu, do
Astrachania. Wspominał, że żyło mu się dobrze. Miał
żonę Azerkę z Baku. Upadek ZSRR i wojna o Górski Karabach wszystko zmieniła. Żona rzuciła go i nasłała na
niego swoich braci. Wspominał, że grupa Azerów, w tym
jej bracia, skatowali go do nieprzytomności. Wyrzucono
go z domu, którego zakup i rozbudowę sfinansował. Stresy związane z sytuacją w Baku, z niechęcią Azerów, jego
żony, spowodowały, że matka Hayka doznała rozległego
zawału i nie przeżyła. Zostali wyrzuceni z Baku, z Azerbejdżanu, który był ich domem, a tu w Górskim Karabachu nie byli oczekiwani.
Dzieci wojny, stracone pokolenie – rozmyślałem. Odjeżdżając zostawiałem mu, co tylko mogłem, choć wiedziałem, że pieniądze wyda na wódkę.
Jedna z moich wypraw do Górskiego Karabachu dobiegła końca. Nie pierwsza, ale i nie ostatnia...
I jeszcze wiersz, mój wiersz o tym co zobaczyłem, przeżyłem, zapamiętałem.
Şuşa – krwawiąca ormiańska rana.

w r z e s i e ń

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 0

•

9 5

Şuşa
Maszerując po bezdrożach Europy,
dotarłem do miejsca,
gdzie mrok wyłania się zza wzgórz,
niebiosa iskrzą błyskawicami,
pomruk, grzmot, gdzieś w oddali słyszany,
przykuwają wzrok,
białe, ceglane sadyby,
zarośnięte trawami,
przymykam oczy,
mrużę wzrok,
słyszę dźwięki, pogłosy,
śmiejące się dziewczęta,
chłopcy, kobiety, mężczyźni, starcy,
całe rodziny,
odgłos utraconego świata,
dzikie kaukaskie góry,
Górski Karabach,
dziś pustka, cisza dobiegająca z ludzkich
zagród,
zburzone, zniszczone domy,
przeorane pociskami,
spopielałe, czarne zgliszcza,
po których hula wiatr,
jękiem pomordowanych,
upadam łkający,
głowę zatapiam w ziemię,
w ustach czuję gorzki smak,
i tylko stojący nieruchomo,
podziurawiony kulami,
metalowy słup,
strażnik ziemi niczyjej i niemych mogił,
bezdusznie trwa...
Rafał Kowalczyk
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Wojciech Pestka

stoję przed trudnym wyborem
guziki czy zamek błyskawiczny
decyzja będzie miała znaczenie
chociaż miecz kata nie wisi na włosku
guziki mają chlubną tradycję
tworzyły historię
ich obecność lub brak
decydował o śmierci albo poczęciu
zdradziły niejednego
niejednego wystawiły na pośmiewisko
brały stronę natury
żądz barbarzyńskich i zwierząt
suwak ma metaliczny posmak
jest zwiastunem
nowego świata demokracji
bez naleciałości i grzechów guzika
chociaż ze skłonnością do zacięć
tyrania czy demokracja
spodnie na wieszaku

Jan Fiedurek

Waga
posłuszeństwa
Jeśli Anioł szepce do ucha,
a człowiek nie słucha,
to niech nie liczy na Boga,
że mu rękę poda.

R. Eret, Rzadkie ptaki XIX, 2014

Tablica z wierszami

być albo nie być

Henryk J. Kozak

Komunikat

o roku którego
prawdopodobnie nie było
Wychodzę z domu a za progiem
Zima
O mój Boże
Ja chyba przespałem jesień
Czyżby minęła
Gdy nie żyłem
Pewnie nie byłem nawet
Na moim prawdziwkowym
grzybowisku
W adampolskim lesie
Więc było też pewnie i lato
Upalne czy deszczowe
Nie wiem
Wiem tylko że musiało się zdarzyć
Coś bardzo złego
Bo nie zapamiętałem zapachów
wiosny
Z Ogrodu Botanicznego
Spacerów po Górkach
Czechowskich
Z tobą
To wszystko co wiem
O roku którego
Prawdopodobnie
Nie było
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Halina Ewa Olszewska

R. Eret, Rzadkie ptaki XL, 2016

Reminiscencje

Ryszard Kornacki

Dzieciństwo
Pozostał mi z tamtego czasu
szczegół drobny jak chwila.
Wyrwana dziura w kieszeni
I skrzydło motyla
Pozostał mi z tamtego czasu
szczegół prosty jak trzcina.
Trójkolorowy latawiec radości
przyzywam
Pozostał mi z tamtego czasu
szczegół zwykły jak drwina.
I choć łza w oku pęcznieje
wspominam.
Bo z dzisiejszego czasu
prawie łysina.
Więc pod pająkiem wieczoru
młodość zaklinam.

pamiętasz ?
moje bananowe spódnice i spodnie dzwony
mini sukienki z krempliny
cudem zdobyte w komisach
spierałam się o Kanta Freuda Epikura . . .
tańczyliśmy rock and rolla i tango
wsłuchani w Betlesów Niemena Animalsów . . .
w kolorowe zespoły tamtego czasu
ciekawi meandrów dziwnego świata
falstartem wdzieraliśmy się w dorosłość
lubiłam różowe okulary na życie
a tymczasem zza okien
wdzierał się kuriozalny obraz rzeczywistości
z kartkowym limitem na dobra doczesne
pierwszej potrzeby
królował wszechobecny minimalizm
zanim runął postument tamtej epoki
i ruszył wyścig szczurów do ziemi obiecanej
nosiłam kolorowe kreacje ze sprutych swetrów
artystycznie przez matkę wydziergane
spódnice z tetry w fioletach i błękitach
tureckie bluzeczki boucle
i indyjskie sukienki z bazaru
najpiękniejszą uszyłam z jedwabnych zasłon
w tęczowe esy floresy na czarnym tle
byłam w niej królową balu
ulicami jeździły furmanki syreny wołgi trabanty
i pierwsze fiaty 125 P
a ja w M-2 mościłam swoją arkadię
z dziecięcym wózeczkiem na pierwszym planie
kołowrotek życia kręci się kolejne lata odmierza
nowy czas obalił stare porządki otworzył świat
dziś moje miasto przepełnione markowymi samochodami
piętrzą się lary i penaty exodus trwa
licząc na złotą rybkę przemierzamy bezmiar oceanów
sięgamy po gwiazdkę z nieba
podzieleni i zbratani
i wciąż nam nieobcy dylemat Sokratesa
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Stanisław
Kowalczyk

Człowiek i książka
Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Naród bez dziejów jest narodem
ubogim; który ma swe dzieje i te
dzieje szanuje, jest narodem, który wierzy w swoją przyszłość. […]
Tworzywem dla dziejów narodu
jest wynik dojrzałości duchowej
i kulturalnej narodu”. Te słowa
duchowego Przywódcy polskiego
narodu zasługują na uwagę, ponieważ niektóre społeczno-polityczne środowiska narzucają Polakom postawę wstydu za naszą
tradycję i historię. W ostatnim
czasie, po śmierci murzyńskiego
nastolatka uwikłanego w przestępczą działalność, w USA i wielu krajach świata przetoczyła się
fala przemocy, której elementem
było niszczenie pomników zasłużonych historycznych postaci. Przypomina to tzw. rewolucję kulturalną chińskiego przywódcy komunistycznego Mao Tse-tunga. W walce
o historyczną pamięć i narodową kulturę Polski dobrze się
wpisuje publikacja ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra
Człowiek i książka, która zawiera 86 laudacji wygłoszonych w latach 1991–2020, dotyczących tematycznie ważnych segmentów życia społecznego współczesnej Polski:
naukowego, narodowo-patriotycznego, pedagogicznego,
religijno-kościelnego, kulturowego i politycznego.
Ks. prof. Walewander, kierownik Katedry Pedagogiki
Porównawczej i Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk
Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
w swym dorobku naukowym posiada kilkadziesiąt książek
autorskich (wiele z nich jest już niedostępnych w sprzedaży). Jest także redaktorem serii wydawniczej Biblioteka
Pedagogiczna, jego prezentowana aktualnie książka jest 53
tomem tej serii. Wspólnym rysem wszystkich publikacji
w tej serii jest łączenie problematyki historycznej z pedagogiczną, co potwierdza prawdę, że wychowanie humanistyczno-aksjologiczne wymaga odwołania się do tradycji
i historii naszego narodu.

Autor pracy Człowiek i książka, obok zajęć naukowo-dydaktycznych, pełni także funkcje społeczno-administracyjne: dawnej był dyrektorem Instytutu Badań nad
Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym i jednocześnie
przewodniczącym jury Nagrody Naukowej im. Skowyrów, obecnie zaś jest także prezesem Oddziału Lubelskiego Stowarzenia Współpracy Polska–Wschód, członkiem
jury Medalu Mickiewicz–Puszkin i przewodniczącym
jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa
Łobodowskiego. Wielokierunkowość naukowo-społecznej aktywności ks. prof. Walewandra powoduje, że laudacje zawarte w jego publikacji były wygłaszane w różnych
sytuacjach i kierowane do szerokiego spektrum adresatów. Są wśród nich: profesorowie wyższych uczelni i naukowych instytutów, redaktorzy, księża pracujący naukowo i w duszpasterstwie, biskupi (abp Stanisław Budzik,
abp Bolesław Pylak, abp Stanisław Wielgus, bp Ryszard
Karpiński, bp Bohdan Bejze), działacze na polu kultury
(m.in. dr Zdzisław Jogodziński w Londynie), samorządowcy (Prezydent Lublina Krzysztof Żuk), działacze polonijni, politycy i posłowie (prof. Przemysław Czarnek, prof.
Andrzej Stelmachowski). Adresatem niektórych laudacji
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były grupy ludzi, np. Zespół Tańca UMCS, którego występ
podczas jubileuszu 80-lecia ks. prof. Walewandra zachwycił kilkusetosobową publiczność. Na uwagę zasługuje szeroka paleta geograficzna miejscowości – zwykle dużych
miast, w których pracowali naukowo lub społecznie adresaci laudacji, należy do nich: Częstochowa, Gdańsk,
Innsbruck, Kraków (UJ), Lublin (KUL, UMCS), Łódź,
Münster, Londyn, Pułtusk, Poznań, Rzym, Szczecin, Wilno, Wrocław. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe adresatów laudacji świadczy o doskonałej orientacji życia naukowego i społecznego ks. Walewandra w kraju i Europie.
Tematyczne bogactwo laudacji w pracy Człowiek
i książka uniemożliwia całościową jej prezentację, tylko
więc niektóre wątki mogą być uwzględnione. Ks. prof.
Walewander kierował Instytutem ds. Polonii i Duszpasterstwa Polonijnego w latach 1991–2005. Kilka jego laudacji dotyczy osób związanych z tym instytutem, mianowicie: byłego kierownika Instytutu polonijnego ks.
Stanisława Kowalczyka (dwukrotnie omawianego), oraz
długoletnich zasłużonych pracowników – ks. prof. Romana Dzwonkowskiego i dr hab. Jadwigi Plewko. Instytut
KUL-u aktywnie współpracował z analogicznymi instytutami w Polsce, szczególne relacje łączyły go: z Uniwersytetem Jagiellońskim (kierował nim prof. Władysław
Miodunko), z drugą wyższą uczelnią w Lublinie – UMCS
(prof. Władysław Kucharski, prof. Edward Olszewski,
prof. Mieczysław Wieliczko) i uniwersytetem w Poznaniu
(prof. Artur Kijas). Autor omawianej publikacji charakteryzował również prace innych profesorów zajmujących się
problematyką polonijną, są wśród nich: prof. Antoni Giza
(Szczecin), prof. Andrzej Chodubski (Warszawa – PAN)
i prof. Adam Kosecki (Pułtusk). Przedmiotem prac badawczych polskich uczonych pracujących w instytutach
polonijnych jest historia i współczesna kondycja ideowo-kulturowa Polonii w wielu krajach świata, m.in. Anglii,
Brazylii, Danii i państwach skandynawskich, Francji, Kanadzie, USA i ZSRR.
Ks. E. Walewander, będąc długoletnim profesorem
KUL-u, w wielu swych laudacjach wyeksponował wkład
profesorów tej uczelni w naukę i kulturę Polski. Obszernie
analizował prace wybitnego historyka ks. prof. Zygmunta
Zielińskiego oraz profesorów: ks. Marka Chmielewskiego
(teologia duchowości), ks. Waleriana Słomki (teologia duchowości), ks. Czesława Bartnika (nestora polskich teologów i wybitnego personalisty), ks. Anzelma Weissa (historia Kościoła), ks. Stanisława Łabendowicza (katechetyka),
ks. Krzysztofa Góździa (teologia dogmatyczna).
Autor pracy Człowiek i książka jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej, aktywnie włączającym się w pracę duszpasterską – także w skali ogólnopolskiej jako kaznodzieja i rekolekcjonista. Przedmiotem wielu jego wypowiedzi
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– laudacji są duchowni: biskupi i księża. Szczególnie obszernie i wnikliwie omówił pasterską aktywność ks. arcybiskupa Stanisława Budzika, wyodrębniając w niej kilka
doktrynalnych „filarów”: religio, patria, scientia, amicitia. Szczególne zasługi w udzielaniu pomocy Kościołowi i Polonii na Wschodzie, podkreślił ks. prof. Walewander, mają: ks. arcybiskup Bolesław Pylak i ks. biskup
Ryszard Karpiński. Uwzględnieni zostali jeszcze dwaj inni
hierarchowie: ks. arcybiskup Stanisław Wielgus – znawca
historii polskiej filozofii i były rektor KUL oraz ks. biskup
Bohdan Bejze – redaktor wielu prac z zakresu problematyki Vaticanum II i filozofii. Jedna z laudacji omawia osobę wybitnego duszpasterza ks. prałata Romana Marszalca z Krasnobrodu.
Zamieszczone w omawianej publikacji laudacje ks. prof.
E. Walewandra są tematycznie zróżnicowane i wielokierunkowe. Niektóre poruszane w nich wątki zostały poprzednio
zasygnalizowane, inne najczęściej omawiane problemy są
następujące: regionalistyka (ks. Henryk Krukowski, Włodzimierz Fronczek), historia Kościoła (ks. dr Władysław Szulist,
prof. Piotr Gach, dr hab. Jan Żaryn, prof. Waldemar Żurek),
ludobójstwo Polaków na Wołyniu dokonane przez nacjonalistów ukraińskich (dr Leon Popek), straty polskiej kultury po ostatniej wojnie (dr Dariusz Matelski), rola literatury
– zwłaszcza poezji (Stanisław Kieroński), walor aktywności
artystycznej (Monika Grajewska).
Praca Człowiek i książka ks. prof. Edwarda Walewandra jest problemowo bogata, do jej kluczowych tematów należą: historia Polski i Kościoła, pedagogika, Polonia, kultura (naukowa, filozoficzna, polityczna), relacja
Polska–Wschód, patriotyzm, teologia i duszpasterstwo.
Wypowiedzi – laudacje Autora publikacji w aspekcie
formalno-językowym są zróżnicowane: jedne dość skrótowe, a inne obszerne i analityczno-wnikliwe; najczęściej
utrzymywane w tonie pozytywno-aprobującym, czasem
zawierają elementy krytyczne, ale zawsze są rzeczowe
i obiektywne. Różne były sytuacje i miejsca wygłaszanych
laudacji: początkowo odbywały się w bibliotece uniwersyteckiej KUL-u, później w Sali Reprezentacyjnej Trybunału Koronnego w Lublinie, niektóre także w salonach Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód w Warszawie.
Publikacja Człowiek i książka ks. prof. Edwarda Walewandra jest cennym wkładem na polu propagowania dorobku polskiej nauki i kultury w ostatnim trzydziestoleciu
historii współczesnej Polski. Posiada ona walor nie tylko historyczno-dokumentacyjny, lecz także pedagogiczny
i patriotyczny. Wypowiedzi – laudacje lubelskiego Kapłana Profesora wskazują, że lansowana w lewicowych mediach tzw. pedagogika wstydu jest zafałszowaniem historii
Polski mającym na celu niszczenie ideowo-aksjologicznej
tożsamości naszej narodowej wspólnoty. ■

1 0 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Jan
Fiedurek

Dieta dla mózgu
Związki między pokarmem człowieka, a jego zdrowiem były przedmiotem zainteresowania ludzi od najdawniejszych czasów. Odżywianie organizmu w istotny
sposób oddziałuje na funkcjonowanie najważniejszego organu jakim jest ludzki mózg, który bardzo szybko
reaguje na właściwą dietę i wpływa na nasze zachowanie, nastroje, emocje, a także sposób myślenia. O jakości
zdrowej żywności decyduje zawartość w niej naturalnych
związków toksycznych i antyodżywczych, zanieczyszczeń
środowiskowych i technicznych oraz drobnoustrojów
chorobotwórczych, pasożytów itp. Spożywana żywność,
jej jakość oraz ilość ma istotny wpływ na zachowanie pełnej sprawności i aktywności człowieka. Wartość sprzedaży preparatów mających wspomagać intelekt (w USA
i Europie) przekracza 15 mld USD.
W wyniku pandemii koronawirusa może wystąpić
znaczący wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne na świecie, których głównymi czynnikami będzie wymuszona społeczna izolacja oraz związany z nią przewlekły stres. Może także wystąpić większa zapadalność
na schorzenia z nimi związane, tj. niepokój i stan osamotnienia, a więc zaburzenia lękowe i nastroju, w tym
zwłaszcza depresję. W związku z zaistniałą sytuacją istnieje konieczność zminimalizowania skutków epidemii
COVID-19 w tym obszarze. Jedzenie ma ogromny wpływ
na nasze zdrowie psychiczne. Najnowsze badania wykazały, że szybka interwencja dietetyczna może złagodzić
stany depresyjne.
Wyniki badań zależności przyczynowo-skutkowych
pomiędzy składnikami żywności i efektami behawioralnymi i/lub psychologicznymi są stosunkowo mniej
poznane. Wiele danych wskazuje, że niektóre z nich
w określonych warunkach mogą wpływać na procesy
psychologiczne, poznawcze i afektywne, odpowiedzialne za zachowania człowieka. Szczególnie ważne dla rozwoju mózgu są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
(NNKT) i fosfolipidy, które wchodzą w skład błon komórek nerwowych. Niższy poziom inteligencji związany jest z obniżonym poziomem NNKT. Prawdopodobnie
dzieci jako niemowlęta karmione piersią, mają wyższe IQ

mierzone w siódmym roku życia. Mleko kobiece zawiera NNKT potrzebne do rozwoju mózgu. Z żywieniowego
punku widzenia najbardziej pożądanymi dla pracy mózgu są tłuszcze zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe typu omega-3 i omega-6. Kwasy tłuszczowe omega-3,
szczególnie dokozaheksaenowy (DHA), eikozapantaenowy (EPA) i arachidonowy (ARA) poprawiają sprawność
działania mózgu w każdym wieku. Wykazano, że kwasy
te stymulują rozwój mózgu od okresu niemowlęcego do
starości, pobudzając aktywne ośrodki poznawcze, zwiększają sprawność pamięci i zapobiegają zanikowi procesów
poznawczych. Dlatego też dla poprawy procesu zapamiętywania zalecane jest spożywanie tłustych ryb typu halibut, tuńczyk, makrela, łosoś czy sardynka. Zawierają one
znaczne ilości kwasów tłuszczowych omega-3 wspomagających funkcjonowanie mózgu. Natomiast wysoka zawartość kwasów nasyconych w diecie obniża przyswajalność
magnezu, co prowadzi do dalszych dysfunkcji mózgu,
a także podnoszą one koncentrację cholesterolu we krwi.
Poziom intelektualny człowieka w istotny sposób
kształtuje dostarczanie odpowiednich ilości i wysokiej
jakości składników odżywczych, takich jak: białka, tłuszcze, związki mineralne czy witaminy (np. kwas foliowy).
Dzieci, które od okresu wczesnego rozwoju nie otrzymywały niezbędnych składników, wykazywały niższy współczynnik inteligencji IQ.
Istnieje wiele dobrze udokumentowanych przypadków
dzieci z zespołem Downa, otrzymujących preparaty witaminowo-mineralne, u których IQ wzrosło o 10 do 40
punktów. Być może dzieci z zaburzeniami rozwoju umysłowego posiadają zwiększone zapotrzebowanie na niektóre witaminy i składniki mineralne.
Najnowsze badania dietetyków wskazują, że pracę mózgu znacząco poprawia odpowiednia dieta. Mózg człowieka pracowałby sprawniej, gdyby już od samego rana
nie spożywał codziennie słodkiego pieczywa, które poprawia nam humor (cukry proste i skrobia podnoszą
poziom serotoniny), ale spowalniają procesy myślowe.
Dzieci, które objadają się chipsami, ciastkami, lodami czy pizzą, mają kłopoty z koncentracją i myśleniem.
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Węglowodany (główny składnik potraw mącznych, ziemniaków i słodyczy) u kobiet wywołują senność, a u mężczyzn apatię. Np. pierogi zjedzone na obiad, przez około pięć godzin usypiają mózg. Posiłek bardziej sycący, na
przykład jajecznica na bekonie zawiera dużą dawkę tłuszczu i cholesterolu, więc trawione są bardzo powoli, co powoduje odpływ krwi z mózgu, w wyniku czego w ciągu
kilku godzin występują kłopoty z jasnością umysłu. Tak
więc dla sprawnej pracy mózgu korzystna jest dieta na
śniadanie zawierająca mało tłuszczów i węglowodanów.
Najlepiej rozpocząć dzień od owoców, kanapki z chudą
szynką lub chudym serem (niekoniecznie z masłem) oraz
małą kawą na deser. Zawarta w kawie, herbacie czy napojach gazowanych kofeina zapewnia szybkie zwiększenie energii, usprawnia zapamiętywanie, poprawia koncentrację, zwiększa spostrzegawczość, jednakże efekty jej
działania są krótkotrwałe. Zbyt duża jej ilość może wywołać zmęczenie, ospałość, pogorszenie nastroju, niepokój, gonitwę myśli, przyspieszone bicie serca. Może być
nawet przyczyną drgawek, nadmiernej potliwości i silnych bólów głowy. Zdecydowanie najlepszym dla zdrowia psychicznego napojem jest woda. Dla mózgu dobry
jest obiad białkowy, najlepiej mięsny. Bogate w białko
zwierzęce pokarmy zwiększają we krwi ilość aminokwasów, w tym tyrozyny, prekursora dopaminy i noradrenaliny w mózgu, które zwiększają sprawność umysłową. Dlatego tak rzadko słyszy się o geniuszach wegetarianach.
Alkohol określa się „pokarmem” antymózgowym, gdyż
upośledza on procesy myślowe. Wieczorem, kiedy organizm człowieka szykuje się do snu także mózg wymaga
odpoczynku. Dlatego osobom zaczynającym pracę umysłową wieczorem, poleca się potrawy bogate w lecytynę:
ziarna soi, wątróbkę, jaja, orzeszki ziemne, ryby, ryż, kiełki, kalafiora i kapustę włoską.
Czynności bioelektryczne mózgu znakomicie pobudzają orzechy, zwłaszcza włoskie, prawdopodobnie dzięki
zawartemu w nich borowi. W mniejszych ilościach pierwiastek ten występuje ponadto w brokułach, jabłkach,
gruszkach, brzoskwiniach i winogronach. Niezbędna dla
ożywienia mózgu dawka boru znajduje się w dwóch średniej wielkości jabłkach albo np. w 100 g orzechów. Niska
koncentracja żelaza w diecie może być przyczyną kłopotów z pamięcią. Najwięcej zawierają go zielone warzywa,
czerwone mięso, soja i małże. Z kolei niedobór witaminy PP (niacyna), której najlepszym źródłem jest mięso,
ryby, rośliny strączkowe, otręby pszenne, kasza jęczmienna i pieczarki, również może powodować słabsze funkcjonowanie pamięci. Przykłady potwierdzające wpływ
diety na rozwój i funkcjonowanie mózgu można mnożyć. Niedobory choliny, substancji odżywczej obecnej
na przykład w jajach, mięsie i orzechach, w okresie ciąży
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prowadzi do wolniejszego podziału komórek mózgowych
płodu w obszarach odpowiadających za poprawne funkcjonowanie pamięci.
Dla wydajnej pracy mózgu zaleca się spożywanie takich produktów jak: warzywa (szczególnie zielone), nasiona i orzechy, owoce, produkty pełnoziarniste, zarodki
pszenicy, jaja znoszone w warunkach naturalnych, ryby
hodowlane lub żyjące na wolności (szczególnie tłuste).
Niekorzystne zaś jest spożywanie produktów smażonych
w głębokim tłuszczu, żywności przetworzonej, alkoholu,
cukru oraz niektórych dodatków do żywności.
Niektórzy stosują karnitynę, swoistą „witaminę dla
mózgu”, której działanie (podobnie jak tauryny), polega
na wspomaganiu komórek glejowych mózgu. Substancje
te są składnikami napojów energetyzujących. Można też
stosować pobudzające aminokwasy, zwłaszcza leki zawierające kwas asparginowy.
Prawdopodobnie najważniejszym fosfolipidem dla
pracy mózgu jest fosfatydylocholina, która również dostarcza choliny, potrzebnej do powstania acetylocholiny –
neuroprzekaźnika istotnego dla naszej pamięci, kontroli
odbieranych sygnałów zmysłowych i wysyłanych do mięśni impulsów. Niedobór acetylocholiny prowadzi do osłabienia pamięci, ospałości, obniżenia zdolności do marzeń
sennych i suchości w ustach. Może też być przyczyną demencji starczej, na którą cierpi co siódma osoba w wieku powyżej 75 lat. Lekiem zwiększającym poziom acetylocholiny w mózgu i opóźniającym o kilka lat rozwój
choroby Alzheimera jest aricept, który jest swoistym i odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej, zlokalizowanej w zakończeniach nerwowych w ośrodkowym
układzie nerwowym (OUN). U chorych z otępieniem
w przebiegu choroby Alzheimera w dawkach terapeutycznych hamuje w 64–77% aktywność acetylocholinoesterazy erytrocytów. Stwierdzono, że wzmacnia on też pamięć
u ludzi zdrowych. Amerykańscy piloci (w wieku około
50 lat) po zażyciu tego środka znacznie lepiej radzili sobie w testach na symulatorze lotów. Natomiast piracetam
(znany m.in. jako nootropil i pirroxil), wzmacnia połączenia nerwowe, usprawnia działanie neuroprzekaźników
i przeciwdziała związanej z wiekiem degeneracji błon komórek nerwowych. Nie ma jednak wiarygodnych dowodów na to, że korzystnie wpływa na funkcje poznawcze
ludzi cierpiących na chorobę Alzheimera lub zaburzenia
pamięci spowodowane wiekiem. Z kolei winpocetyna, alkaloid roślinny poprawia krążenie krwi. U osób z zaburzeniami pamięci (na skutek nieprawidłowego krążenia
krwi w mózgu lub otępienia) korzystnie wpływa na zdolność zapamiętywania i koncentracji uwagi.
Najczęściej zalecanym środkiem poprawiającym zdolności poznawcze jest wyciąg z miłorzębu (Ginkgo biloba).

→
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Niestety, badania wskazujące choćby na niewielką skuteczność preparatów z miłorzębu są mało przekonujące.
Testy na zwierzętach wykazały, że acetylo-L-karnityna zapobiega zmniejszaniu się wraz z wiekiem liczby receptorów na błonach komórek nerwowych. Aminokwas ten
uczestniczy w wytwarzaniu energii w komórkach. Testy
oceniające pamięć u ludzi z chorobą Alzheimera wykazały nieznaczną skuteczność tego środka. Cytocholina
(CDP-cholina) poprawia zdolność przypominania sobie
usłyszanej historii. Fosfatydylocholina, podawana zwykle
jako lecytyna, nie wykazuje skuteczności w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera.
Mózg, z powodu wysokiej zawartości tłuszczu, jest
narażony na uszkodzenia, powodowane przez działanie
wolnych rodników, dlatego dla ochrony przed nimi wymaga wysokiego poziomu antyoksydantów takich jak: witaminy E, C i β-karoten, które neutralizują ich działanie.
Badania nie wykazały jednak istotnego wpływu witaminy
E na pamięć u ludzi z chorobą Alzheimera ani u pacjentów we wczesnej fazie choroby Parkinsona. Nie stwierdzono również istotnej poprawy pamięci u studentów

zażywających witaminy E i C. Wydaje się więc, że witaminy te obniżają ryzyko schorzeń wieku dojrzałego, a więc
redukują utratę zdolności poznawczej mózgu, demencji
czy choroby Alzheimera.
Stwierdzono, że spożywanie soku jabłkowego zapobiega uszkodzeniom komórek mózgowych przez β-amyloidem, którego konsekwencją jest demencja. Znaczne
ilości tego związku stwierdzono u osób cierpiących na
chorobę Alzheimera. Duże nadzieje wiąże się także kurkuminą, która jest komponentem kurkumy stanowiącej
popularną przyprawę w Indiach. Stwierdzono, że może
ona powstrzymać tworzenie się destrukcyjnych dla mózgu beta-amyloidów. Być może to wyjaśnia, dlaczego
w Indiach odnotowuje się jeden z najniższych na świecie
wskaźników zapadalności na chorobę Alzheimera.
Doświadczenia dotyczące wpływu różnych czynników na pracę mózgu dowodzą, że o zdrowie i kondycję
psychiczną należy dbać od najmłodszych lat. Wyrazem
tego może być odpowiednia dieta niskokaloryczna, bogata w warzywa i owoce, uboga zaś w tłuszcze zwierzęce.
Jan Fiedurek

Krzysztof
Pacholik

O czym
skrzypią
meble

Niesłuchawka
Wprowadzili się do mnie kilka tygodni temu, a ja już
pierwszego wieczoru miałam możliwość zetknąć się ze
ścieżkami ich charakterów, aby po kilku dniach bez trudu
pojąć już, z kim mam do czynienia: to zupełnie standardowi lokatorzy. Przez kilka dni nie mogłam się otrząsnąć
ze zdumienia, tak mnie wzruszyła ta informacja, mogłam
zatem nie funkcjonować najlepiej, przyznaję. Baczniejszą
uwagę poświęciłam swojej pracy dopiero po tym, jak już
ochłonęłam. Tak się bałam, że znów będę gościć studentów. Życie w ciągłym strachu o to, że nigdy już mnie nie
naprawią, odcisnęło na mnie swoje piętno. Moja nowa rodzina przysposobiła mnie jednak do działania już pierwszego wieczoru. Mieszkają ze mną już długi czas, stałam
się zatem świadoma faktu, iż nie są oni jednolici w obdarzaniu mnie należnym szacunkiem.

Dziewczynka i Mężczyzna są dla mnie aż nazbyt mili,
w ich towarzystwie czuję się zadbana i doceniana, jednak Kobieta wraz z Chłopcem sprawiają, że marszczy mi
się sreberko na uchwycie, że drży mi ze zdenerwowania
wkładka ceramiczna, i że syczę w ich obecności. Zwłaszcza Chłopiec, ponieważ Kobietę widuję raczej rzadko.
Daję im czasem sygnały ostrzegawcze, kiedy posługują
się mną bez należytego szacunku. Wprowadzam w drgania jeden z rubieżowych atomów, wchodzący w skład filtru, ale nic sobie z tego nie robią. A przecież zawsze drga
ten sam.
Przedwczoraj nie mogłam się już powstrzymać
i w przypływie chwili, która mnie ogarnęła, chlusnęłam Chłopca zimną wodą. Niemało miałam potem uciechy, kiedy mókł pode mną ze skwaszoną miną, nie będąc
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w stanie mnie odkręcić znów na ciepło. Kiedy skończył,
poszedł złożyć na mnie skargę, po czym wrócił, chowając się za plecami Mężczyzny. Dzięki temu miałam okazję oglądać jego zdumioną i zawstydzoną twarz, kiedy
w rękach jego ojca zmieniłam się w posłuszną i niczemu nie winną słuchawkę prysznicową. Nie ma przecież nic bardziej wstydliwego, niż oskarżenie, które poprzez łatwą weryfikację okazuje się być bezpodstawne, na
oczach oskarżyciela. Wpatrywałam się wtedy zachwycona w oczy ojca, nieco zdumionego zachowaniem swojego syna. Utrzymało mnie to w moim postanowieniu, żeby
nigdy więcej nie działać na szkodę Mężczyzny, przyjmując więc takie samo stanowisko, jakie przyjęłam względem Dziewczynki.
Ona zawsze tak ładnie śpiewa, kiedy myje się pode
mną, a że czuję się być przedmiotem, który jest wyczulony na sztukę, staram się oddać temu uczuciu fascynacji,
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które rozpościeram nad nią niby matka nad talentem
swojego dziecka. Chłopiec zawsze zachowuje się zgoła inaczej. Kiedy podnosi mnie, robi to w sposób natarczywy, nieomal wyszarpując mnie ze statywu. Kiedy nie
rozgrzeję się w odpowiednim czasie, poczyna tarmosić mną, rozgoryczony wolnym tempem mojego rozbudzania. Wiecznie jest mu także niekomfortowo, co kilka
sekund przekręca o milimetr któryś z kurków, chociaż
staram się najlepiej jak mogę, żeby upłynnić jego wytyczne, wypuszczając w jego kierunku wodę o temperaturze
zgodnej z jego życzeniami. Tak jakby chciał dać mi do
zrozumienia, że nie pracuję wystarczająco dobrze, a przecież daję z siebie wszystko.
Wczoraj zatem ponownie ochłodziłam jego zapał, co
spotkało się z kolejną reakcją, tym razem jednak na zawołanie Chłopca przybiegła Kobieta. Zdecydowanie nie
jest ona moim ulubionym towarzyszem, z którym dzielę
kabinę prysznicową, a to z tego względu, że sama rzadko
ze mnie korzysta, poświęcając swój czas tej grubej Wannie, która stoi obok. Kobieta zdaje się ostentacyjnie unikać mojej obecności, co nie ma porównania ze szlachetnym zachowaniem jej męża, który zawsze spędza ze mną
dokładnie tyle chwil, ile trzeba, utrzymując idealny balans
pomiędzy czystością konieczną, a pozostawieniem należytej przestrzeni mojej prywatności..
Podczas inspekcji, którą wszczęli matka i syn, starałam się zachowywać zupełnie normalnie, jak gdyby nic
się nie wydarzyło. Grzecznie reagowałam na każde wytyczne, przesyłane mi przez kurki. Kiedy już sobie poszli,
czułam, że nie byli w stanie nic wykalkulować ze złożonych przeze mnie zeznań.
Potem jednak nastał dla mnie czas do rozmyślań.
Stwierdziłam, że dam Chłopcu jeszcze jedną szansę, jeżeli dzisiaj zachowa się ostrożniej. I tak się właśnie stało.
Wszedł do kabiny zdecydowanie pokorniej niż ostatnio,
a kiedy poczuł ode mnie na karku kilka zimnych chluśnięć, nie potrząsając mną frenetycznie, litościwie ogrzałam nieco wodę, żeby nie zaczął pode mną głupkowato
skakać, tak jak wczoraj. Jego reakcja była zaskakująco ciepła, jakby dostosowana do temperatury wody. Zauważyłam, że uśmiechnął się i delikatnie przekręcił kurek bardziej. Zachowałam się wtedy standardowo, grzecznie
oblewając go odprężeniem. Po kilku minutach zachwycony Chłopiec zakończył mycie, pełnym respektu gestem
odkładając mnie delikatnie na właściwe mi miejsce. Kiedy wyszedł, słyszałam jak szczęśliwy krzyczy reszcie rodziny, że „w końcu ma na mnie sposób”.
Jak on śmiał powiedzieć coś takiego. Sposób? Na
mnie? Nie ma takiej szansy, mały oszuście. Zasłoniłeś się
dziś swoją uprzejmą miną, żeby jutro tarmosić mną jak
zwykle? Jutro się policzymy. ■
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Zamachowiec
spod Bełżyc

Starzy gawędziarze z okolic lubelskiego Wojciechowa, Niezabitowa, Kraczewic, zwani w tamtych okolicach
filozofami, znają niezwykłą opowieść o odważnym zamachowcu wywodzącym się z pobliskich Bełżyc. Miał zaatakować samego cara.
Kim był? Powstańcem, księdzem z Bełżyc, a może
z okolic.
Gdzie miał dokonać owego zamachu? W Paryżu!
W Paryżu strzelał do cara w roku 1867 Antoni Berezowski, polski emigrant, powstaniec styczniowy. Nie był
księdzem, pochodził ze starego, polskiego Żytomierza.
W Paryżu cierpiał biedę. Nie on jeden. Emigranci nie
opływali w dostatki. Myślę, że do desperackiego czyny
popchnęły go także nędza i osamotnienie. Cara nienawidził, ale swego losu również. Pragnął odmiany. Los dał
mu szczególną szansę. Do Francji, na zaproszenie Napoleona III przybywał Aleksander II. Polskiemu nędzarzowi
zaświtała myśl o zamachu. Należało zdobyć broń. Dobrą
broń, niezawodną. Cóż, nie było łatwo. Nie miał pieniędzy, kontaktów, a może i pomysłu. Nie mógł też znaleźć się w pobliżu carskiego powozu. Przyszło mu strzelać z dużej odległości i z przestarzałego rewolweru. Być
może z tej broni strzelał do Moskali w czasie powstańczych walk. Zamach nie mógł się udać, ale świat poznał
nazwisko polskiego desperata. Przypomniała sobie również o nim także polska emigracja.
Aleksander II przybył do Paryża na wystawę powszechną. W roku 1867 wystawa była najświetniejszą
chwilą stolicy Francji. Dla Francuzów nie był Berezowski mścicielem krzywd wyrządzonych narodowi polskiemu. Był intruzem, kimś w rodzaju świętokradcy, takim
Turkiem strzelającym do polskiego Papieża. Nie mógł zyskać sympatii, wzbudził niechęć i wrogość. Prokuratorzy domagali się kary śmierci. Ominęła ich jednak satysfakcja. Na widowni pojawił się przekorny adwokat
Arago. Ten zwietrzył swoją szansę zdobycia popularności, przegrana nie mogła go pogrążyć, ewentualne zwycięstwo mogło otworzyć drogę do błyskotliwej i szybkiej
kariery, świetnie więc bronił swego ubożuchnego, polskiego klienta. Skończyło się na dożywotnich galerach.

Legendy
lubelskie

Emigracja odetchnęła. Kara śmierci dla Berezowskiego
byłaby ciosem dla polskiego wychodźstwa.
Berezowski nie powrócił do kraju, ani też do Francji.
Zmarł na Nowej Kaledonii. Niektórzy wiedzą, że stał się
bohaterem powieści Jana Józefa Szczepańskiego Wyspa
oraz Ikar. Nikt chyba nie wie, że w słynnym paryskim
muzeum d’Orsay, w którym wiosną 2000 roku otwarto
wystawę dzieł Jacka Malczewskiego, od wielu lat wisi obraz Jeana Baptysty Carpeau „Atak buntownika Berezowskiego na cara Aleksandra II”. Carpeaux (1827–1875) był
może obserwatorem zdarzenia, ale jako artysta nie zamierzał być dokumentalistą, nie przykładał wagi do realiów, nie zadbał więc o przedstawienie rysów twarzy zamachowca, czy nawet jego sylwetki. Dzieło francuskiego
artysty odznacza się, to należy podkreślić, dynamiką oraz
światłocieniowymi efektami. Temat paryskiego zamachu
Berezowskiego pojawił się w pracach innych malarzy, rytowników oraz grafików. Kilka ilustracji ataku polskiego
emigranta można obejrzeć choćby w zbiorach Biblioteki
Polskiej w Paryżu przy Quai d’Orleans.
O innym polskim zamachowcu w Paryżu nie słyszano.
Kogóż więc wspominają w Bełżycach?
Myślę, że odpowiedź przynosi wznowiona przez lubelskie wydawnictwo „Norbertinum” publikacja księdza
Adama Słotwińskiego: Wspomnienia z niedawnej przeszłości. Adam Słotwiński, pijar, rodził się w Bełżycach
w roku 1834. Brał udział w przygotowaniach do powstania styczniowego. W roku 1862 za działalność spiskową został zesłany na Syberię. Po kilkumiesięcznej tułaczce przez syberyjskie pustkowia, ułaskawiony przez cara,
właśnie Aleksandra II, powraca w Lubelskie, nie rezygnuje z działań konspiratora i zostaje mianowany naczelnikiem powiatu łukowskiego. Tropiony przez Rosjan ucieka z Kongresówki. Po upadku powstania znalazł się na
terenie Galicji, satysfakcji szukał w działalności pedagogicznej i pisarskiej. Najciekawsza jego praca, właśnie
ów tom; Wspomnienia z niedawnej przeszłości opublikowana została nakładem autora i ukazała się w Krakowie roku 1892. Można przypuszczać, iż nakład był niewielki. Czy egzemplarze tej książki dotarły w rodzinne
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strony pisarza? Jestem skłonny sądzić, że przynajmniej
jeden egzemplarz znalazł nieuważnego bądź przewrotnego czytelnika. To ów nieznany czytelnik mógł wprowadzić w błąd bełżycką opinię publiczną. Mogła to być
działalność celowa, mogło to być działanie przypadkowe,
ot, zbieg okoliczności. Działalności celowej można się dopatrzyć w chęci wzbogacenia galerii lokalnych bohaterów
o nietuzinkową postać, działalność przypadkowa mogła
zaistnieć w wypadku niefrasobliwej relacji, w której czyny bohaterów książki przypisuje się autorowi.
Słotwiński opisał swoje kontakty z przywódcami paryskiej emigracji, zaświadczył, że był świadkiem jak Antoni
Berezowski strzelał do cara. We Wspomnieniach przedstawił króciutką relację, rzec można: zdawkową: „Niespodziewanie zjawił się młody mściciel krzywd wyrządzonych narodowi polskiemu. Berezowski, młodzieniec
wzorowych obyczajów i pracowity, z wielka rezygnacyą
strzelił w Bois de Boulogne do cara Aleksandra II przybyłego na wystawę powszechna. Oburzenie chwilowe Francuzów na Berezowskiego nie znało granic. Przez kilka dni
nazwa „Polonais” była wyrazem potępienia i wzgardy. Ale
zdrowa i dojrzała prasa dziennikarska uspokoiła wnet
umysły ludu, mieszczaństwa i duchowieństwa. Berezowskiego powieziono do Cajenne – siedzi dotąd biedak na
wygnaniu. Arago świetnie bronił owego mściciela – od
tego czasu datuje się jego sława, wybrano go na deputowanego. Prezes sądu najwyższego mówił przed moim
proboszczem publicznie podczas obiadu wobec biskupa Darboye’a i licznych gości, że w przeciągu 45-letniego
urzędowania swego nie miał delikwenta, któryby w podobnej co Berezowski był prawości charakteru i nieskazitelności zachowania. Największym zarzutem, jaki mu
czyniono, było, że uczył się głośno po nocach w swym
pokoju i w śnie sąsiadom przeszkadzał”.
Zaiste, zaskakująca relacja! Autor nie wdawał się w ocenę zdarzenia. Nie napomknął, iż Aleksander II ponosił
odpowiedzialność za śmierć i więzienie tysięcy Polaków,
których w czasie powstania i po jego upadku rozstrzelano bez sądu lub gnano tysiącami, niczym zbrodniarzy,
na Syberię. Paryski atak zdesperowanego żołnierza powstania potraktował niczym uliczne zajście z udziałem
zagubionego czy też nieodpowiedzialnego rodaka. O Berezowskim łatwiej mu przychodzi napisać „biedak” niż
bohater. Owszem, używa słowa „mściciel”, ale w jakimż
szerokim kontekście! To dzięki ulicznej zawierusze, czy
też tylko może – jak to odczuwa Słotwiński – przygodzie
Polaka-emigranta, francuski adwokat rozpoczął nieoczekiwaną acz błyskotliwą karierę.
Zamach przeszedł do historii, plotki i legendy. Przypominany bywa w wielu anegdotach. Jedna z najpopularniejszych jest zapisem dialogu pomiędzy Aleksandrem
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II a Napoleonem III. Po odgłosie wystrzału i świście kuli,
która przemknęła pomiędzy głowami monarchów, niektórzy głoszą – zapewne w celu udramatyzowania zdarzenia – że powaliła konia jednego z panujących, Napoleon rzekł do cara ze spokojem i z pełnym przekonaniem:
– „To do mnie, to Włoch!”.
Na to car odpowiedział równie spokojnie lecz z jeszcze
większą pewnością: – „Nie, to do mnie, to Polak!”
Skąd to przekonanie, skąd ta pewność można zapytać?
Spróbujmy odpowiedzieć. Rok wcześniej, bo 4 kwietnia 1866 roku, zamachu na Aleksandra II w Petersburgu dokonał Dymitr Karakozow. Zamach się nie powiódł,
pomiędzy pojmanym zamachowcem a niedoszłą ofiarą
rozegrał się również króciutki dialog. Ta wymiana zwięzłych lecz pełnych emocji i wzburzonych zdań także przeszła do historii.
– Ty poljak?! – wykrzyknął car do swego niedoszłego zabójcy.
– Niet.
– Tak za czto?
Można rzec, iż car w przeciwieństwie do Francuzów
doskonale rozumiał intencję Berezowskiego. O ułaskawienie jednak nie wystąpił.
*
Fotoofsetowe wznowienie Wspomnień Adama Słotwińskiego ukazało się w roku 1993 w nakładzie 200
(dwustu)! egzemplarzy. To niezwykle mało, ale i niezwykle dużo. Dziełko obala piękną lokalną legendę. Nie było
zamachowca spod Bełżyc. Z tamtych stron pochodził
pisarz, powstaniec, który był mimowolnym świadkiem
zamachu. ■
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i powiedzenia
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Zbigniew
Włodzimierski

Wio, pani Grabowska!
Wio! – to zawołanie woźniców i furmanów mające
zmusić konia do ruszenia z miejsca bądź szybszego biegu. Znane jest jak Polska długa i szeroka.
W okresie międzywojennym wieśniak z okolic Lubartowa sięgał po bardziej wykwintną formę. Swą kobyłkę
ponaglał do większego wysiłku zawołaniem „wio, pani
Grabowska”. Jeszcze po ostatniej wojnie, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dało się słyszeć ten okrzyk.
Skąd taka wyszukana fraza? Niewielu z wykrzykujących
te słowa potrafiło udzielić odpowiedzi. Zrodziła się, bez
wątpienia, w stadninie hrabiego Grabowskiego, trudno jednak powiedzieć, czy znał ją sam właściciel stadniny. Hrabia Ludwik Grabowski (1831–1903), dziedzic
dóbr Serniki, Puchaczów, Tarło, Zagrody, Szczekarków, Lubartów to światowiec, jakich Lubelszczyzna miała niewielu! Bywał w Paryżu, w Moskwie, w Niemczech
i Włoszech. I wszędzie go szanowano! Trafił też na karty powieści Anna Karenina. Czy spotkał się z jej autorem, Lwem Tołstojem? Oczywiście! Wszystko za sprawą
koni z jego stadniny. Był jednym z pierwszych hodowców w Królestwie, którzy przerzucili się z hodowli konia
orientalnego na rasę angielską. I zaczął ją z pasją, ale też
skutecznie propagować. Pierwszy raz przed właścicielem
stadniny z Sernik zdjęto kapelusze w roku 1854, kiedy
jego konie stanęły do wyścigów w Warszawie i zdystansowały rywali. Po roku 1867 zaczął wysyłać wyhodowane przez siebie ogiery i klacze na wyścigi do Rosji, biegały
więc w Carskim Sile, w Derby Moskiewskim, Petersburgu. Błękitne i białe barwy z karmazynową czapką – odznaki stajni Grabowskiego – wkrótce stały się znane na
wszystkich torach Cesarstwa Rosyjskiego. W Carskim
Siole przemieszkiwał Tołstoj, także hrabia, ten zaprosił
kiedyś Grabowskiego na swe włości, a hodowca z Polski

nie odmówił. Na kartach Anny Kareniny odnaleźć można
pełne uznania słowa o wierzchowcach z Polski „Grabowietskowo Zawoda” (stada Grabowskiego). O sukcesach
hrabiego-hodowcy pisała także lubelska prasa, w „Kurierze Lubelskim” z dnia 22 czerwca 1870 roku widnieje notatka: „Otrzymaliśmy wiadomość, że W. Grabowski,
dziedzic dóbr Łęczna i Serniki w tutejszej guberni, na odbytych w Wilnie wyścigach wszystkie prawie stawki i premie wygrał, pobiwszy i zdystansowawszy wszystkie konie
– z końmi z jego stadniny rywalizujące”.
Zasługą hrabiego z Sernik było również wyszkolenie
pierwszych polskich trenerów i dżokejów. Sławę i pieniądze na koniach Grabowskiego zrobili Szumiłło i Kwiatkowski (Punch). W „Gazecie Lubelskiej”, już po śmierci
hodowcy, przypomniano imiona jego najpopularniejszych wierzchowców: Kiejstuta, Krakusa, Pana Grabowskiego, Gracyana, Gastona Phoebusa, Foscari, Gayarre
oraz niezwyciężonych Chamburego i Aubargine. Z kilku pośmiertnych wspomnień z łamów tego pisma odnotuję fragment z notki sporządzonej przez autora ukrytego w numerze 206 z roku 1903 pod inicjałami H.W.
(Henryk Wiercieński?). „Wielu go znało – pisał ów H.W.
– z oryginalności, dowcipów i figlów, na jakie sobie pozwalał względem ludzi mu niemiłych. Ale mało kto wie,
że obok tych stron charakteru i obok jego oryginalności, zapisał się również i we wdzięcznej pamięci niejednej rodziny sąsiedzkiej, której w chwili krytycznej przyszedł z pomocą”.
Dochował się czwórki dzieci, nie znalazł się jednak
w tej czeladce ktoś o pasji i zamiłowaniach ojca. Portret
Ludwika Grabowskiego – pędzla córki Karoliny – pozostaje dziś w rękach rodziny, a zamieszczony został w 19.
numerze „Jeźdźca i Hodowcy”, specjalistycznego pisma
z roku 1933. Pamięć o wybitnym polskim hodowcy przetrwała – jakiś czas – w ludowym zawołaniu, przez nas tutaj przypomnianym. A pierwszym, który po nie sięgnął,
był ponoć wspomniany tu dżokej Szumiłło, otóż dosiadając ogiera Pan Grabowski i mknąc po zwycięstwo w moskiewskiej gonitwie miał pokrzykiwać: „wio, wio pani
Grabowska!”. ■

Jerzyki w Lublinie, akryl/płótno, 60 × 90, 2017

Popołudnie, akryl/płótno, 80 × 80, 2014

W lesie zima, akryl/płótno, 30 × 90, 2010

OBRAZY
Festyn, akryl/płótno, 60 × 60, 2016
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Plaża, akryl/płótno, 80 × 160, 2007

Gwiazdozbiór, akryl/płótno, (dyptyk), 80 × 160, 2018

Pocztówka z wakacji (22), akryl/płótno, 50 × 100, 2016

Pocztówka z wakacji (11), akryl/płótno, 50 × 100, 2015

Zmierzch XXVI, akryl/płótno, 30 × 80, 2018

Pocztówka z wakacji (12), akryl/płótno, 50 × 100, 2015

Obfitości, akryl/płótno, 30 × 50, 2019

Pulling & pushing, akryl/płótno, 115 × 85, 2018

B. T., akryl/płótno, 140 × 100, 2018

