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przedwiośnie
2016
w dole cień się niegdysiejszy pęta
wrona kwili
łka zmrożona kawka
pączki zimy na wiosennych pędach
i linieje zeszłoroczna ławka
z mandelsztamem błądzę po zawołżu
polski wilk
z bolszewickim worem
może bracie przejdziemy nad wisłę
łeb położyć pod bratnim toporem
ścierwo życia gdzieś błyska na powrót
nieproszone
nieznane mi ni w czym
jutro nowym wychynie pąkowiem
niepożyte wulgarne jak dym
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Drodzy Czytelnicy,
Na Lubelszczyźnie opór przeciwko reżimowi komunistycznemu rozpoczął się najwcześniej i trwał najdłużej.
Pomimo prześladowań, terroru, zastraszania, konspiracja
niepodległościowa trwała dzięki wsparciu tysięcy polskich
rodzin. W lasach walczyli żołnierze Zapory, Jastrzębia, Żelaznego, Uskoka… Nie obeszło się bez tysięcy ofiar. Były
niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku stał się więzieniem wypełnionym AK-owcami, w kazamatach lubelskiego
Zamku niemieckich morderców zastąpili funkcjonariusze
NKWD i komunistycznej bezpieki, na posadzki więzienia
znów obficie płynęła polska krew.
Po wielu latach pamięć o wyklętych przez komunistów Bohaterach wraca, dla młodego pokolenia stają się
oni postaciami godnymi naśladowania. W roku 2009 organizacje kombatanckie zwróciły się do władz RP o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie
uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński. W Lublinie oficjalne uroczystości „Dnia Wyklętych” obchodzone są od sześciu lat.
W tym roku odbyły się – zorganizowane pomysłowo
i ofiarnie – prezentacje umundurowania żołnierzy podziemia, broni którą się posługiwali, liczne koncerty, wykłady, zawody sportowe, widowiska, marsze, nabożeństwa. W pamiętny wieczór 1 marca z placu Litewskiego na Zamkowy przeszedł Marsz Żołnierzy Wyklętych.
W   ponad 80 polskich miastach, także w naszym regionie
m.in. Lublinie, Parczewie, Włodawie i Kraśniku wystartowali biegacze. W Lublinie na miejsce startu zawodów „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” wybrano pl. Zamkowy. Uczestnicy przebiegli centralnymi ulicami
(Podwale, Królewską, Lubartowską, Kowalską) 1963 metry.
To symboliczny dystans, we wszystkich miastach jednakowy. Liczba metrów jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”,
który został zamordowany w 1963 roku.
Pamięć o Żołnierzach Wyklętych przetrwała dzięki pracy,
poświęceniu, ofiarności polskich patriotów. Całe lata pieczołowicie gromadzili pamiątki i dokumenty działań konspiratorów. Jedną z takich osób jest Zofia Leszczyńska, znana
i ceniona badaczka obozu na Majdanku i więzienia w Zamku
Lubelskim. Przed laty żołnierz Armii Krajowej, po wojnie
studentka i absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze w trakcie
studiów podjęła pracę w Państwowym Muzeum na Majdanku, z którym związana była przez cały czas pracy zawodowej. Jest autorką wielu prac i artykułów na temat obozu
na Majdanku, okupacji Lubelszczyzny oraz represji wobec
ludności polskiej w latach II wojny światowej i w okresie
stalinowskim. Z jej inicjatywy na ścianach kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie wmurowano ok. 280 tablic

upamiętniających osoby, które zginęły w więzieniach i obozach niemieckich oraz sowieckich łagrach, aresztach NKWD
i UB w latach 1944–1956.
Przez wiele lat współpracowała z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie oraz z Okręgową Komisją w Lublinie. Od 2000 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, w szczególności z oddziałem
lubelskim IPN. Przypominamy piękną wypowiedź Józefa
Krzyżanowskiego z uroczystości Jubileuszu 90-lecia Pani
Zofii Leszczyńskiej. Święto Jubilatki, uhonorowanej tytułem
„Kustosza Pamięci Narodowej”, odbyło się w warszawskim
IPN. Omawiamy jedną z wielu książek Zofii Leszczyńskiej
Lubelski Panteon, opatrzoną pięknym wstępem byłego wojewody Wojciecha Wilka.
Polecam poruszający szkic wspomnieniowy Stefana Przesmyckiego Jest takie miejsce pod Zamkiem o nieistniejącym
już budynku – znajdującym się tuż przed bramą Zamku – gdzie
komunistyczni oprawcy wykonywali wyroki śmierci na polskich patriotach. Katownie UB i NKWD znajdowały się w wielu punktach Lublina, w roku 2015 wytyczono „Lubelski szlak
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Obejmuje 12 obiektów spośród
kilkudziesięciu tego typu miejsc na terenie naszego miasta.
W numerze także: minireportaże Stanisława Turskiego
o miejscach, ludziach, wydarzeniach związanych z walką
Żołnierzy Wyklętych i poruszająca proza Stanisława Rogali
o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Publikujemy piękne wspomnienia o Przyjaciołach: Stefanie Górniaku
pióra ks. prof. Edwarda Walewandra i Franciszku Hipolicie
Piątkowskim, którego w nastrojowym wierszu wspomina
niezrównany poeta Henryk J. Kozak. Znakomita lekturą
są dowcipne refleksje profesora Czesława Michałowskiego z pobytów w NRD, uroczy esej profesora Piotra Pawła
Gacha o zaskakujących przypadkach bocianiego żywota,
wreszcie erudycyjna rozprawa prof. Jana Orłowskiego o kulturowych powiązaniach polsko-rosyjskich. A ponadto: oryginalna poezja, relacje z naukowych sympozjów, zjazdów,
konkursów, recenzje ważnych i pięknych książek. Z satysfakcją odnotowujemy, że nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za całokształt twórczości uhonorowany został nasz redakcyjny Kolega – Zbigniew Strzałkowski, zaś laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Czechowicza
zostali Eda Ostrowska i Józef Zięba. Dr Jan Sęk, prezes
Fundacji Willa Polonia, współwydawca naszego „Lublina”,
nominowany był do nagrody Prezydenta Miasta w kategorii „Mecenas Kultury”. Uhonorowany został wyróżnieniem,
warto więc przypomnieć, że jako mecenas, kolekcjoner, organizator życia artystycznego, opiekun artystów i zabytków,
nie ma sobie równych. Mogę jeszcze polecić szkic Jana Sęka
– w bieżącym numerze naszego pisma – o Janie Gumowskim, artyście z Legionów.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Stanisław Kostka Potocki obdarzył relikwiami świętego Walentego lubelski kościół bernardynów
pw. Nawrócenia św. Pawła.
W Lublinie o pięknym darze hojnego krajana nikt pamiętać nie chce.

Nasz Święty Walenty
Hamlet – jak może kto pamięta –
odnajduje na cmentarzu czaszkę Yorika, dawnego błazna królewskiego.
Wzruszony ogromnie, patrząc w puste
oczodoły, wygłasza tyradę o przemijaniu, prawi z patosem, iż nawet potężny
Cezar przedzierzgnął się w glinę, którą
chłop zatkał szczelinę w chałupie. Tak
brzmi kwestia Hamleta w tłumaczeniu
Paszkowskiego. Scena na cmentarzu
jest rozbudowana, występują w niej

obok Hamleta i Horacego jeszcze dwaj
grabarze, a to nie są kpy cmentarne
lecz filozofowie, jak się patrzy! – Cięte
hultaje! – powiada o nich duński królewicz i pospiesznie objaśnia swojemu druhowi, że w rozmowie z takimi
trzeba ważyć słowa „inaczej igraszka
ich wystrychnie nas na dudków”. Ale
w spektaklach teatralnych kwestie grabarzy bywają zwykle opuszczane, bo
refleksyjno-filozoficzne epizody roz-

bijają akcję widowiska, opóźniają również tempo. Szkoda, te rozmowy mają
swój klimat. Dla wszystkich, którzy
zasmakowali w metafizyce tamtych
stron, kreślę kilka refleksji grabarskich,
bo grabarzem – jak mniemam – bywa
każdy, choćby w chwili, gdy wyrzuca
starą książkę, koszulę, czy schodzoną
parę trzewików.
Kazimierz Wielki, dobroczyńca
Stopnicy, ufundował w tym mieście
kościół farny pod wezwaniem świętych
Piotra i Pawła. Budowa tej świątyni to
kolejny krok króla w wypełnianiu pokuty za śmierć krakowskiego kanonika
Baryczki. Ksiądz Baryczka wypomniał
władcy nie tylko słabość do niewiast,
ale piętnował rozpustę monarchy i straszył piekłem. Perspektywa mąk piekielnych nie była zbyt miła, król chciał
o niej zapomnieć, a z pewnością nie
miał ochoty, aby mu ciągle o niej przypominano. Baryczkę więc sprawnie
utopiono w Wiśle.
Ale stopnicką świątynię król pragnął
wyróżnić czymś szczególnym.
Znalazł taki dar. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i Litwy (1901) odnotowano, iż kościół
otrzymał od króla oprawną w srebro
głowę świętej Marii Magdaleny.
Sprawa jest poważna, dowcipkować
nie należy. To było średniowiecze, głębokie średniowiecze. Proszę pamiętać,
że jeden z bohaterów Krzyżaków Sienkiewicza niósł w swym worku, pośród
innych relikwii, szczebel z drabiny, która przyśniła się Jakubowi. Król raczej
nie ofiarował głowy świętej osoby lecz
jedynie czaszkę. Inna sprawa, czy faktycznie należała do Marii Magdaleny?
Głowa świętego Walentego
Z czaszką przywiezioną z Rzymu
pospieszył również do kościoła Stanisław Kostka Potocki. Prawdopodobnie,
gdy przekazywał relikwię lubelskim
bernardynom, powiedział: – Oto głowa
świętego Walentego!

Eugene Delacroix – Scena na cmentarzu. Ilustracja do Hamleta W. Szekspira
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Stanisław Kostka Potocki (1755–
1821) należał do najwybitniejszych indywidualności polskiego Oświecenia.
Interesował się polityką, archeologią,
historią sztuki, krytyką literacką, satyrą, był ministrem oświaty i generałem
artylerii konnej.
Maleńka Stopnica (na trasie z Kielc
do Tarnowa) jest do dziś dumna z królewskiego gestu, o hojnym Potockim
w Lublinie zapomniano, choć należy
zaznaczyć, iż relikwie świętego Walentego – kapłana i męczennika – są eksponowane i każdy może na nie popatrzeć.
Rzecz nie bez znaczenia, obserwujemy
bowiem renesans zainteresowań żywotem i przesłaniem świętego, który niegdyś cieszył się wielką czcią. Walenty
– po łaskawym i dobrotliwym Mikołaju
– jest dziś najpopularniejszym świętym, wszak to patron miłości.
Nastała moda na walentynkowe karty. Ludzie różnego wieku, stanu, różnej
płci i majętności zapewniają w dniu
14 lutego o swych uczuciach miłości,
przyjaźni i przywiązania. Często, co tu
ukrywać, zdarzają się karteczki o treści
frywolnej. Nic w tym chyba zdrożnego.
Już nasi dziadowie potrafili tak pikantnie pisać o miłości, że ich sympatie
czerwieniły się ze wstydu.
Wiadomości historyczne o świętym
Walentym są skąpe. Żył w czasach
prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Klaudiusza II Gota, był torturowany i ścięty w roku 269.
Jak kości tego męczennika dotarły
do Polski, a konkretnie do Lublina?
Należy w tym miejscu nadmienić,
iż Stanisław Kostka Potocki urodził się
w Lublinie jako syn Eustachego Potockiego, generała artylerii litewskiej
i ochrzczony został u bernardynów
w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła.
Już we wczesnej młodości pociągała go starożytność, a kusiły młodego
archeologa zwłaszcza wazy etruskie.
Mógł zaspokajać swe kaprysy, posiadał wszak znaczny majątek, oddawał
się więc archeologii i kolekcjonerstwu,
z dużym też powodzeniem, jak wspominali mu współcześni, zajął się wykopaliskami we Włoszech.
W roku 1779 Potocki wraz z Grzegorzem Piramowiczem, Tomaszem
Kajetanem Węgierskim zostali przyjęci
na prywatnej audiencji u papieża Piusa
VI. Piramowicz był księdzem, proboszczem z Kurowa, ale także znakomitym

pedagogiem, Węgierski zaś popularnym literatem. Pius VI uchodził za
człowieka pobożnego i wszechstronnie
wykształconego. Wydał wielkie sumy
na upiększenie Rzymu, który był podówczas punktem zbornym artystów
i uczonych. W Leksykonie papieży
(1997) odnotowano, iż „jego pontyfikat
charakteryzował się wielkimi trudnościami wynikającymi z absolutyzmu
władców oświecenia”.
O czym ci mężowie rozprawiali?
Pewnie o sztuce, literaturze, polityce.
Czy Potocki poprosił papieża o relikwie Walentego?
Nie jest to wykluczone. Nie zachowały się jednak żadne świadectwa
o prośbie polskiego archeologa czy też
darze papieża.
A może wykradł?
To też prawdopodobne.
Nie raz i nie dwa wykradano z Rzymu
relikwie. Bywało, że robili to także Polacy. W roku 1631 Mikołaj Sapieha, poseł polskiego króla Zygmunta III Wazy,
podejmowany był przez papieża Urbana VIII w prywatnych apartamentach.
Po skończonej audiencji poseł wykradł
z papieskiej kaplicy cudowny obraz Madonny de Guadelupe, a ponadto relikwie
świętego Kasprycego. Swe rzymskie
trofea umieścił w rodzinnym Kodniu
nad Bugiem w kościele św. Anny.
Gniew papieża był krótkotrwały, ani
z Watykanu, ani też z nieba nie posypały się na Sapiehę gromy. Obraz Madonny de Guadelupe do dzisiaj słynie
na polskiej ziemi z licznych cudów.
Wybitna polska powieściopisarka Zofia Kossak-Szczucka poświęciła tej
aferze religijno-politycznej znakomitą
powieść Błogosławiona wina.
Skąd u Potockiego pasja zdobywania rzeczy niezwykłych?
Jak już się rzekło; był zapalonym kolekcjonerem, a po drugie – żył w czasach, gdy w kraju powstawały pierwsze
muzea tworzone przez bliską Potockiemu Izabelę Czartoryską. A ta arystokratka, owładnięta ideą gromadzenia
rzeczy oryginalnych, posiadała w swej
słynnej Świątyni Sybilli niespotykane
relikwie. Zgromadziła czaszki hetmanów: Żółkiewskiego i Czarnieckiego,
księcia Władysława Hermana i poety
Jana Kochanowskiego, zdobyła kość
z ramienia Kopernika i goleń Bolesława Chrobrego. I nie przeszkadzało jej
wcale, że posiadaniem czaszki Żół-
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kiewskiego chlubiło się jeszcze parę
dworów w Polsce. Takie były mody i –
najwidoczniej – potrzeby.
Czyż można się dziwić, że Potocki
sięgnął po szczątki Walentego?
Cóż o nim wiedział?
Święty Walenty był doskonale znany w Europie zachodniej, a zwłaszcza
w Anglii. Walentynki, rzec można, znane były tam już w piętnastym stuleciu.
Napomykał o tym popularnym w tamtych czasach święcie sam Szekspir.
W Hamlecie obłąkana Ofelia śpiewa
taką piosneczkę:
Dzień dobry, dziś święty Walenty
Dopiero co świtać poczyna,
Młodzieniec snem leży ujęty,
A hoża doń puka dziewczyna.
Podskoczył kochanek, wdział szaty,
Drzwi rozwarł przed swoją jedyną
I weszła dziewczyna do chaty
Lecz z chaty nie wyszła dziewczyną.
To tłumaczenie Józefa Paszkowskiego.
W tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego
rzecz przedstawiana jest podobnie:
Dziś dzień świętego Walentego
Od samego rana,
A ja, panienka, u twego okienka
Stoję zakochana.
Wstał, włożył szaty i drzwi komnaty
Rozwarł co prędzej
I weszło dziewczę, lecz jako dziewczę
Nie wyszło więcej.
Jest jeszcze głośny przekład Hamleta popularnego w ostatnich latach Stanisława Barańczaka. Ale ten znakomity
tłumacz – co nie ulega wątpliwości – nie
wykazał się w tym momencie zbytnią
oryginalnością. Piosenka w jego tłumaczeniu nie odbiega wiele od propozycji
Paszkowskiego. No, bądźmy dokładni,
różni się jednym wersem. U Barańczaka ten fragmencik brzmi: „wdział prędko szatki i drzwi swej chatki rozwarł”.
Tyle tłumacz. A czytelnik pomyśli
sobie z przekorą, iż bohater tej piosneczki musiał niebawem szatki zdjąć,
bo jakże to; w koszulinie, porciętach,
kaftanie pozbawiać ukochaną wianka?
I to najnowsze tłumaczenie – jak się
wydaje – jest bardzo odległe od dosadności codziennego bytowania. Mniejszy wszakże byłby ambaras, gdyby bohater Barańczaka ograniczył się jedynie
do wdziania ...gatek. I rym byłby za
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Stanisław Kostka Potocki
na obrazie J.L. Cavida

Mauzoleum Stanisława Kostki
i Aleksandry Potockich w Wilanowie

Lucas Cranach Starszy – Święty Walenty

chowany, a i ukochana przed drzwiami
czekałaby znacznie krócej. Proszę nie
wybrzydzać na tony cokolwiek trywialne. Pisząc o świętym Walentym, patronie miłości, na pewną frywolność można sobie – jak mniemam – pozwolić.
Stanisław Kostka Potocki nie znał
chyba szekspirowskiego Hamleta.
Tę sztukę wystawił po raz pierwszy
na polskich scenach Wojciech Bogusławski. Miało to miejsce we Lwowie,
w roku pańskim 1789, a więc blisko
dwadzieścia lat po sprowadzeniu prochów męczennika. Polski arystokrata –
bez wątpienia – kształtował swój wizerunek świętego pod wpływem włoskich
legend.
Według relacji rzymskich dobrotliwy kapłan Walenty dokonywał licznych
uzdrowień, przywracał siły psychiczne
i fizyczne. Byłby może czczony tylko
jako patron chorych na nerwice i padaczkę, gdyż z tymi dolegliwościami
bliźnich rozprawiał się bez trudu, ale
zasłynął także jako dobroczyńca zakochanych, łączył wszak w pary młodych
ludzi. Udzielał im jednakże ślubów
wbrew prawu, gdyż wiązanie się legionistów rzymskich z chrześcijankami było zabronione. Zyskał sympatię
dziewcząt oraz młodych wojaków, lecz
naraził się ich przełożonym. I – jak się
rzekło – srogo go ukarano, został ścięty. Jego grób w Rzymie otoczony był
kultem już w IV wieku. Z tego grobu
relikwie świętego wywiózł Stanisław
Kostka Potocki.
Dlaczegóż nie zachowała się najmniejsza choćby wzmianka o darze
Stanisława Kostki Potockiego dla lubelskiego kościoła, czemuż nazwisko
oryginalnego i hojnego ofiarodawcy
okryte jest tajemnicą? Nie ma wszak
o nim wzmianki w najstarszych i najnowszych przewodnikach po Lublinie,
nie wspomina o nim ksiądz Ambroży
Wadowski, autor monumentalnego
dzieła Kościoły lubelskie (1907). Aby
rzucić odrobinę światła na zagadkową
historię, należy cofnąć się do czasów
powstania świątyni. Lubelski kościół
pobernardyński to szczególne miejsce
nie tylko na mapie Lublina, ale także
kraju. Legenda głosi, iż budowę, której
wznoszeniu przeciwni byli mieszczanie, szczęśliwie dokończono, gdyż nieznany dobrodziej przesłał do lubelskiego ratusza wypełnioną złotem skrzynię.
Budowa ruszyła z kopyta, świątynia

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

poczęła cieszyć ludzkie oczy i radować
dusze, opróżnioną skrzynię do dzisiaj
można oglądać w skarbcu kościoła.
Piękny czyn legendarnego mecenasa
świadczył o pokorze, potrzebie unikania rozgłosu, umiłowaniu Boga i miasta. I tacyż byli kolejni ofiarodawcy.
Hojni i częstokroć anonimowi. Najwidoczniej i Potocki poruszony zacnymi
przykładami swych lubelskich przodków chciał pozostać anonimowym darczyńcą? Można rozpatrywać jeszcze
jedną wersję zdarzeń. Stanisław Kostka
Potocki, człowiek o zainteresowaniach
literackich, słynący z ciętego języka
i libertyńskich przekonań, ogłosił powieść Podróż do Ciemnogrodu (1820).
Dzieło wywołało poruszenie, episkopat
podjął energiczną akcję przeciw autorowi, ten w wyniku tego działania, czy
też lepiej może rzec: sprzysiężenia,
utracił był fotel ministra oświaty. Nie
przejął się zbytnio rozstaniem z ministerstwem, posiadał, jak już się rzekło,
także inne zainteresowania i pasje, cieszył się licznym gronem przyjaciół, nie
pozostawał bez środków do życia, gospodarzył w rozległych dobrach, mógł
się szczycić pięknym pałacem w ukochanym Wilanowie, wspaniałą biblioteką, bogatą kolekcją obrazów oraz waz
etruskich. Pozostawał też wielkim mistrzem loży masońskiej Wielki Wschód
Polski.
Nie można wykluczyć, choć dowodów przecież nie ma, iż wymazano
jego nazwisko spośród dobroczyńców
kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła.
Ojcowie bernardyni mogli uznać, iż
osoba takiego wolnomyśliciela, obrazoburczego autora nie może figurować
w gronie wiernych całe życie oddanych
Kościołowi. Ale – jak już się rzekło – to
tylko ciągle przypuszczenia.
Potocki prowadził korespondencję
z wieloma osobami, ekspediował setki
jeśli nie tysiące listów. Część z nich
ocalała. Możliwe, że ktoś kiedyś, w tym
czy innym zakurzonym archiwum, natknie się na list wzmiankujący o finale
sprowadzenia do Polski prochów rzymskiego męczennika.
Dziś należy się cieszyć, iż swe rodzinne miasto i umiłowany kiedyś
pobernardyński kościół obdarzył relikwiami jednego z najpopularniejszych
świętych Pańskich.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Ołtarze św. Walentego
w Urazie
Lublinie
Dublinie (Irlandia)
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Jan Orłowski

Straszna historia w krolewskim zamku
O rosyjskiej balladzie Kazimierz Siergieja Michajłowa
Utworem zupełnie nieznanym polskim czytelnikom pozostaje wciąż obszerna rosyjska ballada historyczna pt.
Kazimierz, której bohaterem jest król
Kazimierz Wielki. I chociażby z tego powodu owa ballada zasługuje na przypomnienie. Została wydrukowana w końcu
1914 roku w wychodzącym w Kazaniu tygodniku społeczno-kulturalnym
„Żyzń” (Życie). Nie bez wpływu na jej
publikację (utwór ten liczy aż czterdzieści czterowersowych strof) był zapewne
ów ważny moment dziejowy – początkowe miesiące pierwszej wojny światowej,
które były czasem wielkiego zainteresowania problematyką polską w ówczesnej
publicystyce i poezji rosyjskiej.
Podobnie jak owa ballada, również
jej autor – Siergiej Fiodorowicz Michajłow – jest postacią nieznaną w dziejach
poezji rosyjskiej. Trudno dzisiaj doszukać się bliższych wiadomości o jego
życiu. Skąpe strzępy informacji o nim
wynikają jedynie z treści i okoliczności
pojawiania się w druku jego nielicznych utworów.
W działalności pisarskiej Siergieja
Michajłowa łatwo znaleźć przejawy
zainteresowania Polską, jej kulturą i historią. W roku 1901 wydał on w Moskwie dramat pt. Dwa światy, osnuty
na motywach dość znanej już wtedy
w Rosji powieści Sienkiewicza Quo
vadis1. W przeróbce tej powieści Michajłow koncentrował swoją uwagę
na moralnym i religijnym zderzeniu
dwóch światów – potęgi pogańskiego
rzymskiego imperium i rodzącej się nowej chrześcijańskiej cywilizacji.
Po upadku caratu w wyniku lutowej rewolucji 1917 roku autor Dwóch
światów wydał w Kijowie zbiorek poezji Pieśni wojny i wolności, w którym
umieścił piękny wiersz pt. Do braci
Polaków (Brat’jam polakam). Witał
w nim powiew wolności nad Rosją
i wyraził nadzieję, że zmierzch władzy
carów doprowadzi do powstania wolnej
Polski. Owa nadzieja zabrzmiała bardzo wyraźnie w końcowej strofie tego
wiersza:

[…] Ruś nie chce dalszej przemocy
I obwieszcza wolę narodu:
– „Niech stanie się bratnia nam Polska
Krajem niepodzielnym i wolnym!”2.
Wspomniana wyżej ballada Michajłowa Kazimierz nie była w poezji
rosyjskiej pierwszym utworem poświęconym ostatniemu z Piastów władcy
Polski. Już w roku 1874 inny poeta rosyjski – Jakow Połoński (1819–1898),
opierając się na wypisach z kroniki
Jana Długosza, opublikował balladę
Kazimierz Wielki (Kazimirż Wielikij),
w której przedstawił jej historycznego
bohatera jako mądrego i sprawiedliwego władcę, wrażliwego na niedolę
swoich poddanych w czasie klęski głodu. Autor przeciwstawił Kazimierza
Wielkiego butnym i chciwym wielmożom z jego dworu, którzy nazywają go
„chłopskim królem” i pogardzają prostym ludem.
Odmiennie postrzegał tego króla
S. Michajłow w swojej balladzie Kazimierz. Rzecz charakterystyczna, że
w jej tytule nie posłużył się należnym
temu władcy przydomkiem „Wielki”.
Michajłowa urzekły inne podania o tym
królu, głównie zaś żywa w polskiej kulturze legenda o jego ostatniej płomiennej miłości do swojej kochanki, pięknej Żydówki Esterki (poeta rosyjski
posłużył się imieniem Estera). Nie był
to temat nowy w literaturze rosyjskiej,
w dobie romantyzmu sięgnął bowiem
do niego pisarz, dziennikarz i wydawca
polskiego pochodzenia Tadeusz Bułharyn (rosyjska wersja jego imienia i nazwiska – Faddiej Bułgarin, 1789–1859)
w zajmującym romansie historycznym
pt. Esterka (1828), który wkrótce po
ukazaniu się w Rosji przełożony został
na język polski3. Bułharyn napisał też
dwie inne powieści historyczne – Dymitr Samozwaniec i Mazepa, których
tytułowi bohaterowie wyraźnie zapisali
się w dziejach Rzeczypospolitej.
W dziele Bułharyna Kazimierz
Wielki jawi się w roli sprawiedliwego

władcy oraz czułego i troskliwego kochanka. Jest on życzliwy nie tylko wobec Esterki, ale też i wobec jej współplemieńców Żydów, którym udzielał
schronienia w swym kraju.
Podobnej charakterystyki Kazimierza Wielkiego nie znajdziemy w balladzie Michajłowa.
Tutaj bohater ukazany został przez
tego poetę jako władca okrutny, podstępny i mściwy, przypominający swoim postępowaniem carów i tatarskich
chanów. Tym samym okazuje się, że
Michajłow, tworząc postać Kazimierza
Wielkiego, nie troszczył się o zgodność
swojego przekazu z wizerunkiem tego
króla, jaki od wieków istnieje w polskich legendach. Poeta rosyjski bardzo
mocno udramatyzował rozwój zdarzeń
w swojej balladzie o legendarnej miłości króla Kazimierza do pięknej Esterki. O tym królewskim romansie znane
jest nawet polskie przysłowie – „Kazimierz Wielki pijał miód u Esterki”4.
W celu głębszego poznania treści
ballady Michajłowa warto pokusić się
o próbę zlokalizowania miejsca jej akcji. Jest ono tak określone na początku:
Nad rzeką Wisłą szeroką
Na górze stoi zamek stary
I ruiny jego wiekowe
W dół teraz patrzą dumnie.
Niegdyś w podgrodziu na zboczach
Brzęczały ostrogi i zbroje,
Dziś stoją tam żydowskie kramy
I zamiast zbroi dźwięczą monety5.
Z epoki Kazimierza Wielkiego znane są dwa zamki na górze nad Wisłą
– krakowski Wawel i królewski zamek w Kazimierzu na Lubelszczyźnie.
Wawel nie odpowiada temu opisowi,
gdyż oszczędziła go historia i nie stał
się on ruiną. Wszystko wskazuje więc
na to, że akcję ballady Michajłowa
można umiejscowić w zamku w Kazimierzu nad Wisłą (jego białe ruiny
można podziwiać do dziś). Dodatkowo
przemawia za tym ten fragment balla-
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dy, z którego wynika, że podgrodzie
w pobliżu zamku zasiedlili Żydzi, a jak
wiadomo, stanowili oni znaczną część
mieszkańców Kazimierza nad Wisłą
(według legend Esterka ponoć prosiła
króla o przywileje dla Żydów przybywających do Polski).
W owym zamku wiódł szczęśliwe
życie król Kazimierz, zakochany bez
pamięci w pięknej Esterce. Jej uroda
olśniewała wszystkich uczestników
dworskich zabaw:

wy państwowej wagi). Królowi jednak już wcześniej doniesiono, że jego
umiłowana faworyta Esterka zdradza
go z cenionym przez niego rycerzem
Korżolem (oczywiście jest to postać
fikcyjna o nieco dziwnym imieniu).
Urażona godność i królewska duma pobudza Kazimierza Wielkiego do przygotowania okrutnej zemsty na obojgu
kochankach, którzy nie spodziewają się
nieszczęścia.

[…] W tym zamku w dawnych czasach
Z cudowną panną żył Kazimierz…
…………………………………….
Młodą Esterką zachwycony,
Był niewymownie szczęśliwy…
Pisarze rosyjscy, którzy podejmowali w swej twórczości tematy polskie, z lubością opisywali huczne bale
i uczty w staropolskich zamkach i wielkopańskich pałacach. Podobnie postąpił i Michajłow w balladzie o królu Kazimierzu, którego zamek według tegoż
autora był miejscem stałych dworskich
uciech i zabaw:
[…] Sale były wciąż oświetlone,
Zamek jaśniał od wierzchu do dołu,
Orkiestry grały nieustannie
I głośno dźwięczały puchary.
W opisie dworskich balów Michajłow dopuścił się wyraźnego anachronizmu. Z treści ballady wynika, że dworskie pary w zamku króla Kazimierza
tańczyły ognistego mazura i dostojnego
poloneza:
[…] Rozległy się dźwięki poloneza…
W pierwszej parze król z Esterką
Wzięli się z wdziękiem za ręce…
Wspomniany tu anachronizm polega na tym, że polskie tańce narodowe
polonez i mazur powstały i upowszechniły się w kulturze dworskiej dopiero
w XVIII stuleciu, a zatem nie mogli ich
tańczyć w XIV wieku uczestnicy królewskich balów na zamku Kazimierza
Wielkiego (taniec zbliżony do poloneza
nazywano dawniej chodzonym).
Fabuła gatunku ballady wymaga
zdarzeń dramatycznych lub tajemniczych. Cóż się dalej dzieje w balladzie
Kazimierz? Oto po dłuższej nieobecności król wraca do zamku na górze nad
Wisłą (wyrwały go stąd zapewne spra-

Estera

Okazją do zemsty stał się noworoczny
bal na zamku. Gdy wybiła północ, król
przerwał swój taniec z Esterką i wręczył
jej puchar z winem, prosząc, aby podała go Korżolowi, ażeby jako najlepszy
spośród rycerzy wypił pierwszy za jej
zdrowie i pomyślność w nadchodzącym
nowym roku. Ten puchar wina miał być
znakiem szczególnej łaski króla wobec
Korżola. Królewska „łaskawość” była
jednak perfidną grą, gdyż podane wino
było zatrute. Rycerz je wypił i padł
martwy na oczach zrozpaczonej Esterki i zgromadzonych dworzan. Królowi
nie dosyć było jednak śmierci rywala,
jeszcze okrutniejszą zemstę zgotował
niewiernej Esterce – polecił ją żywcem
zamurować w wieży razem z martwym
ciałem ukochanego rycerza. Ten bezlitosny wyrok władcy wyraża następująca
strofa owej ballady:
– „Cóż, Esterko, nich on będzie z miłą,
Nie chcę was teraz rozłączać!
Wieża niech będzie waszą mogiłą!
Drzwi jej zamuruję za wami!”
Z zakończenia tej ballady z dreszczem
czytelnik może się dowiedzieć, iż w każ-
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dą noworoczną noc rozświetlają się ruiny
nadwiślańskiego zamku, słychać w nich
orkiestrę i odgłosy zabawy, a od strony
wieży dochodzą straszliwe jęki jakiejś
cierpiącej ofiary, które zakłócają sen pobliskim mieszkańcom. A z nadejściem
świtu wszystko gaśnie i cichnie aż do następnej noworocznej nocy.
Ballada Michajłowa o Kazimierzu
Wielkim – jak się wydaje – nie miała
związku z postrzeganiem w literaturze
rosyjskiej tzw. „kwestii polskiej”. Doszukiwanie się w niej jakichkolwiek
odniesień do owej kwestii byłoby nieporozumieniem. Należy chyba przyjąć, że
w legendzie o miłości Kazimierza Wielkiego do obcoplemiennej Esterki rosyjski
poeta znalazł jedynie frapujący wątek
do poetyckiego przetworzenia (wszak
balladę Kazimierz opatrzył podtytułem
Legenda). Inna rzecz, że ową legendę potraktował bardzo dowolnie, przedstawiając portret Kazimierza Wielkiego w sposób odbiegający od prawdy historycznej
i niezgodny z przekazem polskich legend
i naukowej historiografii.
P o s t s c r i p t u m:
Ktokolwiek
znajdzie się w Kazimierzu nad Wisłą
i ujrzy na wzgórzu białe mury kazimierskiego zamku wraz z basztą, proszę, by
wtedy chociaż na moment przypomniał
sobie nieznaną rosyjską balladę o polskim królu, która powstała ponad sto lat
temu, kiedy wolnej Polski jeszcze nie
było, ale pamięć o niej była wciąż żywa
nie tylko w polskich sercach.

Przypisy
Zob. Dwa mira. Drama iż wriemion Nierona w 4-diejstwijach… pieriediełana S. F. Michajłowym iż romana Gienricha Sienkiewicza Kamo griadieszy, Moskwa 1901.
2
S. F. Michajłow, Piesni wojny
i swobody, Kijew 1917, s. 36. Fragmenty utworów S. Michajłowa – tu i dalej
– cytuję w dosłownym przekładzie własnym – J. O.
3
Zob. T. Bułharyn, Esterka. Powieść
historyczna, przełożona z rosyjskiego
przez W. G., Warszawa 1829.
4
Zob. hasło Esterka w: W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury,
Warszawa 1991, s. 263.
5
S. F. Michajłow, Kazimirż (Legienda), „Żyzń” (Kazań) 1914, nr 52, s.
7–8. Z tego źródła pochodzą cytowane
dalej fragmenty ballady Kazimierz.
1
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Piotr Paweł Gach

TAJEMNICE BOCIANÓW W POLSCE
I NA LUBELSZCZYŹNIE
Bocian biały, określany łacińską nazwą ciconia, ma w Biblii bardzo piękne imię: hasidah, tzn. uprzejmy, dobry. Prawdopodobnie wynika to stąd, iż ptak ten wykazuje dużo troski
wobec potomstwa i darzy wielką sympatią swych pobratymców. Potwierdzają to zjawisko liczne obserwacje współczesnych ludzi, którzy zauważają chociażby harmonię w trakcie
zebrań i przelotu bocianiego stada. Ale przede wszystkim
ludzie zauważają u bocianów skupienie na potomstwie, którego jeszcze nie oglądali, ale wiedzieli, że już jest... w zarodku ukrytym pod skorupką jaja. Dlatego cierpliwie dniem
i nocą, bez żadnej przerwy, ogrzewali swoje dzieci własnym
ciałem, matki i ojca, aby dzieci ujrzały światło dzienne. Nawet nie przyszła im do głowy myśl, aby się wyzwolić z tego
ciążowego wysiadywania... Gdy pisklęta wykluły się z jaj,
na zmianę czuwali przy maluchach, bo dzieci trzeba nie tylko
urodzić, ale i wykarmić: z dzioba do dzióbka. Trzeba stanąć solidarnie do tego zadania – tato i mama, aby wyżywić
i wychować dzieci. Zastanawiająca i bardzo widoczna jest ta
troskliwość o wydanie na świat, wykarmienie i wychowanie
potomstwa u bocianów.
Wygląd i podstawowe dane o życiu
Młode bociany początkowo mają dzioby czarne, które robią się im intensywnie czerwone około trzeciego roku życia.
Zdaniem naukowców-ornitologów w Polsce zamieszkuje ich
ponad 40 tys. par, a z młodymi jest ich ponad 150 tysięcy.
Niektórzy z ornitologów oceniają, że w Polsce gniazduje
prawie Ľ światowej populacji bocianów białych. Oznacza to,
że co czwarty bocian żyjący na świecie urodził się w Polsce. U nas mieszka też inny bocian – czarny (Ciconia nigra).
Ma on tylko pierś i podbrzusze białe, dziób i nogi czerwone,
a pozostałe części ma czarne. Jego sylwetka jest smuklejsza
i nieco mniejsza. Stroni od towarzystwa ludzkiego i zakłada
swoje gniazda w gęstych, niedostępnych i podmokłych lasach, gdzie znajduje pożywienie.
W Polsce bociany są otaczane od lat szacunkiem i opieką. Uważane są za ptaki pożyteczne i chronione prawnie,
ponieważ oczyszczają pola i łąki z płazów, gadów i gryzoni.
W opinii społecznej są symbolem szczęścia, płodności, dostatku, powodzenia i wiosny. Według starego podania bocian
przynosił dzieci i wrzucał je rodzicom przez komin. Z całej
Polski można przytoczyć przykłady, że bociany nie tylko
bywały oswajane, ale również żywione i pielęgnowane, gdy
znaleziono je chore lub ranne. Przetrzymywane w obejściu
gospodarskim przez całą zimę. Usiłowano też skłonić je do
założenia gniazda na domu mieszkalnym, stodole, wierzchołkach starych drzew, gdzie umieszczano koła od wozów, zużyte brony, wiechcie słomy, błyszczące przedmioty. Istniały
nawet specjalne przysłowia wyrażające intencje ludzi: „Bociana sprowadzić, to szczęście sprowadzić do domu”, „Pod

bocianim gniazdem szczęście mieszka”, „Gdzie bocian, tam
pokój”. „Na Zwiastowanie przybywaj bocianie”, albo: „Na
Zwiastowanie bocian w gnieździe stanie” – co oznaczało,
że bociana wypatrywano na kościelne święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, czyli 25 marca. Traktowano
przylot bociana za niewątpliwy symptom wiosny, ocieplenia
i rozpoczynającą się odnowę wiosenną w przyrodzie. „Kiedy bocian przyleci, możecie wyjść na dwór, dzieci”; „Na
jednej łące wół patrzy trawy, a bocian żaby”. Wierzono też
powszechnie, że bocian przynosi szczęście, dobrobyt, urodzaj, liczne, zdrowe potomstwo i udany przychówek bydła
i drobiu1.
Czas powrotów do Polski rozpoczyna się pod koniec marca, na przedwiośniu. Stęsknione ptaki witają rodzinne strony, długo krążąc na błękitnym niebie. Zdarza się czasami, że
kapryśna wiosna wita je śnieżycami i mrozem. Te pierwsze
przyloty są też chętnie fotografowane przez dziennikarzy, reporterów, fotografów, miłośników przyrody.
Przylatujące do nas bociany przestały już przynosić dzieci, nadal pozostają zwiastunami wiosny, nowego życia,
zmartwychwstania. Przyjemnie jest posłuchać ich godowego klekotu i nacieszyć oczy widokiem ich stoickiej pozy na
jednej nodze, albo spacerowego chodu na wzór angielskiego
dżentelmena. Od bocianów, które lubimy w Polsce jako nasze ptaki, możemy się nauczyć wiele. Powiemy o tym w dalszej części artykułu.
Bocianie miejscowości
W herbach wielu miejscowości oraz w ich nazwach widnieje bocian. W obecnych granicach Polski znajduje się
ok. 30 miejscowości, których nazwa pochodzi od bociana.
Są wśród nich takie jak: Bocian, Bocianek, Bociek, Boćki,
Bocianicha, Bocianiec, Bocianka, Bocianowo itp.2 Wprawdzie bociany zakładają gniazda w całej Polsce, ale stronią
od większych kompleksów leśnych i gór. Tereny północno-wschodnie naszego kraju stanowią ich królestwo, gdzie
można podziwiać tzw. kolonie bocianie. Te największe skupiska gniazd stanowią wyznaczniki bocianiego szlaku. Wiedzie on przez Warmię, Mazury i Podlasie, obejmując szereg
bocianich wiosek. W takiej wiosce na każdym domostwie
gnieździ się po kilka rodzin. W Polsce północno-wschodniej
w miejscowości Bukwałd koło Olsztyna utworzono Ośrodek
Rehabilitacji Ptaków Dzikich, prowadzony przez Fundację Albatros. Corocznie przyjmuje on dziesiątki bocianów,
B. Ogrodowska, Zwyczaje obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, wyd. 2, Verbinum Wydawnictwo Książy Werbistów, Warszawa
2001, s. 20–21.
2
G. H. Gerek, W. Puchalski, Bocian. The Stork. Der Storch, Wydawnictwo Aleksander, Pułtusk 2013, s. 4 T. Stenzel, A. Koncicki,
Wstęp.
1
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Odlatują, aby znowu powrócić. Fotografia współczesna

w większości młodych, które wypadły z gniazd, przeszły
rozmaite choroby, urazy i deformacje w wyniku zaplątania
w sznurki, zostały ranne przy próbach lotów, porażone prądem w zetknięciu z liniami energetycznymi podczas latania,
potrącone przez samochody, pozostawione przez rodziców
na skutek późnego lęgu. Poniosły one rozmaite urazy, a najczęściej złamania skrzydeł i nóg, co sprawia, że nie osiągają
dawnej kondycji, muszą poddać się rehabilitacji, a nawet pozostać do końca życia pod opieką ludzi. Kilkadziesiąt z nich
pozostaje na zimę w Bukwałdzie. Ptaki te w warunkach
niewoli mogą dożywać trzydziestki, podczas gdy w naturze
boćki żyją 8–9 lat, co wiele mówi o trudach życia na wolności. Idealne warunki mają bociany nad Pilicą, Narwią, Bugiem, Biebrzą, Bystrzycą, a także na Mazurach.
Na Lubelszczyźnie istnieje bardzo dużo miejscowości, do
których przylatują bociany. W tym rejonie najbardziej znane i odwiedzane przez turystów ze względu na bociany są
Mosty, czy Zastawki koło Chodla, gdzie od pewnego czasu gniazdo bocianie jest monitorowane i można je oglądać
w internecie. Natomiast w województwie podlaskim do tego
rodzaju miejscowości należy Pentowo, w warmińsko-mazurskim Żywkowo, a w województwie lubuskim Kłopot.
Wspomniane Żywkowo k. Bartoszyc bywa nazywane
stolicą bocianów. Do tej składającej się z dziewięciu gospodarstw i zamieszkanej przez 25 osób wsi, co roku przylatuje
około 100 bocianów. Odlatuje z niej około 200. W Żywkowie mieszka zatem dwa razy więcej bocianów niż ludzi. We
wsi na drzewach, dachach i słupach znajduje się ponad 50
gniazd i platform pod gniazda. Co roku zajętych jest od 35 do
40 z nich, w rekordowych latach zamieszkałe są wszystkie
gniazda. W sezonie klekot bociani rozlega się we wsi co parę
minut, a co chwila bociany startują bądź lądują. Ruch jak na
lotnisku. Przy drodze szybkiego ruchu z Lublina do Warszawy mijamy wieś Bocian, położoną w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Kołbiel. W położonej przy ruchliwej trasie miejscowości nie widać obecnie

ani jednego bocianiego gniazda. Występują jednak w wielu
miejscowościach o innych nazwach, w których bociany są
zadomowione od lat. Gdzie obecnie odnajdujemy ich gniazda? Te gniazda są im potrzebne do wylęgania młodych.
W pewnej miejscowości pod Kielcami bociany miały
gniazdo na stodole obok domu. Podczas wichury stodoła się
zawaliła, a gniazdo uległo zniszczeniu. Mieszkanie znalazły na oborze, oczywiście z pomocą ludzi. Naoczny świadek i obserwator stwierdził, że było to wierne, przykładne
bocianie małżeństwo. Zazwyczaj pan bocian przylatywał
z ciepłych krajów jako pierwszy. Naprawiał gniazdo, uzupełniał braki i głośnym klekotaniem obwieszczał, że to jego
terytorium. Gdy pojawiła się małżonka pana bociana, była
przez męża radośnie witana klekotem i rozkładaniem skrzydeł. Nie ma wtedy końca wzajemnych przytulań, śpiewów,
ucałowań. Następowało też małżeńskie spełnienie na gnieździe, co zapowiadało bliskie rodzicielstwo. Według tego samego obserwatora, zdarzało się, że przyfrunął obcy bocian.
Rzeczywiście trudno powiedzieć w jakim celu: czy uwieść
małżonkę? Czy poderwać męża? W całej chyba zwyczajowości bocianów nie zdarzyło się, aby dwaj faceci stanowili małżeństwo i rodzinę. Nic też dziwnego, że zawsze taki
intruz został przegoniony3. Przylot bocianów nie odbywa
się w Polsce jednocześnie. Ptaki pojawiają się średnio dwa
tygodnie wcześniej na południu i zachodzie kraju niż w północno-wschodniej części.
Łączą się w pary i budują gniazdo
Obserwacja ptaków i zwierząt oraz ich wieloletnie badania dowodzą, że łączą się one w pary: samica z samcem
dla prokreacji (creatio – z łac. stworzenie), czyli wydania na
świat potomstwa. Bociany zakładają gniazda na drewnia3
Ks. J. Śledzianowski, Dehumanizacja człowieka i humanizacja
zwierząt, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2014, s. 123.
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Rys. Juliusz Kossak, w: W. Pol, Rok myśliwca, Poznań–Drezno 1870, s. 23 marzec

nych rusztowaniach, przygotowanych wcześniej przez ludzi
na słupach, drzewach, kominach, dachach domów, czy innych wysokich obiektach. Z braku wysokich drzew, których
jest niestety coraz mniej, bociany są poniekąd zmuszone budować gniazda na dachach domów, bądź słupach elektrycznych. W takich przypadkach na nieproszonych gości czekają
niejednokrotnie przykre, a czasem tragiczne w skutkach niespodzianki: zniszczenie gniazda, albo też porażenie prądem.
A cóż dopiero mówić o drutach wysokiego napięcia, ludzkiej
złośliwości i głupocie, czy też skażeniu środowiska naturalnego? Ileż ptaków zapłaciło za to własnym życiem i kalectwem?
Najpierw jednak bociany odnajdują przyjazną im miejscowość, położoną w promieniu maksymalnie 10 kilometrów od
gniazda, gdzie się urodziły, a potem przystępują do budowy, bądź odnowienia gniazda przy pomocy patyków i gałęzi.
Za wyściółkę wnętrza służą im: trawy, perz, słoma, a niekiedy worki foliowe, szmaty, papiery, sznurki. Poprawianie
gniazda, coroczne dodawanie nowych elementów powiększa
mieszkanie. Może ono posiadać średnicę od 90 cm do 200
cm! Natomiast jego ciężar może się wahać od 500 kg do 2
ton! Gniazdo musi pomieścić nie tylko dorosłych, ale młode,
rosnące w siłę bocianiątka. Sam bocian jest lekkim ptakiem.
Waży od 2,5 do 3 kilogramów.
Według nakazów prawa żydowskiego spożywanie mięsa wielu gatunków ptaków jest zabronione. Są one bowiem
uważane za zwierzęta nieczyste. Na liście tej znajduje

Rys. Juliusz Kossak, w: W. Pol, Rok myśliwca, Poznań–Drezno 1870, s. 29 kwiecień

się również bocian (Kpł 11, 19; Pwt 14,18). W Polsce nie
ukształtował się zwyczaj zabijania bocianów w celu ich spożycia. Koniec marca i początek kwietnia, to czas ucztowania
dla zgłodniałych i wymęczonych podróżą bocianów. Pod
koniec kwietnia pojawia się w gnieździe pierwsze jajo, a po
następnych dniach (od 2 do 7) rozpoczyna się okres ich wysiadywania. Jak już wspomniano, ptaki robią to na zmianę,
do końca maja – początku czerwca. Młode pokryte biało-szarym puchem, z czarnymi dziobami, rosną szybko, a rodzice
znoszą im pożywienie w wolu. Potem zwracają jego zawartość do gniazda. W upalne dni spryskują młode wodą i zapewniają dostarczenie cienia poprzez rozkładanie skrzydeł.
W lipcu młode boćki zachęcane są do opuszczenia gniazda
i pierwszego lotu na sąsiedni budynek, stodołę, czy drzewo.
Polega to na popychaniu i szturchaniu dziobem, co może
wyglądać na wyrzucanie potomstwa z gniazda. Pod koniec
sierpnia młode bociany potrafią już doskonale latać. Gromadzą się z całej okolicy w dużych stadach zwanych sejmikami
i przygotowują do odlotu w ciągu 2-3 dni.
Przysłowie
Istnieje takie przysłowie „Na Bartłomieja Apostoła bocian
swe dzieci woła”. Zawsze jest to 24 sierpnia. Wtedy są akurat
imieniny Bartłomieja. Zbierające się w końcu sierpnia przed
odlotem gromady ptaków zwano od dawna sejmikami bocianimi. Bociany przygotowują się do dalekiej podróży i tak
jak niedźwiedzie przed zimą najadają się. Ptaki jedzą przed
podróżą głównie różne szarańczaki, czyli pasikoniki i koniki
polne, dżdżownice i myszy, żaby i ryby z podeschłych zbiorników wodnych, a nawet zaskrońce czy żmije. Zauważyłem ich
żarłoczność na rozległych łąkach pod Czarnym Lasem, gdzie
biją źródła rzeki Pilicy, w dawnym województwie krakowskim, a dzisiaj katowickim. Są to moje strony rodzinne, w których czyniłem pierwsze obserwacje zachowań bocianów. Nie
wszyscy natomiast zdają sobie sprawę z tego, że bociany są
drapieżnikami i żywią się wyłącznie mięsem, a nie roślinnością. Najdłużej zwlekają z odlotem pojedyncze ptaki, które
miały swoje lęgi w późniejszym terminie niż inne osobniki.
Oczywiście, pary bocianów karmią i wychowują swoje
potomstwo w gniazdach. Uczą najpierw w gnieździe trudnej sztuki łowienia: przeważnie z gardzieli taty wyskakują
żywe rybki, żaby i inne płazy, a on pokazuje, jak je złapać
i połknąć. Potem nauczanie sztuki fruwania... To rodzice
z cierpliwością uczą pierwszych podskoków, rozkładania
skrzydeł, pofrunięć nad dachem obory, czy stodoły, aż do
zepchnięcia z gniazda i konieczności machania skrzydłami
oraz ustawienia ich do lotu. Można te młode bociany porównać do spadochroniarzy wyskakujących z samolotu, którzy
też czasem bywają popchnięci przez instruktora... A potem
gdy dorosną i potrafią samodzielnie startować i wzbijać się
wysoko, towarzyszy im podziw rodziców, że dzieci tak pięknie i samodzielnie fruwają pod niebem. Wszystkie te czynności i trudy nauczania sprawiają, że staje się możliwy wspólny
odlot – rodziców razem z dziećmi. Tak dzieje się co roku, ale
nie zawsze tak bywa. Zdarza się, że nie zawsze przylatują
i nie zawsze wszystkie boćki odlatują. Taka sytuacja wystąpiła w pewnej miejscowości w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie.
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Historia prawdziwa
W ciągu paru dni bociany z kilkunastu gniazd zbierały się
na rozległych łąkach za wsią, ćwiczyły odloty i starty, klekotały, wymieniając potrzebne informacje. Wreszcie odleciały
całą gromadą, ale nie wszystkie. Jeden z bocianów nie odleciał. Siedział, czy też leżał ukryty w krzakach nad rzeką. Odnalazły go dzieci i przyniosły na podwórko do gospodarstwa,
w którym mieszkały. Po dokładniejszych oględzinach wraz
z rodzicami okazało się, że bociek nie tylko nie może latać,
bo ma złamane skrzydło, ale jest wychudzony i bardzo głodny. Zapadła wspólna decyzja, że przyjmą go do siebie, będą
karmić i przezimują. Przyjęli go w gospodarstwie rolnika jak
kurę, kaczkę, czy psa. Nie udało się im wyjaśnić przyczyny i okoliczności złamanego skrzydła. Wiadomo, że dorosłe
i młode bociany mogą ulegać różnego rodzaju kontuzjom.
Zdarza się, że na skutek zderzenia z niebezpiecznymi przewodami elektrycznymi doznają uszkodzenia lub złamania
skrzydeł, bądź nóg. Bywa też, że zostają porażone prądem.
To wszystko mogło spotkać naszego boćka odnalezionego
w powiecie janowskim.

Pierwsze bociany na ośnieżonym gnieździe w Łagowie (marzec 2013)

Bociek dostał imię własne, na dźwięk którego reagował.
W szopie na podwórku miał swoje legowisko ze słomy i siana. Początkowo jadł wszystko, co dawali kurom. Gotowali
mu też strawę z mięsa i innych produktów. Bocian należy
przecież do ptaków mięsożernych. W całym obejściu wyłapał im wszystkie myszy. Obejście składało się z domu
mieszkalnego, podwórka z budynkami gospodarczymi oraz
z dość dużego tartaku. W pobliżu domu z tartakiem rósł okazały las bukowy. Jesienią mienił się on kolorami: brązem,
żółcieniami, a nawet czerwienią. Troje dzieci gospodarza
chodziło z boćkiem na spacery do tego lasu, które bardzo
lubił. Dzieci bawiły się z nim na podwórku, przed tartakiem.
Bocian przyzwyczaił się do ludzi przyjeżdżających do tartaku po deski i klepki bukowe na parkiet. Codziennie chodził
po podwórku i tartaku, doglądał obejścia, wypatrując myszy
i kretów. Oswoił się w krótkim czasie. W gospodarstwie
mieszkał przez dwie zimy, a potem zniknął i nie wiadomo,
co się z nim stało.
Gospodarz umieścił przy domu na dość wysokim słupie
obręcz z gałęziami stanowiącymi zaczątek gniazda. Pewnej
wiosny przyleciał samotny bocian, usiadł w gnieździe. Spę-
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dził w nim kilka dni i nocy. Krążył w pobliżu i chyba żerował
na pobliskich łąkach. Może poszukiwał towarzyszki, czy towarzysza życia? Jednak odleciał. Na jego miejsce przyleciała
wkrótce para innych bocianów. Nie zagnieździli się w nim
długo. Czy może usłyszeli ostrzegawczy klekot innych bocianów, które dawały sygnał grożącego im niebezpieczeństwa? A może odstraszyli ich swoim zachowaniem ludzie?
Nie potrafili tego wyjaśnić właściciele gospodarstwa przyjaznego przecież bocianom. Istnieją zagadkowe zachowania
nie tylko ludzi, ale również ptaków. Niekiedy bardzo długo
nie dają się one wyjaśnić.
Bywa też tak, że sami ludzie zapomnieli o pewnych faktach, np. z czasów II wojny światowej, gdy żołnierze pewnej
armii strzelali i zabijali bociany, aby je upiec nad ogniskiem
i zjeść. Następne, powojenne pokolenia bocianów posiadły
wiedzę o tej nieprzyjaznej, a nawet wrogiej okolicy, w której nie należy gniazd zakładać. W jaki sposób ten przekaz
informacji odbywa się między pokoleniami bocianów? Któż
odgadnie?
Zastanawia mnie
twoja tajemnica
boćku kochany:
w jaki sposób i dlaczego?
lecąc setki kilometrów
ponad tyloma domostwami ludzi,
rzekami, polami i lasami
upatrzyłeś sobie miejsce
na Lubelszczyźnie,
a nie nad Pilicą,
gdzie również są łąki i stawy?
Odnalazłeś stare gniazdo
bocianiego rodu,
które szybko odnowiłeś
i wymościłeś trawami i słomą,
aby twoja małżonka
zniosła jaja w tym ciepłym
i obszernym gniazdku,
z których wykluły się
wasze ukochane pisklęta.
Urosłeś szybko,
nauczyłeś się latania
i omijania niebezpiecznych,
elektrycznych linii,
wysoko rozciągniętych
na słupach i wzgórzach,
Jurajskich i Roztoczańskich krain.
Żarłoczny ptaku,
co połykasz od małości:
nie tylko ryby, żaby i polne koniki,
ale też węże i jaszczurki,
czy powrócisz jeszcze,
za rok, a może później
do nas, w Lubelskie?
Zagrożone i uratowane bociany
Pierwsze bociany przyleciały do Polski już w połowie marca 2013 roku. Wszystko wskazywało, że ocieplenie utrzyma
się i będziemy mieli słoneczną wiosnę. Było rzeczywiście

16

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

kęsy na stosach śmieci i spod głośno warczących spychaczy, ciężarówek i wywrotek. Oswoiły się też z ludźmi: z pracującymi
tam kierowcami i robotnikami. Oni ich rozumieli, nie płoszyli
i nie odganiali. Pod wieczór ptaki zajmowały upatrzone miejsca
na dachach budynków. Symbioza i współżycie ptaków z oddalonym miastem układały się zatem bardzo dobrze. Zakłócenia
w tym niecodziennym zjawisku nastąpiły po paru tygodniach,
gdy słońce rozpuściło śniegi, osuszyło pola i łąki. Boćki wraz
z innymi ptakami przetrwały powrót zimy i odleciały do swoich
miejscowości i gniazd, wypatrując kijanek, kretów, węży i małych gryzoni. Pozostawiły kompostownię i jej najbliższą okolicę
od nich oczyszczoną, a także od dżdżownic, owadów i pijawek.
Bocian na śniegu w Kłopocie

ciepło. Pierwsze pary bocianów zaczęły wracać z udanych
polowań. Zabrały się zatem do naprawiania starych gniazd,
powiększały je i mościły. Pod koniec marca pogoda zaczęła się zmieniać i ochłodziło się. Ponadto zaczął padać śnieg,
który pokrył grubą warstwą zieleniejące łąki, pola i dachy
domów. W kwietniu jeszcze długo śnieg utrzymywał się na
całej prawie Lubelszczyźnie. Dla bocianów oznaczało to nie
tylko trudności w zdobyciu pożywienia, ale wręcz głód i niepewność jutra. Inne ptaki również głodowały i zbliżały się do
ludzkich domostw, wypatrując pomocy i czegoś do zjedzenia.
Dość szybko, bo w ciągu kilku dni, ptaki zwiedziały się,
że pożywienie można znaleźć całkiem bezpiecznie w kompostowni, usytuowanej na skraju Lublina. Prawie z całego
miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zwoziło
tam resztki żywności, czyli tzw. frakcję mokrą ze zsypów
i pojemników na śmieci, aby wszystko posegregować, zmielić i przerobić na kompost przydatny do uprawy rozmaitych
roślin. Do kompostowni przylatywały nie tylko stada bocianów, ale również inne ptaki. Ponieważ samochody ciężarowe zwoziły resztki organiczne, nadające się do jedzenia,
o różnych porach dnia i to w dużych ilościach, stąd ptaki nie
odlatywały do swoich gniazd, ale nocowały na dachach budynków kompostowni. Te dachy jeszcze długo były pokryte grubą warstwą śniegu, na której sadowiły się boćki, aby
przenocować w przyjaznym i spokojnym miejscu.
Chyba najwcześniej bociany oswoiły się z ludźmi i pracującymi tam maszynami. Przechadzały się dużymi krokami wśród
spychaczy i ciężarówek, wchodziły pod dachy magazynów z częściowo posegregowanymi odpadami, wydziobywały upatrzone

Bociany w Lublinie (IV 2013)

Bociany na wysypisku za Starą Wsią k. Łęcznej

Obserwatorzy przyrody sygnalizują w ostatnich latach zjawisko zimowania bociana białego w Polsce, ale nie potrafią jednoznacznie określić jego przyczyn. Los zimujących ptaków nie
jest obojętny nie tylko dla badaczy i obserwatorów, ale również
dla zwykłych ludzi, którzy lubią bociany. Jak wiadomo, większość ptaków odlatuje z Polski na przełomie sierpnia i września.
Konieczność podjęcia przez te ptaki wędrówki na zimowiska
w Afryce wynika z jednej strony z ograniczonej możliwości
zdobywania pokarmu, a z drugiej ze spadku i zmiany temperatury powietrza. Być może występują także inne powody podejmowania prób przezimowania przez osobniki osłabione i chore
tego gatunku, jak np. ocieplenie i łagodnienie zim4.
P. Łapiński, Zjawisko zimowania bociana białego w Polsce, Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej, Nr 1(13), R.
2013, s. 33.
4

Bocianie żerowisko pod Lublinem (4 IV 2013)
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Ziemią Świętą. Opracowując i wdrażając ten system wczesnego ostrzegania centrum w Latrun propagowało bardzo
sympatyczne hasło: Ptaki wędrowne nie znają granic.
Z psałterza i literatury pięknej

W gnieździe obok drogi szybkiego ruchu k. Lublina (24 VI 2015).

Warto dodać, że przetrwanie nawet silnych mrozów umożliwia bocianom budowa i układ piór. Pióra pokrywowe i puchowe tworzą warstwę izolacyjną i chronią przed wyziębieniem. Ponadto większość ptaków potrafi samodzielnie pozyskiwać pokarm. Zimujące bociany widzi się często w pobliżu
stogów siana i pozostawionych bel słomy, gdzie polują na gryzonie. Skrzydła i pióra bociana, ze względu na ich naturalne
właściwości, są synonimem piękna podczas majestatycznego
lotu i rodzicielskiej troski wobec potomstwa.
Piękno bocianów i ich lotów
Piękno bocianów zostało uwiecznione przez malarzy na wielu obrazach. Zafascynowali się nimi autorzy grafik zamieszczanych w czasopismach już w XIX w. Zostały też utrwalone na
znaczkach pocztowych i fotografiach zamieszczonych w prasie,
a zwłaszcza w wydawnictwach albumowych. W ostatnich latach
zbudowano na Lubelszczyźnie sporo dróg szybkiego ruchu, asfaltowych, tzw. obwodnic i rozjazdów, wytyczonych w pobliżu
starych gniazd bocianich. Ptaki powróciły do swoich siedzib
i gniazd, chociaż wielkie maszyny budowlane mogły ich odstraszyć i zniechęcić do ich odbudowania. Nie odstrasza ich obecnie
dolatujący hałas pojazdów. Żyją w starych i odnowionych gniazdach, lub w nowych, postawionych w pobliżu dawnych.
Można to zobaczyć na załączonych ilustracjach, które
udało się zebrać w ostatnich latach.
O bocianich skrzydłach wspomina tekst biblijny proroka Zachariasza (Zc 5,9), zwracający uwagę na ich siłę
i wytrzymałość, pozwalające na niezwykły lot na wysokich
przestrzeniach nieba, pełen majestatu i dumy5. Od 1948 r.
istnieje mały kraj – Izrael, na skrzyżowaniu trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki, gdzie przelot wędrownych ptaków jest bardzo intensywny. Nad tym niewielkim terytorium
przelatuje dwa razy w roku około pół miliona ptaków, w tym
także bociany. Kolizja tych skrzydlatych pielgrzymów z samolotem mogłaby doprowadzić do katastrofy, ponieważ silniki zostałyby zablokowane przez wlatujące weń ptaki. Aby
uniknąć takiej sytuacji opracowano specjalistyczny system
wczesnego ostrzegania, koordynowany z miejscowości Latrun, oddalonej ok. 30 km od Jerozolimy. W efekcie tego systemu ludzie i bociany mogą teraz bezpiecznie szybować nad
O. D. Chrupcała OFM, Przyleciały już bociany, w: Franciszkańskie Źródło. Czasopismo Parafii MB Anielskiej OO. Franciszkanów
w Warszawie, R. 3, Nr 5–6 (maj–czerwiec) 1999, s. 4–5.
5

Zamieszczone poniżej fragmenty psalmu 104 oraz poetyckie strofy różnych autorów zawierają obserwacje przyrody.
Tkliwość i malarskość tych obserwacji idzie często w parze
z modlitwą i głębią religijnego uniesienia. Autorzy koncentrują
się przeważnie na elementach o dużych walorach malarskich:
przylotach i odlotach bocianów oraz charakterystycznych
gniazdach, umieszczonych na fundamentach uczynionych
przez człowieka. Niewątpliwie polski krajobraz bez bocianich
gniazd i sylwetek bocianów poszukujących pożywienia na łąkach i rozlewiskach rzek byłby uboższy i smutniejszy.
W dzisiejszym Izraelu latem zatrzymują się niewielkie
gromady ptaków, ale bociany tutaj się nie gnieżdżą. Ich młode pisklęta wykluwają się nieco dalej na północy, mianowicie na górzystych połaciach Libanu. Wspomina o tym również Biblia: Drzewa Pana mają wody do syta, cedry Libanu,
które zasadził. Tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach
są domy bocianów... Wszystko to na Ciebie czeka, abyś dał
im pokarm w oznaczonym czasie. Gdy im dajesz, zbierają...
(Ps 104, 16–17, 27–28).
Adam Mickiewicz (1798–1855)
I wieśniacy ciągnący na jarzynę pługi
Nie cieszą się, jak zwykle, z końca zimy długiej,
Jakby nie pamiętali na zasiew i żniwo...
I poglądają z trwogą ku zachodniej stronie,
Jakby z tej strony miał się objawić cud jaki,
I uważają z trwogą wracające ptaki.
Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny;
A z nim, krzykliwymi nadciągnąwszy pułki,
Gromadziły się ponad wodami jaskółki
I z ziemi zmarzłej brały błoto na swe domki.
[Pan Tadeusz, Ks. XI. Rok 1812, w.15–27].
Juliusz Słowacki (1809–1849)
Najgłębszej ducha mojego... tę chatę
Na szmaragdowych łąkach przy Kruszwicy,
Zapraszającą bociany skrzydlate
[Król-Duch, rapsod II].
Dzisiaj, na wielkim morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze,
Smutno mi Boże
[Hymn, Smutno mi Boże, w. 19–24].
Cyprian Norwid (1821–1883)
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
[Moja piosnka, II].
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Drogą jadąc – Parskają twe konie –
Człek uchyla czapki i żegna się...
Lekkie chmury wyżej, niżej łany
Grzywami bujnych kłosów trzęsąStoi z dala zamyślony bocian.
Był w Egipcie, wrócił od piramid;
Faraonów nędze znając, duma
O robaczku, o wężu... i o człowieku!
[A Dario ad Phrygium, w.35-42].
Wincenty Pol (1807–1872)
Odleciały już bociany,
Wiejskiej strzechy gospodarze;
Już i żuraw rzuca straże
W klucz powietrzny zawiązany.
I już tylko od jeziora
Słychać wrzask kaczora
Lub szum długi, gdy gromada
Już wędrownych gęsi spada
[Pieśń o ziemi. Na jesieni, w. 49–56].
Jest głosem natury na marzec wrzawa ptactwa wodnego
i klekot bocianów, a widokiem natury szeroki rozlew wód.
I wodne i błotne ptactwo szuka sobie pary, a w miarę jak
powódź opada, cichnie wrzawa i wabia ptactwa, a stada na
pary rozbite, szukają takrocznej pieleszy, na wierzchowinach, po oczeretach, spławach i osokach, w pobliżu jezior,
stawów, bagnisk i rzek. Około św. Józefa Oblubieńca [19
marca] wracają bociany, a po św. Józefie poczyna już i ziemianin wierzyć w wiosnę, bo wiatrem osycha rola
[Rok myśliwca, Poznań 1870, s. 24].
[W sierpniu] z końcem żniwa zbijają się nocą całe stada dzikich gęsi i kaczek, szukając żeru na pokosach owsa i hreczyska.
Dniem zbierają się z okolicznych gniazd bociany i krążąc wysoko wielkiemi kołami, gotują się już do drogi za morze. To śmiałe szybowanie bocianów, które się w locie swoim coraz wyżej
wznoszą, w wielkie zebrane gromady, ma cóś dziwnie uroczystego w sobie. Często jeszcze spadają na łąki, ale trzymają się już
od swoich gniazd z daleka, dumając i radząc o przyszłej żegludze, aż sąd odbywszy, w końcu przed drogą rozszarpią jednego
spomiędzy siebie w mgnieniu oka, a potem z wielkim krzykiem
wzbijając się w górę, zawiązują się w klucze i ciągną do cieplic.
Wiele ubywa już wdzięku widokom sielskiej natury, gdy
bociany odlecą, gdy klekotu ich nie słychać z nad gniazda,
a okazałego żeglarza powietrznego zabraknie dla oka. Wieniec ciernisty bocianiego gniazda biorą w posiadanie wróble
na zimę i ścielą sobie mieszkalne gniazdeczka, a smutny po
bagnie długo jeszcze chodzi jedynak bocian, pozostały od pary
z zabitym, aż go co zje lub porwie, lub aż w końcu zlitują się
nad nim chłopaki i zabiorą banitę do dworskiej kuchni na zimę
[Rok myśliwca, Poznań 1870, s. 54].

Ludwik Kondratowicz (1823–1862)
Wiatr chłodno westchnął i mgłami kręci,
Zima już blisko, ej blisko!
Bocian poważny, stróż sianożęci,
Rozpuszcza skrzydła, tumany męci
I zwolna płynie na rżysko –
Siadł, zaklekotał, zwiesił dziób duży
I zamknął poważnie oko.
Snadź syn litewski marzy głęboko
O swej zamorskiej podróży
[Gawęda o bocianie, I, w. 1–9].
Bolesław Leśmian (1878–1937)
Świat, zda się, dziś nam nastał, a na pola szczercu,
Gdzie zieleń swym wyrojem omgliła rozłogi,
Bocian, pod prostym kątem załamując nogi
I dziób dzierżąc wzdłuż piersi dogodnie, jak cybuch,
Kroczy donikąd, w słońca zapatrzony wybuch,
Co skrzy się, że go okiem zgarnąć niepodobna,
We wszystkich rosach naraz i w każdej z osobna
[Wiosna].
Ks. Jan Twardowski (1915–2006)
Który stworzyłeś...
bociana gimnastykującego się na łące...
żabę grającą jak nakręcony budzik...
łzę jak skrócony rachunek...
[Kalendarz z ks. Twardowskim 2012, po 17 IV 2012].
Straciłem wiarę ... nie wierzę, że komunista nie płacze,
nie wierzę już w bociana,
nie wierzę, że głód jest mniej potrzebny od chleba...
[Kalendarz z ks.Twardowskim 2015, po 3 X 2015].
Ten sam ksiądz pisujący wiersze i podpisujący czytelnikom swoje tomiki, wydawane w wielotysięcznych nakładach, utrwalił w pewnym utworze obraz bociana w gnieździe, ochraniającego pisklęta i to przed słońcem: Bocian
w gnieździe otwartym obraca się w słońcu, by stale swym
cieniem pisklęta zasłaniać6.
Ks. Paweł Heintsch (1924–2008)
Brama ... jakże piękne są wędrowne ptaki
odnajdujące swe gniazda
po dalekiej podróży
triumfalny taniec i głośny
radosny hymn powrotu
towarzyszy ich lądowaniu
w jednej z dwóch równorzędnych
ojczyzn zamieszkania.
[Spacery po starym domu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 23].
To tylko fragmenty wierszy i opowieści o bocianach, jakie
udało się nam zebrać na początku 2015 r. Jest ich z pewnością więcej w polskiej literaturze. Motyw bociana i jego
gniazda jest bardzo rozpowszechniony zarówno w literaturze
staropolskiej, jak i literaturze XIX–XXI wieku oraz w najnowszej poezji, a także w prozie, np. Zbigniewa Włodzimierza Fronczka. Może ten motyw odnajdziemy we własnej
pamięci, a może odnajdziemy go sami w innych utworach
literackich? Powodzenia, drodzy czytelnicy, w wertowaniu
„Powrót”, w: Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego, Teksty wybrała i ułożyła A. Iwanowska,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, s. 228.
6

Tylko na dwu znaczkach Poczty Polskiej.
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książek i czasopism w poszukiwaniu obrazów, fotografii
oraz motywów z bocianami! Z dotychczasowego naszego
doświadczenia wynika, że w polskiej literaturze nie ma zbyt
wielu dzieł, bądź nawet fragmentów poświęconych bocianowi. A może sytuacja ulega powolnym zmianom?
Dawna i współczesna ikonografia
Wspomniano już, że bociany stały się od dawna wdzięcznym tematem obrazów malarskich, ujęć graficznych, kolorowych fotografii, czy nawet serii reporterskich zdjęć towarzyszącym artykułom prasowym. Są też prezentowane w formie
wystudiowanych ujęć fotograficznych w albumach. Nic też
dziwnego, że obrazy przedstawiające bociany są prawdziwą
ozdobą galerii muzealnych, gabinetów lekarskich i mieszkań prywatnych. Możemy je dostrzec w wielu sklepach pamiątkarskich i galeriach artystycznych, nie tylko w Lublinie
i Kazimierzu nad Wisłą. Zdarza się, że bywają umieszczane
w folderach reklamowych sklepów wielkopowierzchniowych, na brelokach do kluczy, a także na znaczkach pocztowych wielu krajów. W Polsce udało się nam odnaleźć zaledwie dwa znaczki pocztowe z bocianimi motywami.
W celu poszerzenia wiadomości o bocianach i innych
ptakach, miłośnicy przyrody w każdym wieku i o różnym
stopniu wtajemniczenia mogą posłużyć się nie tylko albumami z fotografiami, ale również przewodnikami i atlasami
ptaków (są takowe). Uwzględniają one zarówno opisy zewnętrzne i warianty upierzenia, fotografie całych rodzin boW gnieździe wspartym na słupie (31 III 2013).

latach pojawiły się piękne wydania albumowe w wersji polskiej i obcojęzycznej, z artystycznymi fotografiami, opowieściami i naukową charakterystyką bocianów długonogich
i rozpinających „skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny”
(Pan Tadeusz XI, 24–25)8.
Na początku naszego artykułu zaznaczyliśmy, że od bocianów, które lubimy w Polsce jako nasze ptaki, możemy
się nauczyć wiele. Wskazywaliśmy następnie: czego można
się o nich dowiedzieć z książek, prasy, wydawnictw informacyjnych i w czym naśladować. Można się również uczyć
miłości i wierności małżeńskiej, wychowania dzieci aż po
dojrzałość i samodzielność, dawania im przykładu, że matka
czy ojciec nie porzucają rodzinnego gniazda. To prawda, że
człowiek nie jest zdeterminowany instynktem, ma zdolność
osobowego poznania i wyboru, nawet wobec Stwórcy. Czy
zatem wierzysz w te słowa: „Co Bóg złączył, niech człowiek
nie rozdziela”? (Mt 19,5). Czy w ogóle wierzysz, że Bóg wywarł wpływ na Twoje życie?

Na starej rycinie „Mały Światek” z 1897 r. (nr 30, s. 261).

cianich na rozmaicie skonstruowanych gniazdach, ale również pokazują na mapach rozmieszczenie ptaków w okresie
lata, zimy, przez cały rok i w czasie migracji7. W ostatnich
7
J. Elphick, J. Woodward, Kieszonkowy atlas ptaków, tłumaczenie
A. Borucka-Rasińska, Wyd. Solis, Warszawa 2005, s. 134.

Piotr Paweł Gach

8
G. H. Gerek, W. Puchalski, Bocian. The Stork. Der Storch, Wydawnictwo Aleksander, AGA PRESS agencja wydawniczo-reklamowa, Pułtusk 2013, ss. 240; fotografie autorstwa: G. H. Gerek, W.
Puchalski. E. Rumińska, archiwum firmy Energa, A. Tarłowski, A.
Łukjańczuk.
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Proste pytanie

Pani prof. Jadwidze Mizińskiej

Ja nie chcę już
Mieć przyjaciół
Na śmierć chyba
Bym się z rozpaczy zapłakał
Gdyby znów mnie
Niespodziewanie zostawił
Marek W. czy Janusz K.
Albo ktoś młodszy
Czy biedniejszy
Ktoś kto zasługuje na więcej
Niż ja

Henryk J. Kozak

Nie chcę

Wczoraj czyli
Pierwszego kwietnia br.
Od rana
Usiłowałem sobie przypomnieć jak
Ustawione były meble
W moim mieszkaniu
Przy ulicy Paryskiej w L. gdzie
Przeżyłem kilkadziesiąt lat
PR-owskiej niewoli

Tyle już razy rozstawałem się albo
Mnie porzucano
Obdzielić by można
Co najmniej dwa
Długie życia
Nie
Nie chcę już
Po raz setny płakać
I ciągle z tych samych powodów

Wiem dzisiaj nie ma to
Żadnego znaczenia
Było
Minęło
I boli
Albo i nie
W mieszkaniu żyją teraz obcy
Piękni
Młodzi ludzie
Widuję ich często na Krakowskim Przedmieściu
Czasami na ulicy w samochodzie
Ja też nie narzekam
Na Relaksowej
Pławię się w dobrobycie
I szczęściu które
Zafundowała mi IV Rzeczypospolita
Tylko trudno jest mi się pogodzić
Że nie pamiętam
Gdzie stała wersalka
A przy której ścianie
Stół i meblościanka
I półko tapczany synów
Było też pewnie coś szczególnego
Warte zapamiętania
Na przykład
Młodość miłość i nieustanne
Podróżowanie
I Wielkanoce na wsi i śnieżne Wigilie
Majowe święta
Grzybobrania
Było minęło
A może i nie
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W księgarni
Bieda towarzyszyła mi od urodzenia
Przeczytałem w pierwszej
Podniesionej do oczu książce
To może być opowieść o mnie
Pomyślałem
I prędko
Przerażony
Odłożyłem ją na półkę

Wierszyk dziękczynny
Dziękuję ci miejska rado że
Pozwalasz mi jeździć za darmo
Twoimi autobusami
Dziękuję ci panie prezydencie miasta
Za medal chociaż
Wolałbym za zasługi
A nie za
Starość
Dziękuję ci losie
Że obdarowałeś mnie
Mądrymi przyjaciółmi
Dziękuję ci życie
I gratuluję
Nadzwyczajnie udaliśmy się sobie
Ty mnie
A ja tobie

Z balkonu w lipcową sobotę
Przez cały dzień
Z balkonu
Obserwowałem życie
W kwitnącym zielsku
I swoje
Jak się z roku na rok
Bezwiednie
Toczyło
I to pomiędzy blokami
I to na ulicy
A także
To którego nie widziałem
Ale które istniało
Bo świadczyły o tym odgłosy
Kłótni
Westchnień
Miłosnych okrzyków
Rozbijanych naczyń
I trzaskających drzwi
Wydobywały się z czeluści mieszkań
Przez otwarte okna osłonięte
Białymi firankami
Było wszędzie
Gdziekolwiek spojrzałem
Straszne
I piękne
Widziałem jak kończyło się w zębach lisa
Którego dokarmiałem
Przez całą zimę
I słyszałem jak się zaczyna
W mieszkaniu numer siedemdziesiąt siedem
Henryk J. Kozak
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Żołnierze z Panteonu
Naród, który traci pamięć, przestaje
być Narodem – znamienne słowa Marszałka Piłsudskiego, będące dla Polaków wskazaniem, abyśmy pamiętali
o naszych bohaterach – przypomniał
wojewoda Wojciech Wilk w pięknym
słowie wstępnym do książki Zofii Leszczyńskiej Lubelski Panteon Żołnierzy
Wyklętych wydanej w roku 2015. Wojewoda napisał m.in. „My w Lublinie
musimy pamiętać o Tych, którzy przyczynili się do końca strasznego piekła,
jakim była okupacja niemiecka, o Tych,
którzy postanowili się oprzeć nowej
tragedii, czyli rządom komunistów. Nie
wyrzekli się oni ideału służby wolnej,
niepodległej i demokratycznej Polsce.
Ponieśli najwyższą ofiarę, mordowani w kazamatach Zamku Lubelskiego,
chowani w bezimiennych mogiłach na
cmentarzu przy ulicy Unickiej”.
W lipcu 1944 roku po zajęciu
Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną, wkroczyły oddziały NKWD
i „Smiersz” z narzuconymi władzami
PKWN. Natychmiast też rozpoczęły się represje, masowe aresztowania,
wywózki, procesy przed sądami wojskowymi. Towarzyszyła tej działalności represyjnej kampania propagandowa mająca na celu skalowanie Polski
przedwrześniowej,działaczy niepodległościowych i inteligencji.

W dniu 13 sierpnia 1944r. Stalin
przesłał do dowódców 1. 2. i 3 Frontów Białoruskich i Frontu Ukraińskiego oraz do dowództwa WP szyfrogram,
w którym zakazywał jakichkolwiek
rozmów z przedstawicielami Armii
Krajowej na terenach zajętych przez
Armię Czerwoną. Szyfrogram ten nakazywał natychmiastowe rozbrojenie
oddziałów AK, internowanie oficerów
oraz wcielanie wszystkich podoficerów
i szeregowców do zapasowych batalionów przy poszczególnych frontach. Od
października 1944 r. oddziały NKWD
wspólnie z grupami operacyjnymi UM
i MO zaczęły przeprowadzać po wsiach
akcje pacyfikacyjne, w czasie których
aresztowano członków podziemia, najczęściej na podstawie gotowych już
wykazów sporządzonych przez konfidentów rekrutujących się z miejscowych działaczy GL i AL. Sytuacja żołnierzy AK na Lubelszczyźnie stawała
się dramatyczna.
W więzieniu na Zamku zaczęto masowo osadzać żołnierzy Armii Krajowej oraz członków innych organizacji
niepodległościowych, aresztowanych
przez służby wywiadowcze Armii
Czerwonej – NKWD. Aresztowani po
wyjątkowo barbarzyńskim śledztwie
w aresztach NKWD, Resortu Bezpieczeństwa PKWN i następnie UB, byli

skazywani przez sądy wojskowe na
kary długoletniego więzienia i kary
śmierci, a po wyroku grzebani bezimiennie na cmentarzu przy ulicy Unickiej.
W tomie Autorka przedstawiła niektóre sylwetki bohaterów straconych
w lubelskich kazamatach. Straceni to
reprezentacja Armii Krajowej – żołnierzy Polski Podziemnej, których w latach 1944 – 1954 osadzano w więzieniu
na Zamku Lubelskim, następnie oskarżano o przestępstwa antypaństwowe
i kryminalne, i skazywano na śmierć.
Tom zawiera również sprawozdanie ks.
kan. Edmunda Idziakowskiego z poświęcenia pomnika-mogiły wzniesionego na zbiorowym grobie żołnierzy
Armii Krajowej, Wojska Polskiego
i innych ofiar pomordowanych na Zamku Lubelskim w czasie Drugiej Wojny
Światowej, usytuowanego na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie, które
odbyło się w dniu 19 października 1980
r. Ponadto w tomie wykaz (w układzie
alfabetycznym) osób upamiętnionych
na mogile oraz ich fotografie.
wz
_______
Zofia Leszczyńska Lubelski Panteon
Żołnierzy Wyklętych, Wyd. Werset Lublin 2015, ss 207, fot., indeks nazwisk
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Zofia Leszczyńska – znana i ceniona badaczka historii obozu na Majdanku i więzienia w Zamku Lubelskim – ukończyła
90 lat. Z tej okazji 31 marca 2016 roku, w warszawskiej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się jubileuszowa
uroczystość, w której wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Obok gospodarza uroczystości, Prezesa IPN Łukasza Kamińskiego, obecni byli również między innymi przedstawiciele lubelskiego oddziały instytucji oraz dyrektor Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz, a laudację na cześć jubilatki wygłosił Józef
Krzyżanowski. Poniżej tekst wystąpienia z warszawskiej uroczystości.

Józef Krzyżanowski

Słowo wypowiedziane
podczas uroczystości Jubileuszu 90-lecia
Pani Zofii Leszczyńskiej
Szanowna, Droga Pani Zofio!
Dostojna Jubilatko!
Szanowny Panie Prezesie Instytutu Pamięci Narodowej!
Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Jedna z książek Pani Zofii Leszczyńskiej, której piękny Jubileusz dziś
świętujemy, nosi tytuł „Ginę za to, co
najgłębiej człowiek ukochać może”. To
fragment grypsu pożegnalnego, jaki do
swej żony wysłał więzień Zamku Lubelskiego, Stanisław Siwiec, skazany
na śmierć i stracony 15 listopada 1944
roku. Dalszy ciąg tego grypsu: „za sprawiedliwość, dobro i piękno na świecie”.
Myśląc o Pani Zofii Leszczyńskiej,
w odniesieniu do Niej, rodzi się refleksja, iż może Ona o sobie powiedzieć:
„Żyję dla tego, co człowiek może ukochać najgłębiej – dla miłości Ojczyzny
i dla pamięci ludzi, którzy oddali życie
w służbie Ojczyzny”.
Z całą pewnością prawdziwe jest
stwierdzenie, że cała droga życiowa
Pani Zofii była realizacją tych właśnie
słów! I to od wczesnej młodości do dziś!
Urodzona w Tarnowie, w rodzinie
nauczycielskiej. W latach okupacji niemieckiej zamieszkała na Lubelszczyźnie
w miejscowości Drzewce niedaleko Nałęczowa. W roku 1943 wstąpiła do Armii Krajowej. Była żołnierzem Obwodu Puławskiego, Rejonu 10. Po wojnie
szkołę średnią ukończyła w Lublinie. Na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
odbyła studia, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii.
Jeszcze w trakcie studiów od 1 stycznia 1948 roku podjęła pracę w Państwowym Muzeum na Majdanku. I można

powiedzieć, że ten fakt ukierunkował
całą życiową i zawodową drogę Pani
Zofii. Z Muzeum bowiem związana była
przez cały czas pracy zawodowej, czyli
przez okres 35 lat (do 1983 roku). Potem ze względu na stan zdrowia odeszła
na wcześniejszą emeryturę, co przecież
nie oznaczało rezygnacji z prac badawczych.
Nie do przecenienia są zasługi Pani
Zofii w rozwój Muzeum i to, czym dysponuje ono obecnie. Od roku 1950 pełniła funkcję kierownika Archiwum tej
instytucji. Brała ogromnie czynny udział
w tworzeniu podstaw zasobu archiwalnego pierwszego w Europie muzeum
powstałego na terenie byłego obozu
koncentracyjnego. Jej zasługą, pracowitości i przedsiębiorczości jest zebranie,
zabezpieczenie i następnie zinwentaryzowanie dużej części dokumentów wytworzonych w obozie, których niemieckie władze nie zdążyły zniszczyć, choć
na pewno bardzo chciały.
To dzięki Niej zebrano liczne wspomnienia byłych więźniów, relacje, a nawet fotografie. Z Jej inicjatywy przeprowadzono kwerendy, dzięki którym
zbiory Muzeum wzbogaciły się o kopie
dokumentów przedrukowanych w archiwach polskich i zagranicznych, a które dotyczyły bezpośrednio Majdanka lub
szerzej niemieckiej okupacji na Lubelszczyźnie.
Taktowna, życzliwa ludziom i tym
wewnętrznym ciepłem emanująca, o dużej umiejętności rozmawiania z innymi
nawiązała i utrzymywała stałe kontakty
z byłymi więźniami obozu i ich rodzinami. Potrafiła przekonać ich do przekazania do Muzeum na Majdanku pamiątek

obozowych, dokumentów, np. grypsów
czy obozowych kartek wysyłanych najbliższym, czy zwolnień z obozu.
Tu wspomnienie osobiste. Pracując
w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, miałem częste i dobre kontakty ze
Stowarzyszeniem Byłych Więźniów
Zamku Lubelskiego i Pod Zegarem. Nie
znałem wtedy jeszcze Pani Zofii Leszczyńskiej, ale z rozmów z członkami
Stowarzyszenia wiedziałem, jak wysoką
pozycją cieszyła się w tym gronie i jakim była w nim autorytetem.
Było to między innymi zasługą Jej
licznych publikacji, dotyczących tego
okrutnego okresu w dziejach Polski
i Lubelszczyzny. Ich źródło stanowiły
ocalone przez Muzeum, za niemałym
udziałem Pani Zofii, materiały, a także
zasoby lubelskiego Archiwum. Warto
przypomnieć tytuły tych prac: Kronika
obozu na Majdanku, Grypsy z Zamku
Lubelskiego 1939–1944, Obwieszczenia
śmierci w dystrykcie Lubelskim, (owe
osławione i złowrogie Bekantmachmagi). Znaczny autorski udział miała Pani
Zofia w obszernej monografii Hitlerowskie więzienia na Zamku Lubelskim
1939–1945, przygotowanej pod redakcją profesora Zygmunta Mańkowskiego, wydanej w Lublinie w 1988 roku.
Liczne też były obszerne prace dzisiejszej Jubilatki zamieszczone w monografii Majdanek 1941–1944 opracowanej
pod redakcją Tadeusza Mencla i wydanej w roku 1991. Szereg prac Pani Zofii
ukazało się w czasopismach fachowych,
jak „Zeszyty Majdanka”, czy Archeion”.
Były to, warto dodać poważne publikacje, liczące po kilkadziesiąt stron druku.
W razie potrzeby artykuły Pani Zofii
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drukowała prasa popularna, dzienniki
czy tygodniki.
Pani Zofia Leszczyńska była, jak
wspomniałem, żołnierzem Armii Krajowej, dziś po kolejnych nominacjach,
w stopniu kapitana. Trzeba w tym miejscu przypomnieć rozkaz wydany przez
komendę Armii Krajowej w Lublinie
w roku 1943. Oto fragment rozkazu:
„Polecam w każdym rejonie, a następnie obwodzie, sporządzić dokładną
listę zmarłych i poległych członków AK
i takową w porozumieniu z kapelanem
obwodu odesłać do (Komendy Obwodu
– Duszpasterstwa). Podać w liście właściwe personalia, pseudo, miejsce i okoliczności śmierci, miejsce pochowania.
Polecam tez otoczyć troskliwą opieką
groby poległych”. Komendant Okręgu
„Ignacy” – Franciszek Żak.
Franciszek Żak – „Ignacy” ponowił
ten rozkaz 15 września 1944 roku, już
po zajęciu Lubelszczyzny przez Sowietów i pierwszych represjach nowego
okupanta.
Temu rozkazowi Zofia Leszczyńska
– żołnierz Armii Krajowej – pozostała
wierna do dziś. I wypełniła go z wielką
skrupulatnością, pracowitością, rzetelnością i oddaniem.
Nie było to łatwe. Komuniści zrobili wiele, by nie tylko zabijać żołnierzy,
ludzi podziemia niepodległościowego,
wszelkiej opozycji wobec sowieckiego modelu rzeczywistości, ale by zabić
pamięć o nich. Nie tylko by tę pamięć
zatrzeć w świadomości współczesnego
i przyszłego pokolenia, ale gorzej – by
ją zohydzić. Do dziś szukane są miejsca
pochówku Żołnierzy Wyklętych, w komunistycznej propagandzie funkcjonujących jako bandyci, „zaplute karły
reakcji”, imperialistyczni szpiedzy lub
współpracownicy gestapo.
Do źródeł prawdy można było, praktycznie rzec biorąc, docierać po kilkudziesięciu latach od dramatycznych
wydarzeń okresu stalinowskiego lat
1944–1956, aż po lata sześćdziesiąte
minionego stulecia. Zwłaszcza w PRL-u
władze ukrywały niechlubne karty swoich początków.
Docieranie do tych źródeł wymagało
wiele trudu, czasu, cierpliwości, a także
niezwykłej umiejętności przedzierania się
przez materiał komunistycznych procesów, umiejętności ich krytycznej oceny,
by wydobyć obraz krzywd, represji, prześladowań i ogromu niesprawiedliwości.

Pani Zofia to potrafiła i umiała ukazać mechanizm dokonywania tych morderstw sądowych w majestacie prawa.
Rezultatem Jej benedyktyńskiego trudu są publikacje poświęcone martyrologii Lubelszczyzny po roku 1944. Trzeba
je tu przypomnieć.
Ten cykl publikacji otwiera książka Straceni na Zamku Lubelskim. Dokumenty z procesu 11 żołnierzy AK –
kwiecień 1945. Wydana w roku 1995,
omawiała tzw. „sprawę Jemioły”. Jedenaście wyroków śmierci, wszystkie
wykonane właśnie w kwietniu 1945
roku na Zamku Lubelskim. Zbrodniom
politycznym z lat 1944–1955 poświęcona została dwutomowa książka Ginę
za to, co najgłębiej człowiek ukochać
może… Przyniosła ona długi wykaz
ofiar, ludzi podziemia niepodległościowego skazanych w wymienionych
latach na karę śmierci. Większość tych
wyroków została wykonana!
Przypomnieć należy kolejną, liczącą 600 stron druku książkę pt. Kobiety
Lubelszczyzny represjonowane w latach
1944–1956. Przygotowały ja Janina
Kiełboń i Zofia Leszczyńska. Opisem,
notami biograficznymi objęte zostały kobiety więzione, przesłuchiwane
w tym okresie przez władze bezpieczeństwa. Otrzymywały one wyroki skazujące na lata przebywania w więzieniach.
Były tu także wyroki śmierci. W celach
więziennych zdarzały się też porody, bo
brzemienność nie chroniła kobiet przed
brutalnością bezpieki, przesłuchaniami,
więzieniem i oskarżeniem o udzielanie
pomocy tym, którzy zamierzali obalić władzę ludową, czyli o współpracę
z Żołnierzami Wyklętymi. Wydawnictwo to zamierzono na trzy tomy, ukazał
się pierwszy, jakże obszerny.
Lubelszczyzna w końcu lat czterdziestych ubiegłego stulecia poddana została ogromnym represjom. Na
tym terenie skoncentrowały się one
w sposób szczególny. Ich sprawcami
był sowiecki aparat terroru NKWD
i „Smiersz” oraz nadzorowane przez
nich ściśle władze bezpieczeństwa publicznego PKWN i następnie rządu
i partii. Dość wymienić, że w Lublinie
od października 1944 roku skoncentrowana została dywizja NKWD w ogólnej liczbie 8850 osób, w składzie pięciu
pułków. To był zmasowany aparat represji. Ale przecież wszystkie te służby miały swoich pomocników w tzw.

resorcie sprawiedliwości. Tych gorliwych pomocników w dziele szerzącego
się opresyjnego bezprawia przedstawiła Zofia Leszczyńska w kolejnej książce Prokuratorzy i sędziowie lubelskich
sądów wojskowych 1944–1956. Książka obejmuje 83 nazwiska prokuratorów
i sędziów. Przynosi noty dotyczące ich
biografii, drogi służbowej, awansów.
Zawiera też wykazy spraw (z informacjami o podsądnych), w których sądzili
i wyroki śmierci, które wydali, zgodnie
z żądaniami prokuratorów. Jest to dzieło ze wszech miar potrzebne. Przedstawia bolesną prawdę o sprawach zbrodni sądowych okresu stalinowskiego
i ich zbrodniczych dokumentach. Jest
ta książka swoistym panteonem hańby
narodowej.
Panteon chwały – Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych, kolejna książka Pani Zofii Leszczyńskiej – wiąże
się ściśle z Jej społeczną działalnością
zmierzającą do upamiętnienia, rzec
można „w kamieniu”, ludzi podziemia
niepodległościowego. Przypomnijmy:
z Jej inicjatywy i kierowanego przez
Nią Związku Żołnierzy AK na ścianach
kaplicy cmentarnej przy ulicy Unickiej
w Lublinie wmurowano około 280 tablic
upamiętniających osoby, które zginęły
w więzieniach i obozach niemieckich
w latach 1939–1944 oraz w sowieckich
łagrach, aresztach i więzieniach NKWD
i UB w latach 1944–1956.
Inicjatywą Pani Zofii wspieraną
przez Związek były starania o odnowienie Mogiły – Pomnika Żołnierzy
AK i innych ofiar Zamku Lubelskiego
pochowanych na cmentarzu przy ulicy
Unickiej. Wykonana w końcu lat siedemdziesiątych wymagała całkowitej
renowacji. We współpracy w władzami
Miasta Lublina, z władzami województwa lubelskiego i WKOPW i M, a także
Urzędem do Spraw Kombatantów udało się wykonać nową Mogiłę, piękny
pomnik „Lubelski Panteon Żołnierzy
Wyklętych” projektu Marka Piątkowskiego. Zrealizowany w granicie, na
specjalnych płytkach zawiera imiona
i nazwiska, pseudonimy, stopnie wojskowe, a także daty śmierci (egzekucji)
192 osób więzionych na Zamku i tam
w większości straconych.
Książka Lubelski Panteon Żołnierzy
Wyklętych, rzec można, towarzyszy mogile. Zawiera syntetyczną, ale ogromnie precyzyjną charakterystykę sytuacji
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Lubelszczyzny od lipca 1944 roku oraz
opis więzienia na Zamku Lubelskim.
Omawia wybrane sylwetki więźniów
sądzonych i zamordowanych za działalność niepodległościową, podaje wykaz egzekucji wykonanych na Zamku
od października 1944 do stycznia 1954
(późniejsze w Chełmie), wreszcie alfabetyczny wykaz osób upamiętnionych
na mogile. Książka ma ogromny walor
dokumentacyjny.
Słowo o pisarskim warsztacie Pani
Zofii. Jest to pisarstwo ogromnie skondensowane i powściągliwe. Właściwie
bez autorskiego komentarza, bez ferowania ocen. Mają przemawiać i przemawiają fakty. Czytamy: „Na salę rozpraw
Józef przyniósł swego sparaliżowanego
brata Stanisława na plecach i położył
na podłodze przed sądem (po strzale
w kręgosłup, pozbawiony pomocy lekarskiej, był sparaliżowany” – sprawa
braci Mazurkiewiczów. Inny przykład:
podpułkownik Edward Jasiński „Nurt”,
„skazany przez Wojskowy Sąd na Zamku, ciężko chory, został na egzekucję 15
marca 1945 roku przyniesiony na noszach”!
A jednocześnie, studiując setki stron
dokumentów śledczych i sądowych,
Pani Leszczyńska ani na moment nie
ulega stylistyce tych dokumentów. Ukazuje natomiast trafnie metody ich tworzenia, schematy, jakimi posługiwali się
śledczy, prokuratorzy i sędziowie w ferowaniu wyroków z góry ustalonych
i mających na celu zduszenie wszelkich
form oporu przeciwko sowieckim i polskim komunistom.
Publikacje książkowe i te w czasopismach spotykały się zawsze z wielkim
uznaniem rodzin żołnierzy wyklętych
i tych wszystkich, którym udało się
przeżyć i przetrwać. Kontakty z nimi są
stałym dokumentem życia Pani Zofii,
która dla tych ludzi, dla ich środowiska
jest swego rodzaju instytucją, rzec można, prywatnym instytutem pamięci. Jest
to wynik i ogromnej wiedzy, i wielkiej
dla ludzi życzliwości i chęci niesienia
im pomocy. Rzecz to nie do przecenienia. Tam, gdzie nie zawsze dociera
książka, Pani Zofia podejmowała próby
docierania obrazem poprzez wystawy,
jak np. „Więźniowie Zamku Lubelskiego rozstrzelani w latach 1944–1954”.
Wystawę eksponowano w Lublinie
i w kilku miejscowościach województwa lubelskiego.

W mediach tzw. mainstreamu książek
Pani Leszczyńskiej się nie recenzuje, bo
z faktami trudno dyskutować, a tzw. resortowe dzieci lub osoby do nich zbliżone unikają tej problematyki, jak tylko
mogą. Może to zresztą dla Sędziwej Autorki lepiej, bo pozwala to pracować we
względnym spokoju. Wiernymi i pozytywnymi czytelnikami dzieł Pani Zofii
są recenzenci „Naszej Polski” i „Naszego Dziennika”. Gościła też Pani Zofia
na łamach „W Sieci – Historia” artykułem o ppłk. Konradzie Szmedingu ps.
„Młot”.
Trzeba, choć krótko, powiedzieć
o społecznej aktywności dzisiejszej
Dostojnej Jubilatki. Jest od momentu
powstania członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprezesem
Zarządu Głównego oraz od szeregu
lat Prezesem Zarządu Oddziału w Lublinie. Związek niewątpliwie stanowi
wzmocnienie dla Jej różnych inicjatyw,
o których była już mowa. Ale i Ona
niezwykle pomaga członkom Związku,
którym kieruje. Wielu z nich uzyskało
status kombatanta, renty i emerytury. Z powodzeniem Związek zabiegał o przyznanie stopni wojskowych,
w większości poruczników, kapitanów
i majorów. W wielu wypadkach uzyskano przyznanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń honorowych.
A w tych działaniach Pani Zofia, jako
Prezes Lubelskiego Oddziału Związku
i osoba niezwykle energiczna i życzliwa, miała wielki udział.
Ważną działalnością Związku jest
troska o tworzenie miejsc pamięci narodowej – tablic, obelisków, krzyży. Poza
wymienionymi już uprzednio zasługami
Jubilatki w tej dziedzinie, przypomnę
jeszcze starania o tablicę upamiętniającą
postać adwokata Ludwika Christiansa
i pracowników Polskiego Czerwonego
Krzyża działających w okresie okupacji
niemieckiej oraz tablicę upamiętniającą
Lubelski Oddział Rady Głównej Opiekuńczej, która w czasie okupacji miała
ogromne zasługi dla Polski i dla Lubelszczyzny.
Poza
intensywną
działalnością
w Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Pani Zofia czynnie współpracowała
z Główną Komisją Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Warszawie i Lublinie.
Obecnie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Należała do Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycz-
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nych Zamku Lubelskiego, do Towarzystwa Opieki nad Majdankiem. Od lat jest
członkiem Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Lublinie, którego pracę wzbogaca
swą wiedzą i doświadczeniem.
Ogromny dorobek twórczy i dorobek działalności społecznej Pani Zofii
jest, przynajmniej w jakiejś mierze,
dostrzegany i doceniany. Otrzymała
Jubilatka Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, honorowe odznaki Zasłużony dla Miasta Lubina i dla Lubelszczyzny, odznaczenia państwowe:
Srebrny Krzyż Zasługi, ordery: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyż Oficerski tego Orderu. Posiada
Krzyż Armii Krajowej. Wyróżniona
została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej
przyznał Jej tytuł „Kustosza Pamięci
Narodowej”, który Pani Zofii sprawił
szczególną satysfakcję.
Dziś chyląc czoła przed Osobą
i ogromnymi dokonaniami Pani Zofii,
Dostojnej Jubilatki, pragnę podkreślić,
że wszystko to osiągnęła, mając rodzinę, wychowując dwóch synów, tworząc
rodzinny dom, w którym kobieta – żona
i matka – trzyma jego przysłowiowe
trzy węgły. Jest przy tym wszystkim
Pani Zofia, choć ma świadomość wielkiego dzieła, jakiego dokonała, osobą
bardzo skromną. Nie zdradza tak dziś
powszechnej chęci „parcia na szkło”,
bycia celebrytą. A jednocześnie nie
unika udzielania rzetelnych informacji
tam, gdzie to potrzebne. Ogromnie pracowita, skupiona na tym, czym się aktualnie zajmuje, dokładna i precyzyjna
– to są wszystko cechy charakteryzujące Osobę i dzieła wychodzące spod Jej
ręki. Jest przy tym ogromnie życzliwa
ludziom, pomaga im chętnie w dotarciu do trudnej i nieraz bolesnej prawdy.
Ale zawsze przywraca im pamięć bliskich, tak bardzo każdemu potrzebną.
Obchodzimy dziś Jubileusz 90-lecia
Pani Zofii Leszczyńskiej. Dziękujemy
za wszystko i składamy najlepsze życzenia zdrowia, sił twórczych i życzliwości
wokół, wśród najbliższych i tych trochę
dalszych, którzy też pragną być blisko.
Podziwiamy Panią za czas tak znakomicie wykorzystany ku naszej nauce
i umocnienia ducha.
Pani Zofio, Ad multom annos!
Dnia 31 marca 2016 roku
Józef Krzyżanowski
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Zofia Leszczyńska

Wiktor Wieruszewski pseudonim „Wujek”

WIERUSZEWSKI WIKTOR „Wujek”, Maciej”, por. rez. kwatermistrz
Inspektoratu Rejonowego AK „Lublin”
oraz Obwodu AK Lublin.
Urodzony 12 grudnia 1901 r. w Radomiu, s. Mariana, herbu „Leszczyc”.
Naukę rozpoczyna w 1908 r. W latach
1914/1919 kontynuuje naukę w Szkole
Średniej Handlowej w Piotrkowie Tryb.
Należy do tajnego skautingu, a od 1918
r. do P.O.W. Okręgu Piotrków Tryb.,
bierze czynny udział w rozbrajaniu
żołnierzy niemieckich. W latach 1919–
1920 służy w Wojsku Polskim. Po zakończeniu służby wojskowej w 1921 r.
rozpoczął wyższe Studia Ekonomiczne
na Wolnej Wszechnicy w Warszawie.
Następnie pracuje w zawodzie buchaltera oraz wykładowcy na różnych kursach
organizowanych przez spółdzielczość.
W 1939 r. zatrudniony był na stanowisku buchaltera Oddziału „Społem”
w Drohobyczu. Po wybuchu wojny

w listopadzie 1939 r. przyjechał do Lublina, gdzie w lutym 1940 r. objął stanowisko buchaltera-bilansisty w młynie „Piaski”. W zakładzie tym pracował
do grudnia 1942 r., następnie w latach
1943–1944 zatrudnia się jako wykładowca w gimnazjum pp. Arciszowej
i Sobolewskiej w Lublinie.
Już od marca 1940 r. Wiktor Wieruszewski działał w organizacji PPS-WRN „Walki Zbrojnej” z okupantem.
Pracował w tym czasie na specjalnym
zleceniu Centrali Wojskowej w Warszawie w pododdziale płk. Żuka, następnie 1942 r. przekazany został do
Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej,
do której z początkiem 1943 r. (styczeń–luty) miał wprowadzić grupę
wojskowych z organizacji lubelskiego PPS-WRN, liczącą około 50 osób.
Kwatermistrzem pod pseudonimem
„Wujek” został mianowany w Inspektoracie Rejonowym AK „Lublin”, a następnie objął tę funkcję w komendzie
Obwodu AK „Lublin”. Jak sam później
odnotował: „Przez cały ten okres czasu,
to jest roku 1942–1944 pełnił stanowisko kwatermistrza i tym samym jednego z zastępców komendanta Obwodu”.
Nauczycielka Zofia Pelczarska
„Ciotka”, referentka WSK Inspektoratu
i Obwodu „Lublin”, aresztowana przez
NKWD 6 listopada 1944 r. w swoich
zeznaniach pod presją przed NKWD
i UB, informowała, że związała się
z konspiracją, „zwerbowana przez prof.
gimnazjum Wiktora Wieruszewskiego
ps. „Wujek”, który działał w strukturach Inspektoratu Rejonowego Armii
Krajowej Lublin”.
Edmund Madejczyk prowadzący magazyn apteczny przy ul. Świętoduskiej

Na portrecie dedykacja autora:
Pomyśl czasami o mnie, gdy już będziesz w
kraju, wspomnij wówczas o naszej niedoli
Miecz. Miazga-Skupiński 18 IX 1946 r.

w Lublinie wspominał, że „15 czerwca 1942 r. z rekomendacji mgr Stanisławskiego, pracownika apteki na ul.
Lubartowskiej, zwrócił się do niego
por. Wiktor Wieruszewski ps. „Wujek”, z propozycją podjęcia działalności
w Armii Krajowej. Po wyrażeniu zgody,
por. Wieruszewski odebrał przysięgę od
Edmunda Madejczyka oraz jego żony
Amelii Madejczyk, która też wstąpiła do Armii Krajowej. Oboje przyjęli
pseudonimy: on „Miłek”, ona „Jaga”.
Od tego dnia punkt kontaktowy w drogerii Madejczyka działał do końca lipca
1944 r. Przynosiło tu pocztę wiele osób.
Zabierał ją osobiście „Wujek”, albo jego
łączniczka „Martyna” – Cecylia Wójcik.
Spotkania „Wujka” z Edmundem Madejczykiem miały także miejsce w ustalonych wcześniej miejscach w Lublinie
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przy ulicy Zielonej lub Staszica. Do drogerii wstępował ponadto Wieruszewski, gdy miał dodatkowe zlecenia dla
Amelii Madejczyk „Jagi”, dotyczyło to
m.in. inkasowania pieniędzy od różnych
instytucji lubelskich na konspiracyjną
działalność.
W lipcu 1944 r. po wkroczeniu
wojsk sowieckich do Lublina por. Wiktor Wieruszewski z polecenia Okręgu, wszedł do „Komisji Porozumiewawczej”. W ostatnim tygodniu lipca
uczestniczył w dwu konferencjach
oficjalnych z wojskowymi władzami.
Jedna konferencja odbyła się z wojskowymi władzami sowieckimi, w drugiej brał udział gen. Zygmunt Berling.
W obu spotkaniach uczestniczył gen.
Kazimierz Tumidajski „Marcin”, komendant Okręgu Lubelskiego, który
następnie został aresztowany i wywieziony do ZSRR.
14 sierpnia 1944 r. NKWD aresztowało „Wujka” i osadziło w areszcie na
ul. Chopina 18, skąd udało mu się przesłać gryps do Edmunda Madejczyka
„Miłka”, w którym zawiadamiał, że jest
w areszcie przesłuchiwany przez śledczych NKWD i wypytywany o „Młota” (ppłk Konrad Szmeding) i „Kmicica” (mjr Stefan Dębicki). W drugim
przekazanym grypsie donosił, że został
przeniesiony do obozu na Majdanku,
że dalej jest przesłuchiwany i pytany
o „Młota” i „Kmicica”, prosił o ostrzeżenie zainteresowanych. Grypsy dostarczyli żołnierze WP „Kościuszkowcy”,
pełniący służbę przy aresztowanych.
Z Lublina wywieziono go do ZSRR
pierwszym dużym transportem. 27

Dedykacja autora M. Miazgi-Skupińskiego: P. Wiktorowi Wieruszewskiemu w dniach wspólnej niedoli w dwuletnią
rocznicę pozbawienia wolności – towarzysz wagonu więziennego M. Miazga-Skupiński por. 14.VIII 46 r.

Rys. M. Miazga-Skupiński

sierpnia 1944 r. przybył z FPPŁ nr 43
do obozu nr 178. Odesłany 7 lipca 1947
z obozu nr 454 do obozu nr 171. Odesłany 8 października 1947 do obozu
nr 284, repatriowany 29 października
1947. Do Lublina powrócił bardzo chory w listopadzie 1947 r.
Po powrocie z zesłania, był jednym
ze świadków, który zeznawał na temat
tragicznej śmierci gen. Kazimierza Tumidajskiego w Skopinie (ZSRR). Natychmiast też po przybyciu do domu posłał po Edmunda Madejczyka „Miłka”
z prośbą, aby go odwiedził, bo ma bar-

dzo pilny interes. Madejczyk po przybyciu do „Wujka” zastał go ciężko chorego, leżącego w łóżku. Zaraz na wstępie
„Wujek” oświadczył mu, „że muszą organizować bojówki do zwalczania bolszewików i komunistów”. Widząc w jak
ciężkim stanie zdrowia jest „Wujek”,
Madejczyk zapewnił go, że do sprawy
powrócą zaraz po jego powrocie do
zdrowia. Wkrótce, 17 listopada 1948 r.
„Wujek” zmarł. Został pochowany na
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
Autorka prosi o uwagi dotyczące
w/w.
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Stanisław Karski

Żołnierze wyklęci
Żołnierze
wyklęci,
żołnierze
niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę
ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
i podporządkowanymi im służbami
w Polsce. Określenie pochodzi od nazwy wystawy poświęconej powojennym oddziałom partyzanckim, którą
w roku 1993 na Uniwersytecie Warszawskim przygotowała Liga Republikańska, a spopularyzował je w roku
1996 Jerzy Ślaski w książce pod takim
tytułem.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się
na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich
dniach wojny na terenie Polski działało
80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni żołnierz ruchu oporu
– Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału
kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” –
zginął w obławie w Majdanie Kozic
Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21
października 1963 roku. W praktyce
jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji
mocarstw zachodnich na sfałszowanie
przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i powyborczej amnestii, po której podziemie
liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób..
W walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. cywilów.
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której
uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się
na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając
w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym
i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to

Lech Kaczyński, wizyta w Lublinie. Przekazanie Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski, nadanego pośmiertnie Józefowi Franczakowi – „Lalkowi”, na ręce syna – Marka Franczaka

pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia
Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie
organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność
i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
wsparte przez polskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia
1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku
poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie
uchwalenia nowego święta podjął
w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu
ustawy głosiło, że ustanowienie święta
„jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa,

niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych,
za krew przelaną w obronie Ojczyzny
(...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym,
których patriotyzm i stała gotowość
ofiar na rzecz idei niepodległościowej
pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”. Po śmierci prezydenta Lecha
Kaczyńskiego prezydent Bronisław
Komorowski podtrzymał projekt, ale
uchwalenie nowego święta przeciągało
się. O uchwalenie ustawy apelowała
w grudniu 2010 roku Fundacja „Polska
się Upomni”. Na początku 2011 roku
Fundacja ta, organizacje kombatanckie
i Jan Żaryn sygnowały Porozumienie na
rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy
Wyklętych, stanowiące sobie za główny cel wspieranie ustanowienia Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych świętem
państwowym. Działania porozumienia
zostały przedstawione na konferencji
prasowej w lutym 2011 roku.
█
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Stanisław Karski

Łączka na Powązkach

Kwatera „Ł” – słynna Łączka
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie – była jedną z najściślej strzeżonych tajemnic władzy
ludowej. Nazwisk pogrzebanych na
Łączce ofiar totalitarnego państwa nie
zewidencjonowano w księdze cmentarnej. Wśród blisko trzystu skazanych
na wymazanie ze zbiorowej pamięci
Polaków znaleźli się Żołnierze Niezłomni: oficerowie i żołnierze Armii
Krajowej, Wolności i Niezawisłości,
Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz
„cichociemni”, powstańcy warszawscy i skazani pod fałszywymi zarzutami oficerowie Wojska Polskiego.
Pierwsza publikacja o Łączce to
praca Małgorzaty Szejnert Śród żywych duchów (Londyn 1990, wyd. II
Warszawa 2012). To dzięki tej pracy
historia Łączki zaistniała w powszechnej świadomości Polaków.
Pochówki na Łączce rozpoczęły
się w drugiej połowie kwietnia 1948
i trwały nieprzerwanie do 1956 roku.
Ciała straconych w więzieniu mokotowskim, w kazamatach UB oraz Informacji Wojskowej transportowano
na Łączkę najpierw wozem konnym,
zaś od roku 1949 samochodem ciężarowym z plandeką. Zwłoki transportowane zazwyczaj we wczesnych
godzinach rannych wrzucano do przygotowanych dołów, a następnie zasypywano i wyrównywano teren. Zamordowanych grzebano bez trumien,
niekiedy w skrzyniach zbitych z nieheblowanych desek.
Szczątkową wiedzę o pogrzebanych
na Łączce ofiarach komunizmu posiadały nieliczne rodziny pomordowanych. Informacje uzyskano od grabarzy

pragnących – jak to się powiada – zachować anonimowość. Przeprowadzona w latach 1955–1956 przez zarząd
cmentarza akcja niwelacji kwatery „Ł”
doprowadziła do zatarcia wszelkich śladów po dokonywanych tam przez lata
pochówkach. Niemniej rodziny ofiar
terroru komunistycznego występowały
w latach 1955–1956 o wydanie zgody
na ekshumację zwłok. Zgody nie otrzymano. Tymczasem teren kwatery został
pokryty półtorametrową warstwą świeżo nawiezionej ziemi, w wyniku takiej
działalności na powierzchni Łączki nie
pozostały żadne ślady po pogrzebanych
zwłokach.
W stanie wojennym kwaterę „Ł”
przeznaczono na miejsce spoczynku
zasłużonych dla „władzy ludowej”.
W latach 1982–1984 na szczątkach
ofiar komunistycznego reżimu pochowano blisko dwustu wyższych oficerów Wojska Polskiego, w tym sędziów
stalinowskich, funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
i oficerów Informacji Wojskowej.
W roku 1992, po trzech latach od
tzw. „ugody okrągłostołowej” i po

wielu latach starań rodzin i bliskich
pomordowanych na Mokotowie, stanął
wreszcie na Łączce charakterystyczny
pomnik w kształcie więziennego muru
z literą „V”.
Dopiero w roku 2012 Instytut
Pamięci Narodowej razem z Radą
Ochrony Pamięci i Męczeństwa podjął
wspólne działania w celu odnalezienia
pogrzebanych szczątków więźniów,
ofiar reżimu komunistycznego. Na
terenie kilkuset metrów kwadratowych odnaleziono szczątki stu dziewięćdziesięciu czterech osób, w tym
dwóch kobiet, zamordowanych w latach 1948–1956. Po oględzinach ekshumowanych stwierdzono, że byli
zabijani – podobnie jak w Katyniu –
strzałem w tył głowy.
Wśród ekshumowanych znaleźli się
słynni „cichociemni”: mjr Hieronim
Dekutowski ps. Zapora i mjr Bolesław
Kostrym ps. Żumudzin, a także ostatni
dowódca Narodowych Sił Zbrojnych
ppłk Stanisław Kasznica i legendarny
dowódca V Wileńskiej Brygady AK
mjr Zygmund Szendzielarz, ps. Łupaszko.

Pomnik symbolizujący literę "V" wraz z tablicami pamięci

█
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Stefan Przesmycki

Jest takie miejsce przed Zamkiem
W latach 70. dwudziestego stulecia
pracowałem w Miastoprojekcie. Tam
poznałem Bolesława Szponara. Ze
względu na akordowe wynagrodzenia
projektantów, nie mieliśmy czasu na
częste kontakty. Więcej czasu mieliśmy
tylko w jednym dniu w roku, w dniu 1
maja. Wtedy spędzano wszystkich pra-

cowników w jedno miejsce (ulica Lipowa lub plac Wolności), gdzie nieraz
po 6 godzin oczekiwaliśmy na dopuszczenie nas do defilady na Krakowskim
Przedmieściu. W tych okolicznościach
poznałem bliżej Bolka jako człowieka
o pogodnym usposobieniu i ogromnym
poczuciu humoru. Rozmawialiśmy

Przed wejściem długa kolejka, głównie kobiet, matek, żon i sióstr z paczkami żywności, odzieży i tytoniu dla
osadzonych. Po lewej stronie bramy widać fragment budynku, w którym na parterze przyjmowano paczki

o przeżyciach i ciekawych zdarzeniach,
których w tamtych latach nie szczędziło życie. Bolesław po studiach otrzymał
pracę w przedsiębiorstwie budowlanym
w Lublinie, powierzono mu m.in. kierowanie rozbiórką budynku stojącego
obok Zamku. Pamiętam, że wspominał
to mniej więcej tak:
Rozbiórka była mocno zaawansowana, gdy wezwano mnie do dyrekcji.
Tam po pewnym czasie dostałem telefon, że zawaliła się ściana, która przygniotła kilku robotników. Gdy dotarłem
na miejsce, zacząłem pomagać robotnikom wyciągać spod gruzów zabitych.
Wkrótce przyjechała milicja i aresztowała mnie. Zbyt długo nie siedziałem.
Moja firma bardzo mnie broniła.
Budynek koło Zamku rozbierano,
ponieważ w 1954 roku władza Polski
Ludowej postanowiła uczcić 10. rocznicę powstania PRL-u. Na uroczystości
do Lublina w lipcu miał przybyć sam
towarzysz Bierut. Dlatego postanowiono odmalować elewacje zabytkowych
kamienic na Starym Mieście, a na Podzamczu przygotowywać teren na urządzenie wystawy rolniczej. Rozbiórka
budynku przed Zamkiem związana
była z decyzją likwidacji więzienia
i przeznaczeniem historycznej budowli
na dom kultury.
W czasie wojny na Zamku mieściło
się więzienie hitlerowskie. Od roku 1944
funkcjonowało jako więzienie dla polskiego podziemia niepodległościowego.
Ostatnią egzekucję na lubelskim
Zamku wykonano 12 stycznia 1954
roku, a 21 lutego tamtego roku więzienie na Zamku opuściła ostatnia grupa
więźniów.
Dla poszerzenia mojej wiedzy o tym
budynku i tamtych czasach, ponownie
przewertowałem książkę Zofii Leszczyńskiej pt. „Ginę za to, co najgłębiej
człowiek ukochać może...”. Zwróciłem
uwagę na fragmenty książki odnoszące
się do historii piwnicy pod budynkiem
administracyjnym, w której rozstrzeliwano skazanych na śmierć więźniów
Zamku.
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Fragment drugiej strony „Sztandaru Ludu” z 18 III 1954 r.

Rok 1954. Kobiety w tzw. w czynie społecznym usuwają ostatnie cegły z rozebranego budynku.
Zapewne nie wiedziały, że w jego podziemiach mordowano polskich patriotów

Lektura książki przypomniała mi opowiedzianą przez Bolka Szponara historię
o katastrofie budowlanej przy rozbiórce
tego budynku, w której straciło życie kilku robotników. W związku z tym przyszło mi na myśl, że katastrofa o takich
rozmiarach, musiała znaleźć odzwierciedlenie w ówczesnej prasie. Przeprowadzona w Bibliotece Wojewódzkiej im.
H. Łopacińskiego kwerenda uwieńczona
została powodzeniem. Rzeczywiście, artykuł o katastrofie zamieścił ukazujący
się wówczas „Sztandar Ludu” w numerze 66 z 18 marca 1954 r.
Wczoraj rano w Lublinie przy rozbiórce budynku gospodarczego na
Zamku z powodu niewłaściwej organizacji pracy i niedostatecznego dozoru
ze strony kierownictwa budowy runęła
ściana. Jest czterech zabitych: Jan Rokicki ze wsi Bożedary gm. Krzczonów,
pow. Lublin, Jan Węzka ze wsi Kopanina Kaliszańska, gm. Kamień, pow.
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Puławy, Mieczysław Dębek ze wsi Kaszuby, gm. Rudnik, pow. Krasnystaw
i Walerian Krasucki, z tej samej wsi.
Wskutek odniesionych ran zmarł w szpitalu w godzinach popołudniowych, Jan
Głodzik ze wsi Kopanina Kaliszańska,
gm. Kamień, pow. Puławy. Cztery osoby
zostały ranne: Stanisław Grydek, wieś
Wola Osowska, gm. Wojcieszków, pow.
Łuków, Stanisław Cieślik, ze wsi Majdan
Kozicki, pow. Lublin, Marian Świerszcz,
ze wsi Dys, gm. Niemce, pow. Lubartów
i Mieczysław Strojek, ze wsi Wola Osowska, gm. Wojcieszków, pow. Łuków.
Stan rannych nie budzi obaw.
Dzięki natychmiastowej akcji ratowniczej, ze strony robotników zatrudnionych przy budowie wspomaganych
ofiarnie przez wojsko i Milicję Obywatelską wydobyto w krótkim czasie spod
gruzów wszystkie ofiary wypadku.
Wojewódzka prokuratura wdrożyła
śledztwo. Kierownik budowy inż. Bolesław Szponar i majster budowy Władysław Hilebrand (nazwisko nieczytelne
– przyp. autora) zostali aresztowani.
Dalsze dochodzenia są w toku. Do Lublina przybyła komisja ministerialna
z nadzoru budowlanego, która również
prowadzi badania. Wszyscy winni będą
surowo ukarani.
Teren wypadku został już uprzątnięty i obecnie nie zagraża tam żadne
niebezpieczeństwo, tak że dalsze roboty
mogą być prowadzone...
Pisząc o wypadku, partyjna gazeta
sprytnie omijając prawdę napisała, że
chodziło o rozbiórkę „budynku gospodarczego”. Tymczasem było to miejsce
niesłychanej zbrodni. Tak się złożyło,
że moja przyszła żona przy końcu 1948
i na początku 1949, jako czternastoletnia uczennica, przychodziła do tego budynku, na widzenia z wujem Władysławem Muszkowskim. Siedział w więzieniu na Zamku w związku ze sprawą
Henryka Wieliczki ps. „Lufa”, który
był podkomendnym majora Łupaszki.
Ponieważ władze więzienne zabroniły
Henrykowi Wieliczce widzeń i przyjmowania paczek, jego matka Jadwiga
Wieliczkowa raz w tygodniu przynosiła
paczki swemu siostrzeńcowi Władysławowi Muszkowskiemu. W zimie nie
bacząc na siarczyste mrozy i śnieżne
zawieruchy, całymi godzinami wystawała z paczką w długiej kolejce.
Ale to nie koniec tej wstrząsającej historii domu przed Zamkiem. Interesanci

Centralna część Panteonu

Tabliczka nagrobna

1 marca 2015 r. Autor w towarzystwie żony Ewy składają wieniec na Panteonie. Fot. Benon Bujnowski

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

Apb Stanisław Budzik podczas
uroczystości poświęcenia Panteonu

przychodzący do sali na parterze nie wiedzieli, że sala ta ma drugie dno – „Dno
Piekieł”. Mieszkańcy Lublina także nie
mieli wówczas pojęcia o złowrogiej roli,
jaką pełnił ten budynek. Pisze o tym Zofia
Leszczyńska w periodyku ,,Lublin. Kultura i społeczeństwo” nr 1–2(50–51)2013
11 żołnierzy AK rozstrzelano w podziemiach już dziś nieistniejącego budynku

administracyjnego więzienia na Zamku.
Jako pierwszy w dniu 12 IV 1945 r. zginął o godz, 0.45 por. Czesław Rossiński,
a ostatni Witold Młyniak (01.35).
Ciała rozstrzelanych, jeszcze tej samej
nocy, wywieziono na cmentarz przy ul.
Unickiej, gdzie zostały pogrzebane bezimiennie w nieustalonym do dziś miejscu.
Z powyższego wynika, że w czasie 50
minut zamordowano 11 osób, czyli co
pięć minut uśmiercano jedną osobę!
Pracujący w podziemiach budynku kaci
osiągnęli niezwykłą sprawność.
Rozstrzeliwanie więźniów starano się
utrzymywać w tajemnicy. Okazało się
później, że więźniowie mieli dobre informacje o dokonywanych mordach. Po
latach, gdy Władysław Muszkowski wyszedł na wolność, opowiadał mi, że nazajutrz po rozstrzelaniu Henryka Wieliczki
(14.03.1949 r.), więźniowie podnieśli
taki piekielny tumult w całym więzieniu,
że przez dłuższy czas strażnicy bali się
interweniować. Walili w metalowe drzwi
menażkami i wznosili okrzyki: Wieliczko
nie żyje! Zamordowali Heńka!
Wypada dodać zdanie o tym, jak
wygląda miejsce po budynku-katowni
przed Zamkiem. Zabrukowano je kost-
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kami betonowymi, tak że powstał ogólnodostępny deptak. Ilu przechodniów
wie, po jakim miejscu spaceruje?
A przecież jest to miejsce straceń około trzystu Najlepszych Synów Ojczyzny.
Miejsce to powinno być w sposób szczególny upamiętnione i otoczone opieką.
Zofia Leszczyńska udokumentowała
przeprowadzone przez władze PRL-u
zbrodnie na polskich patriotach, w licznych publikacjach książkowych. Parę lat
temu wystąpiła z inicjatywą, aby pamięć
o co najmniej 300 zamordowanych osobach w strasznym domu przed Zamkiem
uczcić okazałym obiektem, wykonanym
z trwałego materiału – granitu. Monumentalny obiekt, panteon, w którym
znajdą się symboliczne groby wszystkich żołnierzy niezłomnych, rozstrzelanych w piwnicznej katowni przy Zamku
i pogrzebanych w nieznanych miejscach
stanął na cmentarzu przy Unickiej.
1 marca 2015 roku Panteon na
cmentarzu przy ulicy Unickiej poświęcił metropolita lubelski abp Stanisław
Budzik. We wzruszających uroczystościach brała udział Honorowa Kompania Wojska Polskiego.
Stefan Przesmycki

Zamek Lubelski w latach 40. XX wieku
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Stanisław Turski
W Lublinie – w roku 2015 – powstał Szlak Żołnierzy Wyklętych
Szlak został zaprojektowany przez Karola Wołka – wiceprezesa ZG Związku Żołnierzy NSZ,
wybrany do realizacji przez mieszkańców Lublina w Budżecie Obywatelskim Miasta,
a zrealizowany przez Oddział Miejski PTTK w Lublinie i Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

DWANAŚCIE PRZYSTANKÓW PAMIĘCI
Szlak powstał z potrzeby dostarczenia mieszkańcom Lublina i przyjezdnym podstawowych informacji na
temat Żołnierzy Wyklętych, jako że
wiadomości na ten temat były przez
dziesiątki lat utajniane, zakazywane
i przekłamywane.
Długość szlaku na terenie Podzamcza i Śródmieścia, gdzie znajduje się
11 przystanków wynosi ok. 4–4,5 km.
Odległość od przystanku 11 (siedziba
Głównego Zarządu Informacji, który
jest usytuowany na rogu ul. Narutowicza i Piłsudskiego) do przystanku 12
(Państwowe Muzeum na Majdanku)
wynosi ok. 3,5 km; z ul. Piłsudskiego
można dojechać na Majdanek komunikacją miejską.
Uwarunkowania historyczne spowodowały, że po wyzwoleniu z okupantów niemieckich wschodnich terenów obecnej Polski – co miało miejsce
latem 1944 r. – Lublin stał się stolicą
tej części kraju. Jednym z zadań polskich władz, które były całkowicie
podporządkowane stalinowskiej Rosji,
były represyjne działania polityczno-policyjne w stosunku do członków
podziemia niepodległościowego oraz
osób cywilnych, które nie godziły się
z nową rzeczywistością. Wielu Polaków nie chciało bezwzględnego podporządkowania naszego kraju komunistycznemu reżimowi, który przybierał
postać sowieckiej okupacji. Największy dramat przeżywali członkowie
Armii Krajowej, Narodowych Sił
Zbrojnych, Wolność i Niezawisłość
a także Batalionów Chłopskich, którzy
wypełniali rozkazy swoich mocodawców politycznych. Nawet ci, którzy się
ujawniali, byli aresztowani przez siły
bezpieczeństwa.
Na Lubelszczyźnie opór przeciwko komunistycznej władzy trwał dłużej niż w innych regionach w Polsce.
Lubelskie służby bezpieczeństwa
tworzyły szeroki aparat kontrwywia-

du wojskowego i milicji, zarówno sowieckiego jak i polskiego (SMIERSZ,
NKWD, UB, Informacja Wojskowa),
organizując wiele aresztów oraz więzień karno-śledczych dla przeciwników ustroju. Przesłuchujący więźniów
funkcjonariusze posługiwali się niedozwolonymi metodami śledztwa: wymuszaniem zeznań za pomocą bicia,
zastraszania, prowokacji oraz tortur,
często aż do zakatowania niewinnych
osób, lub nie chcących zdradzić swojej
konspiracyjnej wiedzy. W niektórych
katowniach wykonywano też wyroki
śmierci.
Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych
obejmuje 12 obiektów, spośród kilkudziesięciu tego typu w Lublinie. Oznaczony jest logotypem sylwetki wilka,
jako że kryjący się po lasach żołnierze
podziemia, często osaczani przez ubeckie obławy, żyli prawem wilka – jak pisał o tych niezłomnych Polakach poeta
Zbigniew Herbert.
Szlak ten poświęcony jest żołnierzom, którzy zawsze nosili wolną Polskę w sercach i dla niej poświęcali swoje zdrowie, rodziny i życie, zachowując
honor i niezłomność.
Zamek Lubelski
Od czasów carskich do wybuchu
II wojny światowej w zamkowych murach mieściło się więzienie, najpierw
rosyjskie, potem polskie. Po przejęciu zamku przez Niemców osądzano
w nim Polaków; sporadycznie trafiali
tu również Żydzi. Ogółem przez zamkowe kazamaty przeszło wówczas ok.
40 tys. osób! Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Lublina w lipcu 1944
roku, Zamek stał się sowieckim więzieniem karno-śledczym dla tzw. wrogów
narzucanego siłą ustroju komunistycznego, szczególnie dla żołnierzy podziemia niepodległościowego. Najzacieklej
tropiono żołnierzy AK, NSZ i WiN,
którzy nie uznawali sowieckiej dominacji nad Polską.

Przesłuchiwanych szykanowano, poniżano, prowokowano, zastraszano, bito
i katowano, stosując cały arsenał tortur
fizycznych i psychicznych; wielu z nich
osadzono na kary śmierci, które tu wykonywano. Niektórzy umierali z odniesionych podczas śledztwa obrażeń, braku
pomocy medycznej i straszliwych warunków bytowych. Niestety, wśród prześladowców były także osoby pochodzenia
żydowskiego, którzy pracowali w rosyjskim i polskim aparacie bezpieczeństwa;
niektórzy z nich przeżyli okupację niemiecką dzięki pomocy Polaków…
W l. 1944–1954 przez więzienie na
zamku przeszło ok. 32 tys. osób. Wszyscy ci, którzy przeżyli tutejszą gehennę, nie pozbyli się tej traumy do końca
życia.
Pomnik Zaporczyków
Zaporczycy to żołnierze ze zgrupowania niepodległościowego, którym
dowodził major, cichociemny, Hieronim Dekutowski o pseudonimie Zapora. Była to największa formacja partyzancka walcząca z okupantem niemieckim, a następnie sowieckim w okolicach Lublina.
Okazały pomnik w kształcie płaskorzeźby stoi na Podzamczu, poniżej ul.
Zamkowej i Bramy Grodzkiej. Upamiętnia 227 Zaporczyków, którzy polegli
w walkach o niepodległość Polski w l.
1943–1963; (Józef Franczak ps. Lalek,
osaczony k. Piask przez UB w 1963 r.,
był ostatnim poległym w boju partyzantem podziemia poakowskiego na terenie
Polski).
Cmentarz przy ul. Unickiej
Na tym cmentarzu rzymskokatolickim pochowano ponad 1500 osób,
które zginęły z rąk niemieckiego okupanta w latach 1939–1944, zaś po
zainstalowaniu się na wschodnich terenach pojałtańskiej Polski, pogrzebano tu tajemnie, w bezimiennych grobach kilkaset osób – zamordowanych
przez siepaczy UB i NKWD. Ofiarami
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Pomnik Zaporczyków na Podzamczu (fot. St. Turski)

byli w większości żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego
z AK, NSZ, BCh i WiN a także cywile
o niepodległościowych przekonaniach
i dążeniach, których zamordowano lub
zamęczono w czasie śledztw na lubelskim Zamku i w innych lubelskich katowniach.
Pamięć ofiar czci pomnik – mogiła,
a także symboliczne tablice z nazwiskami pomordowanych osób, umieszczone na Kaplicy Cmentarnej.
Areszt śledczy NKWD
Działał w kamienicy przy ul. Probostwo 1, w l. 1944–1945. NKWD
czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (Narodnyj Komisariat Wnutriennych Dieł), zainstalował
się w Lublinie wraz z wkroczeniem do
miasta Rosjan. Sowieccy funkcjonariusze przesłuchiwali Polaków związanych z organizacjami podziemnymi
w wielu miejscach Lublina, także w kamienicy przy ul. Probostwo.
Nie dało się dotychczas ustalić liczby ofiar, które były tu przesłuchiwane

i torturowane. Wśród zakatowanych
więźniów znajduje się major Jakub
Hałas ps. Głaz, oficer 3. Oddziału
Sztabu i Szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu Lubelskiego Armii
Krajowej.
Kościół pw. św. Józefa i klasztor
Ojców Karmelitów
Ten renesansowy zespół sakralny
stoi przy ul. Świętoduskiej. W okresie
II wojny światowej Niemcy urządzili
w klasztorze wojskowy areszt, w którym więziono i przesłuchiwano Polaków za przynależność do podziemnego
ruchu oporu. W lipcu 1944 r. areszt
przejęło NKWD, a niebawem urządzono tu więzienie śledcze Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. We wrześniu
1944 r. przeniesiono więzienie na lubelski Zamek. Do tego czasu funkcjonariusze komunistycznej prokuratury
wojskowej oraz informacji wojskowej
przesłuchiwali tu w okrutny sposób
żołnierzy AK i NSZ, zaangażowanych
w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Siedziba PUBP
W kamienicy przy Krakowskim
Przedmieściu 47 miał swoją pierwszą
siedzibą Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP). Był tu
także areszt, przez który przeszło kilkuset Polaków – członków różnych organizacji niepodległościowych lub ich
sympatyków. Aresztanci byli brutalnie
przesłuchiwani, dręczeni i torturowani.
W 1945 roku udało się zorganizować
zbiorową ucieczkę więźniów, dzięki
pomocy Stanisława Maińskiego, który
będąc członkiem NSZ pracował tu pod
przykryciem UB-owca.
Siedziba NKWD oraz UB
W kamienicy przy ul. Szopena 18
istniał w l. 1944–1945, jeden z wielu lubelskich aresztów NKWD i UB.
Aresztowanych żołnierzy formacji
niepodległościowych oraz polskich cywilów przesłuchiwali m.in. funkcjonariusze sowieckiego kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ. Pomieszczenia
kamienicy były świadkami męczących
śledztw z biciem i torturami, które ob-
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jęły kilkuset więźniów, także nieletnich
członków organizacji konspiracyjnych.
Koszmarne warunki pobytowe i maltretowanie osadzonych osób spowodowały śmierć co najmniej kilkunastu
z nich. W piwnicach zachowały się
dramatyczne inskrypcje, wyryte przez
aresztantów.
Z tutejszej katowni udało się uciec
dwóm żołnierzom „wyklętym”: Stanisławowi Łukasikowi i Janowi Morawiecowi; niestety, zostali po pewnym
czasie pojmani i straceni przez UB
w mokotowskim więzieniu.
Cmentarz przy ul. Lipowej
(wejście przez Główną Bramę)
Rozległy teren cmentarza z tysiącami grobów i okazałym drzewostanem,
był dogodnym miejscem konspiracyjnych kontaktów Polaków, zarówno
podczas okupacji niemieckiej, jak i po
lipcu 1944 r. Niestety, na początku
1945 r. doszło na cmentarzu do wielkiej „wsypy” w Okręgu Lubelskim
NSZ, która zapoczątkowała serię aresztowań przez komunistyczne siły bezpieczeństwa i głośny proces pokazowy
w Warszawie. Po bestialskim śledztwie
skazano ostatecznie na śmierć 7 osób.
Stracono ich na polu mokotowskim
w Warszawie.
Na lubelskim cmentarzu znajdują się
mogiły, a także groby symboliczne polskich żołnierzy i działaczy niepodległościowych. Pochowano tu m.in. Alinę
Blaszyńską, ps. Kalina – żołnierza AK
i NSZ, sanitariuszkę, zmarłą w szpitalu
w wyniku ciężkich ran, jakie odniosła
w bitwie z NKWD pod Hutą; jej prawdziwe nazwisko mogło ukazać się na
tablicy nagrobnej dopiero po kilkudziesięciu latach.
Cmentarz przy ul. Lipowej
(wejście od ul. Białej)
W północno-zachodniej części nekropolii znajdują się kwatery wojskowe.
Spoczywają tu m.in. żołnierze września
1939, a także ofiary niemieckiej i sowieckiej okupacji. Przy głównej alei,
zwanej Aleją Zasłużonych, znajdują się
symboliczne mogiły Polaków, którzy
należeli do formacji niepodległościowych: majora H. Dekutowskiego, żołnierzy AK Okręgu Lublin, Inspektoratu
Rejonowego, gen. K. Tumidajskiego
– komendanta Okręgu AK, zamordowanego przez NKWD w ZSRR.
Szczególnie wyróżnia się okazała
mogiła – pomnik, wystawiona ku czci

Pomnik Zapory przy ulicy Lipowej (fot. St. Turski)

polskich oficerów zamordowanych
w Katyniu i na Kresach przez zbrodniarzy z NKWD.
Pomnik majora Hieronima
Dekutowskiego ps. Zapora
Stojący przy ul. Lipowej, naprzeciw
Gimnazjum nr 9, pomnik odsłonięto
w 2003 r. w hołdzie dowódcy i jego
sześciu podkomendnych, zamordowanych przez katów z UB w więzieniu
mokotowskim w Warszawie.
Hieronim Dekutowski, po specjalnym przeszkoleniu wojskowym na Zachodzie, został zrzucony w 1943 r. do

Polski jako cichociemny. Niezwłocznie objął przydział do Kedywu Okręgu
Lublin AK. Jako dowódca oddziałów
partyzanckich osiągnął szereg sukcesów w walce z niemieckim okupantem,
kontynuując ją w okresie sowieckiej
dominacji nad Polską po lipcu 1944 r.
Dowodził największym oddziałem
podziemnym AK w okolicach Lublina. Podstępnie schwytany we wrześniu
1947 r., został zamordowany w dwa
lata później przez komunistów i skrycie
pochowany. Jego szczątki, odnalezione
w 2012 roku na tzw. łączce, złożono

uroczyście w Panteonie Żołnierzy Wyklętych na warszawskich Powązkach.
Prezydent Polski Lech Kaczyński
odznaczył pośmiertnie Hieronima Dekutowskiego Krzyżem Wielkim Odrodzenia Polski.
Siedziba Głównego
Zarządu Informacji
W kamienicy, która stoi u zbiegu ul.
Narutowicza i Piłsudskiego, mieściła
się w latach 1944–1945 siedziba Zarządu Naczelnego Dowództwa Ludowego – bo taką oficjalną nazwę miała ta,
rzekomo polska instytucja, która była
całkowicie sterowana przez kontrwywiad wojskowy SMIERSZ. Większość
oprawców, którzy przesłuchiwali i katowali więźniów, stanowili funkcjonariusze tej organizacji, ubrani dla niepoznaki w polskie mundury.
Przez tutejszy areszt przeszło co
najmniej kilkadziesiąt osób, w większości członków polskiego podziemia
niepodległościowego. Przesłuchiwano m.in. żołnierzy NSZ, którzy chcąc
walczyć nadal z Niemcami, zaciągnęli
się do wojska polskiego. Zostali oni
przekazani w ręce komunistycznych
sądów wojskowych, gdzie orzekano
wysokie kary.
Państwowe Muzeum na Majdanku
Na terenie ówczesnej wsi Majdanek,
w latach 1941–1944, funkcjonował
niemiecki obóz koncentracyjny, w którym zginęło ok. 80 tys. osób z kilkudziesięciu państw Europy. Po ucieczce
Niemców z Lublina w lipcu 1944 r.,
władze sowieckie i współpracujący
z nimi Urząd Bezpieczeństwa (UB),
niezwłocznie utworzyły w tym miejscu tzw. obóz filtracyjny dla żołnierzy
formacji niepodległościowych. Mieścił
się on w barakach na III polu więźniarskim. W obozie zamykano przede
wszystkim żołnierzy AK, BCh i NSZ,
zarówno aresztowanych jak i tych, którzy się dobrowolnie ujawniali.
Działalność „filtrującą” prowadził sowiecki kontrwywiad wojskowy
SMIERSZ oraz quasi-polska placówka
informacji wojskowej. Część więźniów
wcielono do jednostek wojskowych,
które były podporządkowane sowietom, a najbardziej podejrzanych deportowano do łagrów w głąb ZSRR.
Stanisław Turski

Tablica na ścianie kamienicy Szopena 18
Tablica na murze klasztoru przy ul.Świętoduskiej (fot. St. Turski)
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Stanisław Turski

Krótki reportaż z krótkiego
spotkania

Tablica na kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej

Kaplica cmentarna na cmentarzu przy ul.Unickiej

W sobotę, 27 lutego, sfotografowałem Kaplicę Cmentarną przy
ul. Unickiej z symbolicznymi tablicami pomordowanych Polaków
na lubelskim Zamku i innych miejscach w latach 1944–1954 oraz
okolicznościowy pomnik. Pod kaplicą natknąłem się na staruszkę,
która w wielkim trudem zamiatała liście przed tablicami... rękawiczką. Pomogłem kobiecie, wywiązała się rozmowa, opowiedziała, że pochodzi z Majdanu Starego, gdzie zginał w roku 1963
ostatni żołnierz „wyklęty” Józef Franczak, pseudonim „Lalek”.
Przychodzi tu często, ponieważ w zbiorowej mogile na cmentarzu
pochowani są też jej krewni – ofiary bestialstwa UB. A potem zapytała nagle: „Panie, kto tym KOD - em kieruje? Przeczuwam, że
to są jacyś wrogowie Polski. Źle mi się one kojarzą, a szczególnie
ci co nimi kierują, bo ten tłum to w większości zachowuje się tak
jak kiedyś w PRL na różnych masówkach. Jak był cud w Katedrze,
to zgonili, panie, ludzi z fabryk na plac Litewski i kazali potępiać
ciemnotę katolików, Watykanu oraz wrogów demokracji. To byli
wtedy przeważnie rodziny ubeków i innych komunistów. Oni się
wtedy bardzo bali o te swoje stołki. Pewnie z tymi z KOD-u też jest
podobnie, bo oni się boją prawdy i sprawiedliwości”. Zadziwiła
mnie trzeźwością sądów ta bardzo wiekowa, niepokaźna fizycznie,
kobieta. Dodała na odchodne: „Pan jeszcze młody i silny. Pilnuj
pan Polski! Gdyby nie ci, które tu leżą, to może by jej nie było,
tylko ruska republika! Teraz doszli jeszcze inne wrogi, te ukryte,
co się na Boga porywają. Z takimi trudno walczyć”. Tak się złożyło, że w domowym archiwum znalazłem zdjęcie z wiecu na placu
Litewskim, o którym wspomniała kobieta z cmentarza. Dołączam
do ewentualnego wykorzystania.

Tablica pamięci ostatniego z ,,Żołnierzy Wyklętych" Józefa
Franczaka ps. ,,Lalek" (fot. St. Turski)
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Pomnik Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Unickiej

Tablice pamięci Żołnierzy Wyklętych z kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej (fot. St. Turski)
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Tablice pamięci Żołnierzy Wyklętych z kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej (fot. St. Turski)
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Lublin nie będzie Ciemnogrodem
Nie będzie, bo – jak można się domyślać – nie pozwolimy!
A jeśli jest już – o zgrozo – Ciemnogrodem, to nie pozwolimy, aby nadal nim pozostawał. Nie pozwolimy!
Napiętnujemy przywary, ośmieszymy
zacofańców, wypalimy żywym ogniem
zabobony i przedwiekowe praktyki ludzi minionej epoki. Postawimy tamę
ciemnogrodzianom!
Skąd ten wywód i po co? Termin
„ciemnogród” przypomnieli propagandziści komunistyczni w okresie stalinizmu. Transparenty z napisem „Lublin
nie będzie Ciemnogrodem” zaczęły
powiewać nad Lublinem w roku 1949
roku. A wszystko za sprawą cudu w lubelskiej katedrze…
Od 3 lipca 1949 roku do jesieni w Lublinie działy się rzeczy niezwykłe. Na obrazie Matki Bożej Katedralnej, namalowanym 30 lat wcześniej,
pojawiły się krwawe łzy. Do Lublina
ciągnęły tłumy wiernych i ciekawskich,
zdążały – najczęściej – polnymi drogami, transport kolejowy bowiem wstrzymano, w mieście trwały represje wobec uczestniczących w nabożeństwach
i gromadzących się wokół katedry. „To
sprytna gra kleru” – głosiła oficjalna
propaganda. – „Wszystko w celu za-

głuszenia uroczystości ku czci 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina!” Na placu
Litewskim gromadzono robotników
zwożonych z terenu całego województwa, którzy – wedle poleceń wiodącej
partii mieniącej się robotniczą – mieli
wyszydzać i protestować przeciwko
ciemnocie ludu lubelskiego. Na innych
transparentach widniały ostrzegawcze
hasła: „Nie pozwolimy nadużywać
wiary do celów politycznych”, „Precz
z politykami w sutannach”.
Z kronikarskiego obowiązku wspomnieć należy o historii obrazu. Namalowany został przez prof. Bolesława
Rutkowskiego z Częstochowy. Artysta
na prośbę bpa Mariana Leona Fulmana skopiował wizerunek Matki Bożej
z Jasnej Góry. Cud oficjalnie uznał
Jan Paweł II, koronacji obrazu dokonał
w roku 1988 Prymas Polski Józef kardynał Glemp.
Ciemnogród powołał do życia Stanisław Kostka Potocki (1755–1821),
polityk, działacz oświeceniowy, archeolog, ale także i literat, satyryk, na rok
przed śmiercią ogłosił powieść „Podróż
do Ciemnogrodu”. W powieści wyszydzał konserwatywne poglądy zwolenników ustroju, jaki panował w Polsce
przedrozbiorowej. Z czasem pojęcie

„ciemnogród” zaczęło być powszechnie używane jako pejoratywne określenie poglądów konserwatywnych i tradycjonalistycznych, zaś określenie
„ciemnogrodzianie” odnosiło się do
ludzi niewykształconych, zacofanych,
ślepo przywiązanych do tradycji.
Z ciemnogrodzian, nieskorych do
nauki i zmiany poglądów, podkpiwał
– w roku 1953 – Konstanty Ildefons
Gałczyński w wierszowanym pamflecie Chryzostoma Bulwiecia podróż do
Ciemnogrodu, którego tytuł nawiązuje
do powieści Potockiego. W 1964 powstał film Ciemnogród ukazujący Ludowe Wojsko Polskie jako postępową
siłę walczącą z ciemnotą i zabobonami
mieszkańców polskiej prowincji.
O transparencie, wspomnianym filmie i Potockim nikt już nie pamięta,
o Gałczyńskim – jak się zdaje – również, o Ciemnogrodzie pamięć trwa
nadal.
Lublin – przez niemałą grupę zuchwalców, cyników i prześmiewców –
nadal bywa nazywany Ciemnogrodem.
I nic, i nikt już tego chyba nie zmieni,
bądź co bądź to lud lubelski zainspirował Potockiego do stworzenia prześmiewczej powieści.
zwf
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Obóz w Błudku. Jeden z wielu
Obóz NKWD w Błudku na Roztoczu
zbudowano w latach 1944–1945. Na
jego terenie otoczonym płotem z drutu
kolczastego, znajdowały się trzy baraki,
w tym jeden dla kompanii wartowniczej. Dowództwo zajęło dom prywatny
i leśniczówkę. Załogę obozu stanowiła
kompania Ludowego Wojska Polskiego
pod dowództwem Rosjanina, funkcjonariusza NKWD – Wołodii Konowałowa.
W obozie przetrzymywano polskich
obywateli uważanych za niewygodnych dla ówczesnej władzy, w tym żołnierzy AK. Dokładna liczba więźniów
nie jest znana.
Przetrzymywani w obozie byli zmuszani do pracy w pobliskich kamieniołomach. Więźniowie za 10 godzin dziennie
otrzymywali skromniutkie posiłki. Wielu
z nich zmarło z wycieńczenia. Zmarłych
z wysiłku i zamordowanych grzebano na
nieodległym cmentarzu. Oblicza się, że
spoczywa tam około 80 więźniów.

Działalność obozu wykryły akowskie struktury z Suśca i Józefowa. Tamtejsi dowódcy: Marian Warda ps. „Polakowski” i Konrad Bartoszewski ps.
„Wir” podjęli decyzję o ataku na obóz
w celu uwolnienia więźniów. Sformowano grupę uderzeniową liczącą około
50 żołnierzy. Akcję przeprowadzono
w nocy z 25 na 26 marca 1945 roku.
Niestety, planu ataku nie udało się
utrzymać w tajemnicy, dowództwo
obozu zostało uprzedzone o ataku,
przetrzymywanych więźniów popędzono przez Hamernię na stację kolejową
Długi Kąt i wywieziono. Partyzanci
zniszczyli opuszczony obóz i rozbroili
liczącą 150 osób kompanię wartowniczą, która nie podjęła walki. Jedynie
enkawudzista Konowałow, jego współpracownik i sześciu oficerów, którzy
usiłowali stawiać opór, zginęli.
Obozu już nie odbudowano. W latach 1951–1953 żołnierze KBW prze-

prowadzili ekshumację pochowanych
na przyobozowym cmentarzu. Ekshumowane ciała więźniów prawdopodobnie złożone zostały na zamojskiej
„Rotundzie”.
Obecny cmentarz w Błudku – położony około 100 metrów na połudnowyzachód od drogi Oseredek – Hamernia
– ma wymiar jedynie symboliczny.
Na trzech mogiłach stoi 7 brzozowych krzyży. Między grobami ustawiono jeszcze jeden wysoki dębowy
krzyż z datą funkcjonowania obozu.
Obok cmentarza na postumencie z kamieni stoi kamienna stela zwieńczona
krzyżem, ufundowana w 47. rocznicę
zagłady obozu przez Żołnierzy Światowego Związku AK Koło Rejonowe
Susiec. Cmentarzem opiekuje się jeden
z uczestników ataku na obóz, Bronisław Malec.

Kamienne obeliski z napisami wykutymi przez Bronisława Malca. (fot. St. Turski)

St.T.
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Strażnik
pamięci

Rankiem 19 kwietnia 2016 roku, pojechałem z dwoma kolegami na Roztocze Środkowe kręcić film o obozie NKWD
w Błudku koło Suśca. Mój sąsiad Janusz Hanas obsługiwał kamerę, zaś Włodek Surdacki nagrywal dźwięk, a ja przeprowadzałem wywiad z 94.letnim Bronisławem Malcem – jednym
z uczestników ataku oddziałów AK na ten obóz. Bronisław
Malec, ekskolejarz, trzyma się krzepko, ma świetną pamięć,
pisze wiersze i nieustannie opiekuje sie miejscem po byłym
obozie. To z jego inicjatywy Gmina Susiec postawiła kamienne pomniki, urządziła cmentarz zmałych i zamordowanych
więźniów. Bronisław Malec wlasnoręcznie wykuł napisy
na pomnikach, ale jedna informacja wywołała kontrowersje
władz pozagminnych, informacja jest prosta i prawdziwa, a –
niestety – historia trudna i złożona. Otóz komendantem obozu
był Moskal, a prokuratorem Żyd. Słowo Moskal nikogo nie
razi, ale to drugie określenie – owszem.
Na szczęście władze powysyłały tylko pisma, aby się asekurować, a napisy i tak pozostały.
Film jest sponsorowany przez Instytut Pamięci Narodowej.
Stanisław Turski
Na zdjęciach Stanisława Turskiego Bronisław Malec
w rozmowach przed kamerami Janusza Hanasa
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„Kielecka Łączka”
wyznaczona biało-czerwoną taśmą
Tylko
została im Biało-Czerwona Szarfa
wyznaczająca miejsce niechcianego spoczynku,
którą harcerze w ukryciu zamocowali
na drewnianych kołkach
i deska z napisem
MIEJSCE PAMIĘCI
NARODOWEJ
„KIELECKA ŁĄCZKA”

W naszym kraju wiele łączek,
na których kwiaty wyrastają
z krasnych lic dziewczyn
a łodygi i pnie
z kości bohaterów.
Wraz z oddanymi sługusami
pozostawił je Wschodni Wiatr,
kiedy przestraszył się Wielkiej Idei
Ojczyzny i wierności jej Synów.

Stanisław Rogala

Polakom pomordowanym przez UB
w latach 1945-1956

W moim zielonym mieście
„Łączkę” śmierci
urządził na bagnach rozlewiska Silnicy,
abyśmy ich zmaltretowane i zamęczone ciała,
jeżeli krzyczące usta nie zachłysną się wodą,
jeżeli przerażone oczy nie wypłyną na wierzch,
jeżeli wyciągnięte o pomoc ręce
nie spotkają się z obojętnością,
jeżeli…
kości nie wymieszają się
z kośćmi ojców na cmentarzu Piaski,
abyśmy szybko zapomnieli
o tej gęstej od liści wodzie,
o tym bagnie nad brzegiem
o tej wiklinie gęsto porastającej
o tych ciężkich kamieniach
rozrzuconych nieprzypadkowo
o tych stertach śmieci
o tej ziemi narzuconej metrami
o tym…
że tu leżą niewinni a wierni

budowlana biało-czerwona taśma
dostąpiła wielkiego zaszczytu
ogradzając ich nieśmiertelne groby
jak niewypały!
………………………………………
Jednak niezmordowanie
powracają codziennie –
Bronisław Klimczak „Sokół”,
Ludwik Michalski,
Stanisław Staroń,
Marian Krzyszkowski…
pomordowani 1951, 1952
– powoli uczymy się ich nazwisk
Już nie porośnie na nich trawa!

W CIENIU PAŁACU
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Stanisław Rogala

W CIENIU PAŁACU
Tak oto żyliśmy w cieniu piekoszowskiego Pałacu,
przeżywaliśmy nasze klęski i zwycięstwa,
nasze przegrane i sukcesy,
nasze troski i radości, miłości i zdrady.
Wzrastaliśmy razem z nim i starzeli się
wspólnie.
Mimo wszystko trwaliśmy
z czasem i poprzez czas
(według znanej legendy)
W cieniu naszego Pałacu mogło zdarzyć się wszystko: podłość spotkać się
ze świętością, tchórzostwo z nadzwyczajnym bohaterstwem, altruizm ze
szczególnym egoizmem, a miłość mogła pomieszać się z nienawiścią… dosłownie wszystko, na co tylko stać człowieka. Przykładów może dostarczyć
każdy kamień z jego wysokich murów,
każda cegła z czterech kominów. Liczne okna oglądały ich stosunkowo dużo
napływających z każdej strony świata.
Cieknące obok pałacu strumyki nie
zawsze mogły pomieścić wszystkich
łez wylanych przez kilka wieków jego
uporczywego trwania. Łez tych uzbierało się sporo, duży staw, po którym
można było pływać popularną swojego czasu wenecką gondolą, ledwie je
mieścił, a jeżeli dławił się, oddawał łzy
pobliskiej rzece Bobrzy... i wspólnie
rozpływały się po świecie.
Historia pałacu zaczęła się stosunkowo dawno (prawdopodobnie – użyjmy
bezpiecznego historycznie określenia),
zdecydowanie przed pierwszą połową XVII wieku od Jana Aleksandra
Tarły i jego przodków, wojewody lubelskiego, sandomierskiego, znanego
ówcześnie poety, bardzo wykształconego magnata, uczestnika wojen moskiewskich, tatarskich, szwedzkich,
królewskiego dworzanina. To on swój
ród, wcześniej wzbogacony przez pradziada Stanisława Tarłę, wyniósł do
największej potęgi magnackiej w Polsce. Można nawet uznać, że to od
niego – Jana Aleksandra Tarły – albo

przede wszystkim od jego słabości dla
kaprysów małżonki – księżniczki Anny
Czartoryskiej, córki kresowego magnata władającego województwem wołyńskim, nabrał szczególnego blasku.
Jan Aleksander długo przeżywał
smutek po śmieci pierwszej żony –
Krystyny Zborowskiej, kasztelanki
oświęcimskiej. Na piękną Annę ledwie
zwrócił uwagę podczas ostatniego balu
u króla Władysława, kiedy na zdecydowane żądanie króla, mimo smutku na
twarzy, musiał raz i drugi poprowadzić
z księżną chodzonego. Król fircykiem
był – to prawda, ale Janowi Aleksandrowi ta książęca białogłowa pozostała
w myślach…, w oczach przecieranych
z nadmiernej wilgoci często powracała jej smukła kibić, długie zbałwanione na francuski sposób loki i pozornie
nieśmiałe lecz zdecydowane spojrzenie
spod czarnych rzęs… tak skutecznie
przesłoniło odeszłą małżonkę, że zapomniał o swym smutku i po pewnym
czasie poprosił księcia Mikołaja Jerzego z Czartoryska o rękę córki… Tarło tylko hrabią był…, ale bogatym, oj
bogatym, i ustosunkowanym, niemal
bratem króla, wojewodą na kilku znaczących województwach i udanie rymował... Po kilku miesiącach wahania
książę oddał mu rękę ukochanej córki.
Hrabia Jan Aleksander cieszył się
szacunkiem i poważaniem u okolicznej szlachty i wielmożów, a gdy nie był
zajęty jakąś wojaczką, ucztom nie było
końca. Na zaproszenie jego ekscelencji
biskupa Jakuba Zadzika na bal do jego
nowego pałacu w Kielcach, o bogactwie którego już krążyły niesamowite
opowieści, udał się z ochotą… Miód
i wina były mocne, szybko rozgrzewały
umysły i podniecały do psotów. Ostatnia fraszka hrabiego wywołała gromkie
brawa i przepijanie pucharami, jak za
młodzieńczych czasów żakowskich,
więc hrabia zdobył się na kolejną. Ekscelencja nie powinien się obrazić:
Wasza ekscelencjo, sobolowe futra,
purpura na grzbiecie

na palcach pierścienie, w gardłach
trunki przednie,
koronne marzenia – drogi nam biskupie,
gościłbym cię chętnie w piekoszowskiej chałupie.
Biskup potrafił ostro ripostować
i odpowiedział wielmoży bez namysłu:
Wybacz wojewodo mej posłudze
siermiężnej
jednak po kmiecych chałupach nie
jeżdżę.
Zazgrzytał zębami urażony hrabia,
z przyzwyczajenia rękę na szablisku
oparł i dumny swej potęgi, odparł biskupowi:
Klnę się ekscelencjo na diabelskiego
kata
i zapraszam do takowoż pałacu za
dwa lata.
Biskup parsknął udawanym śmiechem, a wojewoda, wielce oburzony,
obrócił się na pięcie i wybiegł z przebogatego pałacu. Niewiele dłużej niż po
dwóch latach stanął pod Piekoszowem
okazały pałac równy biskupiemu. Ekscelencja jednak nie uczestniczył w balu
wyprawionym w dzień jego otwarcia,
bo wielmoża nie przysłał zagroszenia
ani nie przekazał stosownej ofiary. Nie
widział też przejazdu w środku lata
książęcej małżonki do pałacu z pobliskiej willi włoskiej, również wybudowanej dla niej w weselnym podarku...
Księżna życzyła sobie pojechać do
niego na saniach, więc drogę wysypano… solą. Hrabia sprostał kaprysowi
księżnej małżonki i wzbudził zdumienie okolicznej szlachty. Po kilku latach
niespodziewanie wielmożę zmogła nieznana najlepszym medykom śmiertelna
choroba. A pałac… przetrwał w rodzie
Tarłów, smaganym wieloma burzami
a rzadko pogodnymi dniami, też tylko
kilka pokoleń.
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Potomkowie Jana Aleksandra chcieli wprowadzić i osadzić na tronie Polski króla Stanisława Leszczyńskiego
– swojaka, czemu najmocniej przeciwstawiły się Rosja i Saksonia. Młodzież
zbuntowała się przeciwko ich knowaniom. Adam Tarło został marszałkiem
konfederacji opatowskiej zawiązanej
w prastarej kolegiacie, której kamienie
murów długo i daremnie nosiły ślady ostrzenia karabelek i czekaników
szlacheckiej braci. Marszałkowi starał
się pomagać stryj Jan Tarło. Swoim
kilkutysięcznym oddziałem konfederatów sandomierskich, którzy skrzyknęli
się w Dzikowie, wojewoda lubelski
starał się zastąpić drogę przyszłemu
królowi Augustowi III Sasowi, zdążającemu z Drezna ku Warszawie. Na
potrzeby walki szlachta ofiarnie zbierała fundusze. Myślano o prawdziwej
wolności dla Rzeczypospolitej, bez
dyktanda obcych. Adam – „pan piękny, hojny i wielkiego serca”, swoje
dzieciństwo i młodość spędzał w cieniu
piekoszowskiego pałacu i wielokrotnie
powracał do gniazda przodków. Przede
wszystkim jednak należał do odważnych i powszechnie znanych wojaków.
Dość udanie przewodził swoim wojakom w bitwach pod Gulczą, Sołobkowicami, Ossowem, Zakliczynem. Był
najważniejszym dowódcą wojsk koronnych. Jego piekoszowski oddział miał
własną chorągiew, która jednak zaginęła podczas przebudowy miejscowego
kościoła. „Dzikowski” skarb, zgromadzony przez szlachtę na potrzeby wojska, spoczął gdzieś – może w piekoszowskim pałacu, może w chełmskim
kościele albo jeszcze w ariańskiej kaplicy w Janowie, starannie ukryty, i czeka
na szczęśliwego odkrywcę. Marzenia
hrabiego Adama Tarły zakończyły się
jednak w 1735 roku klęską pierwszego
polskiego powstania przeciwko Rosji
i Prusakom o niepodległość ojczyzny,
a sam bohater zginął w pojedynku
sprowokowanym przez Kazimierza Poniatowskiego, skrycie pchnięty szablą
przez jego sekundanta.
A pałac… Pałac w następnym wieku
spłonął, jakby biskup Zadzik rzucił na
niego klątwę, niby zamieszkały w nim
jakieś nieczyste siły… nieustannie pohukiwało w nim, jęczało, w wysokich
kominach słychać było sataniczne
śmiechy, wycie wilków, groźne szczekanie psów, pomruki niedźwiedzi. Nie

pomógł nawet święty obraz namalowany przez Krzysztofa Latockiego,
nowicjusza częstochowskich oo. Paulinów, a przekazany do piekoszowskiego kościoła przez ojca Tobiasza
Czechowicza. Maryja z dzieciątkiem,
namalowana na nim, od przybycia nierzadko płakała krwawymi łzami, ale też
często pomagała błagającemu ją ludowi
o wsparcie … Z czasem pałac na kolejne lata utonął w mroku zapomnienia.
Na krótko przypomniał go chłop-powstaniec styczniowy… Mocno
rannemu udało się uciec z małogoskiej
zawieruchy. W zrujnowanym przez
rosyjskie bomby bolmińskim kościele znalazł święty Krzyż o odłamanym
prawym ramieniu i z jego pomocą, unikając otwartych dróg, żołnierzy Czengierego i usłużnych donosicieli, kryjąc
się po laskach, doczłapał nad Ostróżek
opływający piekoszowski pałac… Miał
nadzieję, że może jakiś wnuk Tarłów,
pomny przeszłości przodków, jeszcze
żyje i ukryje go choćby w zamkowej
piwnicy… Nad Ostróżkiem dopadli
go kozacy, posiekli szablami, kawałki ciała nabijane na piki rozrzucili po
okolicy, zakazując miejscowemu ludowi grzebać je pod najsroższą karą. Na
ludzi padł wielki strach, ale, ku ogólnemu zaskoczeniu, szczególnie kozaków
asystujących generałowi w modlitwie
przed cudownym obrazem, niespodziewanie i tajemniczo w miejscu śmierci
powstańca pojawił się piękny krzyż
z czerwonego piaskowca, niby wypłynęła na niego święta krew. A gdzie
spadły kawałki ciała męczennika –
wyrastały inne Krzyże, równie piękne
i każdy obmyty krwią. Nie powstrzymały je żadne carskie nakazy ani katorgi zsyłane na patriotów, nikt nie odważył się zniszczyć tego Krzyża. Stoi
do dziś nad niewielkim strumieniem,
spogląda w stronę murów pałacu, jakby
na coś czekał… Tylko ostatnim czasem
ktoś obtrącił mu ramię wskazujące na
Boga… Naprawiono je, ale rzemieślnikowi wyszło jakiejś mocno rachityczne, niepodobne do bolińskiego. Może
miało wskazywać na nasze biedne czasy – trudno dociekać…
Pod pałacem, w jego głębokich piwnicach, mieli nadzieję znaleźć schronienie więźniowie, którym udało się
zbiec z wyjątkowo ciężkiej kopalnianej

pracy podziemnej w pobliskiej Jaworzni. Było ich wielu, mrowie, ale wielu
też umierało od nieustannie sączącej się
między kamieniami brunatnej cieczy…
Sączącej się w letnie upały a marznącej
podczas zimowych mrozów… W tych
górach Świętego Krzyża zawsze było
wielu, mnóstwo niepokornych, niegodzących się na niewolnicze knuty, na
wisielcze ambony, na strzały pod lasem
lub w głębokich wilczych jamach…
Wielu powstańców, zbójów, buntowszczyków i zdrożnych braci zakonnych
z pobliskiej Karczówki, z niezbyt odległego Świętego Krzyża… Łudzeni
nadzieją wolności kopali długie podziemne tunele, aby jak krety doczołgać
się do jasnego światła za kolczastym
drutem, za wysokim murem, za ścieżką
wydeptaną przez wartownika z karabinem… Ślady ich niespełnionych marzeń znajdujemy jeszcze dzisiaj, kiedy
na podwórku nieoczekiwanie zapadnie
się ziemia, pojawia się wielka dziura
w ziemi, do której strach zaglądać, albo
ulewny deszcz wypłucze z ilastej gliny jakieś piszczele… Co robić z nimi?
Kłopot wielki. Piszczele najczęściej zasypujemy ziemią a doły – śmieciami…
To już nasze, współczesne czasy, którymi obwiniamy pałac Tarłów.
Od północnej strony naszego pałacu, w jego głębokim cieniu rozłożyła
się wioska Brynica, niegdyś nazywana
Starą Wsią, a od pewnego czasu Milczącą Wioską. Rozłożyła się wzdłuż
rzeki Bobrzy, nad jej spokojnymi łąkami i przez dziesiątki lat pozwalała
kmieciom cicho żyć i odpoczywać na
niewielkich pagórkach po ciężkiej pracy, poiła swoją wodą najstarszego i największego polskiego olbrzyma – Bartka, także Henrykowskie cisy i platana
Olbrzyma. Jej spokój zakłócały tylko
lokalne wydarzenia: królewskie wizyty
i huczne uczty – Łokietka, Kazimierza
Wielkiego, Jagiełły, Sobieskiego, zbuntowanych Polaków kościuszkowskich
i styczniowych… Złotą jesienią rzeka
i jej okolica odzyskiwała spokój, a gdy
zbliżała się do pałacu Tarłów i Piekoszowa, szemrała z radości, że niedługo,
w Wolicy, połączy swe wody z Czarną
Nidą i razem podążą w stronę Wisły.
Dla Bobrzy ostatnim wyjątkowo
pięknym wrześniem był ten – zapamiętany przed wielu, wielu laty, ale na
którego wspomnienie jeszcze naszym
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wnukom będzie drżała skóra na ciele,
gdyż ten wrzesień nie dla wszystkich
był jednakowo piękny …
We wrześniu 1944 roku u Emilii Szajdek, nauczycielki z Brynicy,
nieoczekiwanie pojawiło się trzech
niemieckich tajniaków, poszukiwali „Barabasza”. Nauczycielka winna
wiedzieć o nim, od szkolnych dzieci
może się dowiedzieć. Wystarczy dobrze je przycisnąć, przestraszyć. Uparcie milczała, a tajniacy nie mieli czasu.
Skatowaną powlekli ku rzece. Jakoś
pojawili się partyzanci. Odbili nauczycielkę. Odtąd wszyscy musieli się ukrywać. Nazajutrz tego pięknego września
dużą grupą przyjechali Niemcy. Żądali wskazania partyzantów. Mimo ich
krzyków wszyscy milczeli. Wybrali
dziewięciu i rozstrzelali. Zakopano ich
w dole nieopodal rzeki i w cieniu pałacu. Lecz, wbrew zakazowi, mieszkańcy Brynicy odkopali ciała, ułożyli
w trumnach i pochowali na cmentarzu
w Chełmcach.
We wrześniu 1981 roku postawiono
im piękny pomnik:
Pamięci mieszkańców Brynicy, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny
ginąc z ręki
okupanta hitlerowskiego.
na płycie wypisano ich nazwiska:
Zamordowani 13 września 1944
Józef Sideł
Wojciech Sideł
Stanisław Sideł
Antoni Sideł Zamordowani
Józef Szczerek w czasie okupacji
Stanisław Szczerek Józef Surma
Józef Czyż Antoni Kobiec
Jan Bąk Adam Sideł
Stanisław Grabowski Antoni Krauze
Społeczeństwo
Gminy Piekoszów
I Koło ZBOW i D
Wrzesień 1981 r.
Każda msza, celebrowana przy pomniku, odprawiana jest w milczeniu.
Nawet we wrześniu – zawsze w głębokim milczeniu.
To nie były ostatnie tak tragiczne doświadczenia mieszkańców piekoszowskiej gminy.

Honoratka opowiadała o państwie
W., które przez niemal całą wojnę przechowywało w pobliżu swojego domu
żydowską rodzinę. Icek był brygadzistą
w fabryce pomp w Białogonie. Podlegał mu Kazik W. Nie narzekał na Icka,
choć jako przełożonego też nie chwalił.
Ot, po prostu, przełożony miał swoje
prawa i przywileje. Ledwie wybuchła
wojna, a Żydzi zaczęli się strachać
o swój los… U Icka było chyba szóstka a może nawet więcej dziecięcego
drobiazgu, więc miał się o kogo troszczyć, w drugim roku wojny przyjechał
z Kaziem zaraz po świętach Wielkiej
Nocy… Kazio tylko oznajmił, że od
dzisiaj będzie u nich mieszkał Pan Brygadzista i nikt o nic więcej nie pytał.
Nie wolno... Niech nikogo nie interesuje, kto obok nich mieszka. Choćby
nie wiadomo co!... Dziecięcy drobiazg
z dwoma dorosłymi znikł w kamiennej
piwnicy w wysokim brzegu strumienia Ostrówka, w której hrabia Tarło
niegdyś gromadził najstarsze roczniki
francuskiego wina. Ludzie zapomnieli
o kamiennej piwnicy, kiedy strumień
obrósł krzakami, a następnego roku
wysechł.
Józiu tylko, najmłodszy synek państwa W., zaglądał nieraz do Żydziątek,
choć nie zawsze było mu wolno… Józiu
miał swoje sposoby, żeby nikt go nie
zauważył, od maleńkości przemyślny
był, i usłużny. Państwo W. wysługiwali
się dzieciakiem, chcąc podać mieszkańcom piwnicy bochenek chleba, garnek
ziemniaków z barszczem, skopek mleka… Nowi lokatorzy nie pojawiali się
ludziom na oczy. Jednak, mimo wielkiej ostrożności, ktoś musiał zauważyć
białogońskiego brygadzistę, jak nieraz
o zmroku przemyka do piwnicy w skarpie Ostróżka, ktoś komuś coś szepnął,
może zauważono Józia bawiącego się
z nieznanym nikomu dzieciakiem – pozostało to tajemnicą. Upłynęły kolejne
miesiące, przestano szeptać, nikt nie
zauważał obcego dzieciaka nad brzegiem rzeczki… A jednak... W sierpniu
czy we wrześniu, niemal o pierwszym
zmroku nad strumykiem pojawił się
niemiecki samochód, z którego wysypała się kupa żołdaków. Rozbiegli się
nad strumykiem, zaglądali pod suche
krzaki, kłuli po brzegu bagnetami, tupali żołdackimi buciorami… Jeden
z nich coś musiał usłyszeć, może płacz
dziecka, może niechciany jęk wielkie-
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go strachu, zaczął krzyczeć: Komm mal
Her!, komm mal... A wtedy spod jego
nóg niespodziewanie czmychnął mały
Józio. Niemiec strzelił, nie mierząc, do
spłoszonego „szaraka”. Dopiero kiedy
„zajączek” uskoczył w bok i pognał
dalej, przykucnął nieco, karabin swój
oparł na kolanie i pociągnął serią. „Zajączek” fiknął dwa koziołki i zamarł
na polu. Nastąpiła dziwna cisza, tylko
od kamiennych murów pałacu odbijało się echo karabinowych wystrzałów.
Po chwili z domu wybiegła pani W.
i z rozpaczliwym krzykiem rzuciła się
w stronę leżącego na polu Józia. Za
nią wybiegł Kazimierz, ale ubiegł tylko kilka kroków i gruchnął na ziemię,
aż zakurzyło się nad potoczkiem…
pewnie dostał ataku apopleksji. To była
jego odwieczna choroba. Jeszcze choroba tarmosiła nim, a z ust toczyła się
piana, gdy wrzucano go na niemiecki
samochód. Kilku z pozostałych Niemców już biegło w stronę krzyczącego
kolegi, który odpinał od paska granaty. Nim dobiegli do niego, żandarm
wrzucił jeden i drugi granat w otwór
kamiennej piwnicy. Jakaś diabelska
siła uniosła kamienie ze ścian bardzo
wysoko, żandarma odrzuciło do strumienia, nadbiegający przycupnęli między obeschłymi krzakami i wszyscy
czekali w ciszy, aż kamienie i tumany
kurzu opadną na ziemię… A cisza była
straszna i trwała całą wieczność…
Honoratka zalewała się wielkimi
łzami, ile razy opowiadała tragiczną historię rodziny brygadzisty i państwa W.
Nigdy nie dokończyła jej opisu, a my
nie mieliśmy odwagi prosić ją. Sami
długo byliśmy porażeni… Od tego
okrutnego zdarzenia Ostróżek zaczęto
nazywać Ciemnicą.
Przez długi czas wielu mieszkańców gminy i ich rodaków uznawano
za zaginionych. Albo – jakby zaginionych. Nie wrócili do domów, nie
nadsyłali listów ani żadnej informacji.
Jakby porwały ich nasze złe czarty,
gdzieś ukryły przed ludzkim okiem…
Cisza, niemal grobowa cisza. Nie wolno było o nich mówić, nawet wspominać szeptem. Jeżeli, to tylko w domu
i bardzo głębokim szeptem, żeby sąsiad nie usłyszał, nawet się nie domyślał naszego szeptu. Mógłby… dopiero, kiedy w kraju zasadniczo zmieniła
się tzw. okupacyjna władza, prawda
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wyszła na jaw, cisza zamieniła się
w wielki płacz, poszukiwanie swoich
ojców, braci, sąsiadów, znajomych…
To „Wielki Brat”, dawno skamieniały
w marmurowych pomnikach, przeklęty przez diabłów lubujących się w złu
przerastającym ludzkie wyobrażenia,
które nawet ich porażały, zawinił tej
ciszy trwającej przez wiele lat… Pozostawił po sobie wiele podmuchów
Wschodniego Wiatru, wielu swoich
wiernych synów-następców godnych
tylko jego. Lecz z tymi poradziliśmy
sobie dość szybko, choć udawali świętych i patriotów – wydawało się nam.
Zaraz po tym ujawnieniu, w centrum
naszej miejscowości, obok straży pożarnej postawiono kilka pomników ze
złotymi płytami. Na szczycie każdej
Matka Boska z Dzieciątkiem unosiła
się nad polskim Orłem ze Złotą Koroną. A u stóp każdej informacja, która
porażała, ale i ożywiała naszą pamięć
o zaginionych:
Dąb pamięci
posadzony dla uhonorowania
funkcjonariusza
Policji Państwowej
I dalsze informacje:
Antoni Bąk
ur. w 1895 roku w Karsznicy
zamordowany przez NKWD
w Miednoje w roku 1940
Piekoszów, 11 listopada 2011 r.
I następny:
Jan Kozioł
ur. w 1890 roku w Szczukowicach
zamordowany przez NKWD
w Miednoje w roku 1940
Piekoszów, 11 listopada 2011 r.
I następny:
Tadeusz Rozpędek
ur. w 1897 roku w Dziepółci
zamordowany przez NKWD
w Twerze w roku 1940
Piekoszów, 14 kwietnia 2012 r.
I następny:
Henryk Wiśniewski
ur. w 1906 roku w Sosnowcu

zamordowany przez NKWD
w Miednoje w roku 1940
Piekoszów, 14 listopada 2011 r.
Wtedy dowiedzieliśmy się, że takich
morderstw-zaginięć było wiele, wiele
tysięcy, że ten Wschodni Wiatr – carski syn – bywał bardzo okrutny, a jego
polscy sługusi starali mu się dorównać
i przewyższyć w okrucieństwie.
Nasi piekoszowianie bardzo często
zastanawiali się, skąd biorą się tak złe
moce, tak dokuczające ludziom (najczęściej dobrym). Nie wszystko dawało
się zrzucić na kolejnych carów, naczelników, wójtów, komendantów, sołtysów, sekretarzy; nie wszystko usprawiedliwić przekleństwem, pechem,
złym losem, koniecznością pokuty za
grzechy czy złym urokiem i diabelskimi sztuczkami.
Czarownice, Blekoty, diabełki, a nawet wesołe Turosiki, różni Madeje, Ozgi,
Boruty, Smolenie, które zwykle utożsamialiśmy, z niezrozumiałego dla nikogo
powodu, z pałacem… pojawiali się w naszej okolicy niespodziewanie, czynili
swoje zło i gdzieś, na dłużej czy krócej,
znikali. Po każdej ich wizycie zwykle
trudno się było ludziom przyznawać do
siebie, odważnie spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi. Jakby się wstydzili
jeden drugiego, a nawet sami siebie.
Ktoś zauważył, że upostaciowione
zło może mieć schronienie we Wzgórzu Malik albo… albo – w Chelosiowej
Jamie, czy Jaskini Pajęczej, a nawet
w Jaskini Jaworzyńskiej w Górze Kopaczowej, gdzie dominuje olbrzymia
dziura w ziemi, niezbadana przez żadnego śmiałka ludzkiego pochodzenia,
chyba że jest to.... Czyli, wydawało się,
że w jaskiniach, z którymi byliśmy już
chyba obeznani i zaprzyjaźnieni. Już
nawet podejrzewaliśmy pisarzy-wesołków, którzy raczej nie stronili od
ich opisywania, aby wzbudzać w nas
strach i przerażenie. Poszli najodważniejsi śmiałkowie, kilka dni krążyli po
Miedziance i wszystkich tajemnych
miejscach, pełzali na czworakach, sunęli po błotnistych zboczach, szusowali
po wylewiskach i wypływach, meanderkowali po mikrotarasach, kalcytowej kaszce raniącej kolana do krwi.
Przepadali w diabelskich ciemnościach
i niezgłębionych głębinach. Wspinali

Piekoszów zamek Tarłów

się na szczyt sięgającego nieba komina
z szatańskiego kamienia, wybudowanego niemal przed dwustu laty, aby podglądać Lucyfera. Nic jednak tajemnego
nie znaleźli ani ukrytego nie odkryli.
Złe moce i podejrzani osobnicy nieustannie byli górą, kryli się za piramidkami, kręcili młyńce w rozetach, w salach z jeziorkiem i kominkami, nawet
zasłaniali się stadami nietoperzy jak
groźnymi chmurami burzowymi. Najgorzej, że nawet rozmodlone gospodynie nie mogły im zaradzić, o pokropieniu święconą wodą nie było co marzyć.
Ksiądz pleban nie chciał narażać swojej dostojności na szwank. Czyżbyśmy
musieli ulec złym mocom, pogodzić się
ze złem, poddać się mu!…
Z naszym pałacem, wybudowanym
z zazdrości i pychy, choć pokropionym
wodą (nie wiadomo czy nie szatańską),
należało się pogodzić, zawierzyć jego
nieszczęśliwemu losowi jak własnemu… Przecież jego ściany budowane
były z kamienia wydobywanego z Góry
Kopaczowej. Taki budulec świadczył
o wszystkim…
Inne burze i zawieruchy, których
doświadczali nasi przodkowie, też były
straszne, lecz żadna nie dorównała
wcześniejszym, może dlatego, że po
nich pojawiało się słońce, rodziły się
dzieci, życie trwało, a kobiety śpiewały
miłosne pieśni…
Więc nasz piekoszowski pałac ciągle trwa, choć tylu już śmiałków zamierzało się na niego niejedną siekierą,
łomem, rozebrać go, kamienie skrycie
zabrać na inne pałace… albo utopić
w jakimś bagnie…
A niech trwa, mimo wszystko jesteśmy przecież jakby Nim!
Stanisław Rogala
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Lublin – w oczach legionowego artysty
W 1918 roku ukazał się w Krakowie
zbiór litografii zatytułowany: Lublin.
Motywy Architektury Polskiej. Było to
jedno z kilku dzieł Jana Kantego Gumowskiego poświęcone różnym obiektom charakterystycznym dla rodzimego krajobrazu kulturowego: dworom
ziemiańskim, kamienicom mieszczańskim, kościołom w miastach, krzyżom
przydrożnym i kapliczkom wiejskim.
Nawet ich pobieżny przegląd upewnia nas, że widoki Lublina są najciekawsze.
Piękna i zarazem intrygująca jest
już sama przednia winieta zbioru, prezentująca herb miasta wkomponowany
w ozdobny ornament z koroną. Barwna
litografia podkreśla w ten sposób rangę Koziego Grodu, plasującą go wśród
kilku grodów I Rzeczypospolitej, uznanych za siedzibę władcy.
Całość wykonana została na jednakowym, szlachetnym papierze oraz
ma te same wymiary. Litografie nie są
też numerowane. Z uwagi na te cechy,
przez lata traktowano je jako odrębne
dzieła sztuki. Oprawiano i ozdabiano nimi mieszkania, stąd dzisiaj pełne
komplety stanowią rzadkość muzealną
i kolekcjonerską.
Życie i twórczość Jana Kantego Gumowskiego jako rysownika, grafika
i malarza najpełniej przedstawił prof.
Jerzy Żywicki. Jego fundamentalna
praca: Jana Gumowskiego motywy
polskie z 2003 roku jest podstawowym źródłem dla wszystkich, zajmujących się kulturą miasta nad Bystrzycą
w pierwszych dekadach XX wieku.
Korzystałem z niej jak również z eseju Profesora, zamieszczonego w pracy
zbiorowej Ikonografia dawnego Lublina z 1999 roku.
Jan Gumowski urodził się w 1883
roku w Krościenku nad Dunajcem.
Zmarł w 1946 roku w Krakowie. W tym
mieście artysta odbył studia na Akademii Sztuk Pięknych w latach 1902
– 1907. Jego mistrzami byli tak wspaniali twórcy jak Józef Mehoffer, Leon
Wyczółkowski i Konstanty Laszczka.
Po wybuchu I wojny światowej
zgłosił się na ochotnika do legendar-

nej I Brygady Legionów Polskich i po
pewnym czasie skonstatował, że jest
jedynym rysownikiem w jej szeregach.
Zaczął więc utrwalać istotniejsze momenty ze szlaku bojowego. Portretował dowódców, kolegów oraz ciekawe
obiekty architektoniczne.
Szczęśliwym dla Lublina trafem,
artysta rozchorował się na dyzenterię i został przewieziony do szpitala
w Chełmie. Na rekonwalescencję wysłano go 11 września 1916 roku do Lublina, skąd zaledwie po dwóch dniach
musiał wyjechać do lekarza okulisty
w Krakowie. Po raz kolejny przebywał w Lublinie w połowie listopada
i w grudniu tegoż roku. Mógł więc rozpocząć materializowanie pomysłu, który zrodził się z pewnością już podczas
pierwszego pobytu.
Przegląd wszystkich litografii, pozwala każdemu miłośnikowi Lublina,
kontemplować urodę miasta sprzed lat
i wędrować zarazem umownym traktem podmiejskim, wzdłuż obiektów
drewnianych oraz być jednocześnie
obecnym na miejskich trotuarach, by
prześledzić losy budynków charakterystycznych dla zabudowy Lublina.
Murowany szlak Jana Gumowskiego zaczynał się naszkicowaniem Bramy
Krakowskiej i Bramy Grodzkiej oraz
Bazaru przy Bramie Grodzkiej w Lublinie.
Dalszy obiekt z teki Gumowskiego,
znajdował się w bliskim sąsiedztwie
Bramy Grodzkiej przy nieistniejącej
dzisiaj ul. Zamkowej. Wśród ciągu kamienic znalazły się i te wybrane przez
artystę i opatrzone na litografii podpisem Lublin.
Szczególną wartość historyczną i artystyczną mają Domy na ulicy Szerokiej. To piękny i stylowy ciąg zabudowy jednej z głównych ulic Podzamcza.
W pamięci potomnych przetrwał dzięki
wspomnieniom o dawnym mędrcu żydowskim zwanym Widzącym z Lublina. Ich solidny, mieszczański wygląd
stanowił źródło inspiracji także dla
projektantów ciągu ulicznego, zbudowanego już po wojnie przy dzisiejszym
Placu Zamkowym.

Przegląd litografii prezentujących
budynki murowane kończy Stara Bożnica. Jan Gumowski zobaczył ją na
Kalinowszczyźnie. Słaba znajomość
realiów historycznych Lublina nie pozwoliła artyście dostrzec w budowli śladów przeróbek adaptacyjnych.
Wszak dawna synagoga na litografii to
nic innego, jak Kościół o.o. Franciszkanów. Po opuszczeniu przez zakonników zespołu klasztornego w 1817 roku,
świątynia zaczęła tracić swój sakralny
wygląd. Zakupił ją na skład kupiecki
Tadeusz Weisberg, by po przejściu na
katolicyzm, podarować obiekt o.o. Salezjanom.
Podkreślenia wymaga fakt, że litografia Stara Bożnica jest jedyną, jednobarwną w części zbioru poświęconej
obiektom murowanym.
Osobny rozdział w tematyce grafik
Gumowskiego zajmuje architektura
drewniana. Zabudowa tego typu stanowiła istotny element panoramy miasta
w pierwszym i drugim dziesięcioleciu XX wieku. Tak więc artysta miał
do wyboru wiele ciekawych obiektów
wielce znaczących w dziejach miasta.
W zbiorze jest ich najwięcej. Ich litografie – za wyjątkiem jednej – zostały
sporządzone w jednobarwnej technice.
Wspólną ich cechą jest fakt lokalizacji. Umownie można przyjąć, że zdecydowana większość położona była
w ówczesnej otulinie miasta. Rysownik
rozpoczął wędrówkę ze szkicownikiem
nad rzeką Czechówką u zbiegu ulic
Ogrodowej i Czechowskiej i kontynuował pracę przesuwając się sukcesywnie w kierunku Kalinowszczyzny, aż do
obrzeży dzielnicy.
Dworek szlachecki w Lublinie, do
którego wjazd znajdował się na wysokości dzisiejszej ulicy Chmielnej,
położony był w dużym jak na warunki
miasta ogrodzie. Parterowy budynek
w kształcie prostokąta to klasyczny,
przestronny dworek ziemiański z gontowym dachem, szeregiem okien na
ścianie frontowej i bocznej, zabezpieczonych okiennicami oraz charakterystycznym gankiem zdobionym kolum
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nami. Słowem siedziba szlachecka, jakby żywcem przeniesiona z kart epopei
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Z biegiem lat popadał w ruinę i rozebrany został w 1941 roku z nakazu
władz niemieckich.
Wśród cyklu litografii drewnianych
budynków, tylko ta jedna jest wielobarwna. Kolejna litografia zatytułowana Domek przy ulicy Szewskiej w Lublinie, pokazuje tylko fragment budynku
na posesji. Jest parterowy, a fronton
zdobi szereg kolumienek, misternie
wystylizowanych przez stolarzy. Uroku całości dodaje płotek, oddzielający
sztachetami grządkę kwiatową od ulicy
oraz ławeczka, idealne miejsce dla sąsiedzkich pogaduszek. Wiele wskazuje

kością i stopniem zniszczenia, wybrał
trzy. Dwa z nich były niewątpliwie
zasiedlone wyłącznie przez biedotę.
Litografie: Domek Żydowski na podzamczu i Lublin ul. Krawiecka N 6,
prezentują dwa zaniedbane i długo nie
remontowane budynki. Oba mają wiele
cech podobnych: są piętrowe, z finezyjnymi balustradami balkonowymi
i doczepionymi na parterach dobudówkami. Wyglądem odbiega od nich i to
znacznie trzeci budynek w tej dzielnicy Domek mieszczański na podzamczu.
Był wprawdzie też piętrowy i posiadał
obszerny balkon, ale pozostałe detale
wskazują przede wszystkim na zasobność właścicieli. Duży, gontowy dach
z solidnym kominem, okiennice zdo-

Winieta zbioru grafik Jana Gumowskiego prezentująca herb miasta Lublina

na to, że z tyłu Domku znajdował się
ogród, łagodnie opadający ku brzegom
rzeki Czechówki.
Z ulicy Szewskiej Jan Gumowski
wędrować musiał w kierunku ulicy
Lubartowskiej, za którą aż po Wzgórze Zamkowe, rozciągała się dzielnica
zwana Podzamcze. W tamtym okresie
zamieszkiwała ją w większości ludność
pochodzenia żydowskiego.
Artysta spośród dziesiątków domów
łudząco podobnych kształtem, wiel-

bione prześwitami w kształcie serc,
zadaszenie nad drzwiami wejściowymi
wyróżniały go z pewnością spośród
tandetnej zabudowy w tej dzielnicy
i zapewne starannym wykończeniem
zewnętrznym, zwróciły uwagę artysty.
Wszystkie trzy budynki Podzamcza
nie dotrwały do naszych czasów. Podzieliły los dziesiątków im podobnych.
Upływ czasu, pożary i wreszcie celowa
działalność Niemców, niszczących budynki po wypędzeniu Żydów podczas

II Wojny Światowej, dopełniły skali unicestwienia. Wyobrażenia o tym
kwartale miasta, możemy pielęgnować
wyłącznie dzięki pracom J. Gumowskiego sprzed stu laty.
Dalsze kroki ze szkicownikiem skierował artysta w stronę Kalinowszczyzny, która w tamtych czasach znaczyła
więcej niż dzisiaj. W spuściźnie po tamtych latach pozostały nam jednobarwne
litografie: Garbarnia i Dom garbarza.
W podobnej konwencji zaprezentował
J. Gumowski Dom mieszczański na
przedmieściach Lublina. Analiza szkicu sytuacyjnego budynku w prawym
górnym rogu, ogrodzenie i drzewa oraz
pomieszczenia gospodarcze, pozwalają
stwierdzić, że mamy do czynienia z siedzibą zubożałego ziemianina na rogatkach miasta lub nawet gospodarstwem
chłopskim.
Całość jednobarwnych litografii
prezentujących architekturę drewnianą wieńczy Studnia przy kościele na
przedmieściach Lublina. To jedyny
obiekt, który po naprawie i przeróbkach, dotrwał do naszych czasów. Podziwiać i porównywać jej wygląd do
tego przed laty, możemy do dzisiaj odwiedzając kościół pw. św. Agnieszki.
Teka litografii „lubelskich” była
praktycznie wykończona już w 1918
roku. Dzięki wielkiemu miłośnikowi sztuki Wiktorowi Ziółkowskiemu
wiedziano o niej w Kozim Grodzie już
w następnym roku. Przez całe międzywojnie przymierzano się do pokazania
jej w naszym mieście. Do publicznego przedstawienia teki doszło dopiero
w roku 1954. Ostatni raz prezentacja
wszystkich litografii zbioru miała miejsce w 2008 roku na Wydziale Politologii UMCS przy placu Litewskim.
Zaprezentowała go Fundacja Willa
Polonia ze swych zasobów, przy okazji
odsłonięcia okolicznościowej tablicy
ku czci Ignacego Daszyńskiego w 90.
rocznicę powołania w tym gmachu
Tymczasowego Rządu Rzeczpospolitej
Polskiej.
Komplet prac Jana Gumowskiego
jest unikalny i rzadki a zarazem tak
doskonały pod względem artystycznym, że zasługuje na prezentowanie
go w Lublinie na stałej wystawie. Zbliżająca się setna rocznica odzyskania
przez Rzeczpospolitą niepodległości
byłaby doskonałą okazją do zrealizowania takiego projektu.
█
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Studnia przy kościele na przedmieściu Lublina, sygn. J. Gumowski 1917 r.; litografia jednobarwna
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WCZORAJ, DZIŚ, NA ZAWSZE...
To hasło, a także motto projektu wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy działają w Lublinie. Młodzi ludzie, uczniowie klas licealnych. Inicjatorami byli: z III Liceum
im. Unii Lubelskiej – Anna Głowacka
i Maria Futrzyńska oraz Jakub Czajczyk, z IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej – Paweł Wartacz oraz z warszawskiego Liceum 89. im. Aleksandra
Fredry – Dominika Pituła, wcześniej
uczęszczająca do lubelskiego III Liceum. Dziewczęta zainteresowały się
Muzeum Powstania Warszawskiego,
stały się jego wolontariuszkami, odwiedzały tę placówkę wielokrotnie, podejmowały różne zadania wynikające z jej
potrzeb.
Podjęły realizowany przez Muzeum
projekt kontaktów z byłymi uczestnikami Powstania Warszawskiego w 1944 r.,
którzy dziś, już w starszym wieku, zamieszkują w różnych regionach Polski.
Ilu jest dawnych powstańców, którzy po
wojnie, osiedlili się i pracowali w Lublinie? Są dziś kombatantami, należą do
różnych kombatanckich organizacji.
Licealistom udało się nawiązać kontakty z kilkoma i na zaproszenie odpowiedzieli: Andrzej Żubr ps. Jędruś ze
Świdnika, Tadeusz Pietrzyk ps. Tadek,
Józef Zielke ps. Bryza i Andrzej Trubecki ps. Zając. Oni też uczestniczyli
w niektórych spotkaniach.
Inicjatorzy projektu ujętego w haśle
„Wczoraj, Dziś, Na zawsze...” postanowili przybliżyć szerszej publiczności Lublina tych bohaterów roku 1944,
powstańców mieszkających w naszym
regionie. Projekt został realizowany
w postaci różnych imprez.
W kawiarni Chmielewskiego o okupacyjnej kuchni mówiła Aleksandra
Zaprutko-Janicka.
Jak wyglądała kuchnia w ciągu tych
63 dni walk powstańczych? Czym karmiono walczących żołnierzy AK?
Na spotkaniu ze znaną pisarką i reportażystką Barbarą Wachowiak autorka opowiadała o wybitnych pisarzach
związanych z Lublinem (Stefan Żeromski), o Unii Lubelskiej, o Stefanii
Sempołowskiej, a także o lubelskich

Stoją od lewej: Paweł Wartacz, Anna Głowacka, Tadeusz Pietrzyk – żołnierz Powstania, Dominika
Pituła, Andrzej Żubr – żołnierz Powstania, Józef Zielkie – żołnierz Powstania, Maria Furzyńska

Zołnierze Powstania: Tadeusz Pietrzyk, Andrzej Żubr, Józef Zielkie z rodzinami i zespołem projektowym

Młodzi członkowie zespołu projektowego: drugi z prawej Piotr Czajczyk.

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

powstańcach z 1944 r., członkach Szarych Szeregów. Prezentowano piosenki, fragmenty filmów. Myślą przewodnią spotkania były słowa wiersza poety
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Kto
Cię będzie Polsko kochał.
W auli KUL młodzi inicjatorzy projektu rozmawiali z zaproszonymi powstańcami: Andrzejem Żubrem, Józefem Zielkem i Tadeuszem Pietrzykiem,
którzy odpowiadali na pytania prowadzących spotkanie. Słuchacze, którzy
rekrutowali się głównie z uczniów
z lubelskich liceów, wypełnili salę po
brzegi. Relacji z dni powstańczych słuchano z uwagą i w wyjątkowej ciszy.
W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z Wandą
Traczyk-Stawską ps. Pączek. W czasie
walk powstańczych była łączniczką-strzelcem oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych
w dyspozycji gen. „Montera”. Została
sfotografowana przez zespół Filmowej
Kroniki Powstańczej i obecnie jest jedyną żyjącą bohaterką filmu pt. Powstanie
Warszawskie, skomponowanego właśnie z powstańczych „Kronik”. Wanda
Traczyk-Stawska mówiła o dniach grozy, o walkach, a potem, po kapitulacji
Powstania, o wywózce do obozu jenieckiego na Zachodzie. Pani Wanda przyjechała na lubelskie spotkanie z Jackiem
Kałużnym, pracownikiem Muzeum

Powstania. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek w ciepłych słowach
powitał kombatantów Powstania, gości
i zebraną młodzież i nie szczędził wyrazów uznania dla inicjatorów spotkań
z bohaterami walk w roku 1944. Dzięki
inicjatywie licealistów jest okazja, żeby
poznać bliżej bohaterów walk powstańczych, którzy dziś mieszkają w naszym
regionie. Projekt i jego realizację chwalił też Jacek Kałużny z Muzeum Powstania. Na sali w UW byli przedstawiciele
różnych organizacji kombatanckich.
Projekt licealistów wzbudził duże zainteresowanie i znalazł poparcie 18 instytucji oraz stowarzyszeń. Wymieńmy
choćby kilka z nich: Muzeum Powstania
Warszawskiego, Fundacja Niepodległość, Pro Patria, ŚZŻ AK, wrocławskie
Stowarzyszenie Odra – Niemen, a także
lubelskie media – TV Panorama Lubelska; Radio Centrum Lublin, „Kurier Lubelski”.
Inspiratorki projektu „Wczoraj, Dziś,
Na zawsze...”, druhny Anna, Dominika
i Maria, z którymi rozmawiałem już po
serii spotkań z bohaterami Powstania
Warszawskiego, z satysfakcją mówiły
o pierwszych społecznych reakcjach na
ich lubelską działalność. Liceum Sztuk
Plastycznych im. C. K. Norwida zgłosiło chęć włączenia się i poszerzenia projektu. Młodzież „lubelskiego plastyka”
zamierza wykonać portrety, utrwalając
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wizerunki lubelskich bohaterów Powstania.
– Chcemy przywrócić społeczną pamięć o bohaterach z 1944 r. Iluż było
młodych chłopców i dziewcząt, harcerzy, którzy walczyli w stolicy z okupantem niemieckim! Ten patriotyczny
zryw społeczny nie może być zapomniany.
Wanda Traczyk-Stawska od lat stara się upamiętnić nazwiska poległych
na bezimiennych grobach na cmentarzu wolskim w Warszawie, na którym
już po wojnie złożono szczątki zwłok
i prochy ponad 104 tys. żołnierzy AK
i cywilów, zabitych i pomordowanych
przez Niemców. Z jej inicjatywy Maciej Janaszek-Seydlitz opisał Historię
zapomnianego cmentarza, która ukazała się dzięki współpracy Społecznego
Komitetu ds. Cmentarza Powstańców
Warszawy przy ŚZŻ AK z władzami
rektorskimi UW. Pani Wanda Traczyk-Stawska w swojej wypowiedzi o Powstaniu Warszawskim z naciskiem
stwierdza: „Należy pamiętać, że wśród
ponad 104 tys. pochowanych osób,
większość to najwięksi bohaterowie
Powstania – ludność cywilna”.
Al. Leszek Gzella
20 III 2016

Anna Świerszczyńska

Budując barykadę
Baliśmy się budując pod ostrzałem
barykadę.
Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer,
wszystko tchórze.
Upadła na ziemię służąca
dźwigając kamień z bruku, baliśmy się bardzo,
wszystko tchórze –
dozorca, straganiarka, emeryt.
Upadł na ziemię aptekarz
wlokąc drzwi od ubikacji,

baliśmy się jeszcze bardziej, szmuglerka,
krawcowa, tramwajarz,
wszystko tchórze.
Upadł chłopak z poprawczaka
wlokąc worek z piaskiem,
więc baliśmy się naprawdę.
Choć nikt nas nie zmuszał,
zbudowaliśmy barykadę
pod ostrzałem.
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Stefan Przesmycki

Indoktrynacja ideologiczna i początek terroru
w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie
W początkowym okresie mojego pobytu w Oficerskiej Szkole Lotniczej,
w każdą niedzielę, w zwartym szyku
chodziliśmy na mszę do kościoła znajdującego się w pobliskiej osadzie Irena.
Zbiórka do kościoła dotyczyła całej grupy. Wkrótce to zbiorowe uczęszczanie
do kościoła nieco zmodernizowano. Polegało to na tym, że dyżurny donośnym
głosem wzywał na zbiórkę chętnych do
kościoła. Ten chytry zabieg uszczuplił
liczbę modlących się w kościele o kilka
osób. Po okresie około trzech miesięcy
zaniechano stosowania zbiorowego chodzenia do kościoła, a zaczęto wydawać
zgodę na indywidualne uczestniczenie
w nabożeństwach. Przy przekraczaniu
granicy koszar należało mieć przepustkę, które na początku wydawano bez
ograniczeń. Z upływem czasu zaczęto
ograniczać ilość przepustek. Wydawano
je tylko tym, którzy osiągali dobre wyniki w nauce i zgłosili chęć uzyskania
przepustki najpóźniej w sobotę. Podobne
ograniczenia zaczęto stosować ze zbiorowymi modlitwami. W pierwszym okresie
z rana po apelu śpiewano „Kiedy ranne
wstają zorze...”, a wieczorem „Wszystkie

Model samolotu Pe-2 (popularna "peszka")

nasze dzienne sprawy”. Po upływie paru
miesięcy, po apelu dawano komendę:
„rozejść się!”. Gdy już znaleźliśmy się
w sypialniach z korytarza dało się słyszeć wezwanie – nie komendę – „zbiórka
chętnych do modlitwy”. W końcu w ogóle zaniechano śpiewania modlitw.
W nowo wybudowanych koszarach
oddano do użytku duże pomieszczenie

przeznaczone na świetlicę. Wyposażono
ją w dużą ilość stolików z kwadratowymi blatami. Ustawiono je w kilkunastu
rzędach. Przy każdym stoliku stały cztery krzesła. Na początku sali, na wprost
wejścia, znajdowało się podwyższenie,
na którym stała mównica. W świetlicy
tej codziennie po apelu, gromadziliśmy
się, aby wysłuchać tak zwanej „prasówki”. Polegała na tym, że na mównicy pojawiał się prawie etatowy lektor – podchorąży Żyznowski. Jego zadaniem było
czytanie wybranych i podkreślonych
przez politruka artykułów z dziennika
„Trybuna Ludu”. Żyznowski był jednym z dwóch w naszej grupie członków
PZPR. Drugim partyjniakiem był Antoni Mijal, bratanek słynnego ortodoksyjnego komunisty Kazimierza Mijala,
którego dyplomaci albańscy ,,wywieźli
w walizce” do swego kraju.
Żyznowski w czasie prasówki stał
przy mównicy i z emfazą, donośnym
głosem, czytał te piramidalne bzdury.
Stosowaliśmy różne wybiegi, by wyłączyć się w tym czasie. Wreszcie znalazłem skuteczne antidotum, mianowicie
namówiłem siedzącego obok mnie Tybiszewskiego na grę w szachy. Ta rozrywka stwarzała idealny parawan umysłowy
izolujący nas od wszelkich dźwięków.
Siadaliśmy w świetlicy przy stoliku usytuowanym na samym końcu dużej sali,
mając nadzieję na niewykrycie naszej
bluźnierczej i wywrotowej działalności. Tybiszewski był dobrym graczem,
grał ostro i nawet przegrana z nim partia dawała satysfakcję. Długi czas nam
się udawało. Żyznowski był kurduplem,
więc nawet stojąc na podwyższeniu nie
mógł zauważyć, co robimy. Musiał się
znaleźć jakiś kapuś, który mu doniósł.
W pewnym momencie, gdy obaj byliśmy skoncentrowani na grze, podszedł
do nas niezauważony i uderzeniem dłoni
rozrzucił figury po podłodze świetlicy.
W takiej sytuacji pierwszym odruchem
jest nieodparta chęć, aby fizycznie znieważyć takiego szkodnika. Jednak spojrzawszy na Tybiszewskiego, zauważyłem, że do ust przyłożył wskazujący

palec i znacząco mrugnął do mnie. Te
jego gesty pomogły mi się opanować.
Tym czasem Żyznowski odsunął się
od nas na bezpieczną odległość i wskazując w naszym kierunku ręką, zaczął
nas publicznie szkalować. Wygłaszana
przez niego tyrada przedstawiała nas
prawie jako wrogów ustroju. Słuchający
go nasi koledzy nie pałali entuzjazmem
do nowej rzeczywistości, a Żyznowskiego nie lubili, więc jego przemowa
trafiała jak kulą w płot. Jednak na tym
nie poprzestał i doniósł na nas do kompanijnego politruka Kazia Olobrego.
Ten – po przesłuchaniu – uznał, że afera jest tak dużego kalibru, że wymaga
powiadomienia o niej politruka szkoły.
Wielokrotnie byliśmy więc wzywani na
przesłuchania. Sprawa wlokła się dość
długo. W pewnym momencie zaczęło pachnieć karną kompanią. Wreszcie
skończyło się na udzieleniu nam ostrej
reprymendy. Gdy opadły już emocje
i życie wróciło do normy, wziąłem na
spytki Tybiszewskiego, by wyjaśnił, co
miały znaczyć kierowane do mnie jego
sygnały. Z dużymi oporami i wahając
się wyjawił pewne zdarzenie związane
z Żyznowskim. Przypadkiem przyłapał
go na gorącym uczynku kradzieży etui
z przyborami do pielęgnacji paznokci.
Otóż bezczelny złodziejaszek Żyznowski oświadczył mu, że na okoliczność
kradzieży nie ma świadków i jeśli Tybiszewski ośmieli się choć pisnąć słówko na ten temat, to on go zniszczy, gdyż
jako partyjny jest bardziej wiarygodny.
Wyjaśnił się więc powód licznych zaginięć drobnych przedmiotów należących
do moich kolegów. Mnie zginął amerykański, wielokolorowy długopis.
Większość z nas uznawała prasówki
za rodzaj komunistycznej liturgii mającej zastąpić dawniej śpiewane modlitwy
i nabożeństwa kościelne.
Pewnego razu zostałem wezwany do
stawienia się przed nalane oblicze z-cy
kompanii do spraw politycznowychowawczych por. Kazimierza Olobrego.
Idąc do niego, starałem się usilnie przypomnieć sobie, w czym mógłbym ostat-
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nio podpaść, lecz nic nie przychodziło
mi do głowy. Po wejściu i zameldowaniu się, kazał mi usiąść po drugiej stronie
biurka, przy którym sam siedział. Mebel
ten wyposażony był w standardowe akcesoria, jak specjalna drewniana podstawka na dwa kałamarze napełnione
dwoma kolorami atramentu, drewniana
gibana suszka z bibułą, ponadto leżały
jakieś papiery. Gdy usiadłem, zaczął
mnie nieśpiesznie wypytywać o różne
mało znaczące sprawy. Czas płynął, a ja
nie mogłem się połapać, ani o co mu
chodzi, ani do czego zmierza. Wreszcie zaczął wypytywać o rodzinę dalszą
i bliższą. Czy ktoś z rodziny nie jest za
granicą, a zwłaszcza w Ameryce. Miałem brata i siostrę matki, ale oczywiście
nie puściłem pary z ust. Wreszcie zaczął
drążyć okres niemieckiej okupacji. Gdy
padło pytanie o to, czy nie było w mojej
rodzinie jakichś folksdojczów o mało
nie straciłem panowania nad sobą.
Należy pamiętać, że był to rok 1950,
a więc pamięć o okupacyjnych wydarzeniach była jeszcze świeża. Takie
posądzenie stanowiło wyjątkową obelgę. Niespełna sześć lat temu w czasie
śledztwa ubecy, stawiając mi podobny
zarzut, wyprowadzili mnie z równowagi. Po paru denerwujących godzinach
indagacji, Olobry wreszcie wyciągnął
asa z rękawa. Okazał się być nim, ukryty w szufladzie biurka, adresowany do
mnie list. Dość długo grzebał w zalegających szufladę papierzyskach. Wreszcie z tryumfującą miną wyjął z niej list
i wskazując tłustym paluchem na adres
zwrotny zapytał: kto to jest Nina Nagengast, czy nie folksdojczka? O mało
mnie szlag nie trafił. Moje nerwy znowu
wystawione były na najwyższą próbę.
Upłynęło trochę czasu nim się opanowałem i dziwnie spokojnym głosem
udzieliłem wyjaśnień. Nina była moją
ówczesną sympatią, prowadziliśmy korespondencję, czasami też odwiedzała
mnie w koszarach.
W końcu oddał mi pomięty list i mentorskim tonem przedstawił swoje credo:
co zapiszesz piórom nie wyrubiesz toporom. Oczywiście, zdanie to zostało
wygłoszone z właściwym „udareniem”
ilustrującym źródło, z którego masz
politruk czerpał wiedzę. Porzekadło to
utkwiło głęboko w mej pamięci. Po wyjściu sprawdziłem datę stempla pocztowego. Okazało się, że politruk przetrzymał mój list przez prawie trzy tygodnie.

Jak się później okazało, politruk Kazimierz Olobry nie był zbyt skutecznym tropicielem folksdojczów. Jego
zwierzchnikiem był mjr Szelenberger,
naczelny politruk Oficerskiej Szkoły
Lotniczej w Dęblinie. Z pewnością por.
Olobry nie zapytał swego szefa, co robił
w czasie okupacji. Miałem z tym oberpolitrukiem na pieńku, od czasu gdy
próbował mnie przyskrzynić za przebywanie poza koszarami w niedozwolonym czasie. A jak to było, opowiem.
Pewnej niedzieli dostałem z wartowni
telefon, że przyjechali do mnie znajomi. Nie mogłem ich zaprosić, ani do
nich wyjść, gdyż nie miałem przepustki. Przez telefon wyznaczyłem im więc
miejsce spotkania w kawiarni we wspomnianej już miejscowości Irena.
Poszedłem do d-cy kompanii po przepustkę, choć miałem nikłą nadzieję na
jej uzyskanie. Na przepustkę trzeba było
zapisywać się w sobotę. W niedzielę
uzyskanie przepustki było niemożliwe.
Łudziłem się jednak, że nasz dowódca
znajdzie jakiś sposób. Stosunki między podchorążymi a ppor. Kowlenią
– wystawiającym przepustki – uległy
w ostatnim czasie znacznej poprawie,
bez kozery można rzec, iż stały się przyjacielskie. Po przedstawieniu mojej sytuacji, dowódca wyraźnie zakłopotany,
powiedział, że nie ma ani jednego blankietu przepustki. Po chwili namysłu zaproponował mi przejście przez ogólnie
znaną dziurę w ogrodzeniu koszar. Dodał tylko, żebym nie nadużył alkoholu
i nie spóźnił się na wieczorny apel. Była
to propozycja, jak się dziś powiada: nie
do odrzucenia, więc skorzystałem.
Czworo moich przyjaciół zastałem
we wskazanej kawiarni. Mieli już dość
siedzenia, więc poprosili, abym im pokazał miasto. W owym czasie ta nieduża miejscowość miała status osady.
Na wzór miejski rozplanowano ulice
główną i boczne, oraz rynek. Szeroka
ulica główna stanowiła przedłużenie
drogi prowadzącej do Kocka i krzyżującej się w Moszczance z drogą Lublin
– Warszawa. Osada powstała w połowie
XIX w. przy okazji budowy twierdzy,
którą nazwano Iwangorod od imienia
namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paskiewicza, a od imienia jego żony
Ireny osada otrzymała takąż nazwę. Nawet rzeczka płynąca przez osadę i teren
koszar Oficerskiej Szkoły Lotniczej,
nazwana została Irenką. Głowiłem się,
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co im mogę pokazać. Niewiele było ciekawych obiektów do obejrzenia, niezbyt
dobrze też znałem samą miejscowość
i okolice. Zaproponowałem więc spacer
do ujścia Wieprza. Pogoda była słoneczna i droga dość malownicza. Mieliśmy
sobie wiele do opowiedzenia, więc czas
upływał szybko. W końcu moi goście
postanowili wrócić, aby zdążyć na planowany pociąg do Lublina. Wydawało
mi się, że powinienem ich odprowadzić
do pociągu. Był to stary zwyczaj, obowiązujący w okresie komunikacji kolejowej. W drodze powrotnej spotkałem
zmierzającego do koszar plutonowego
Tadeusza Kleszcza. Zatrudniony był
w warsztatach samochodowych jako
mechanik silnikowy. Z Tadeuszem
znałem się od dawna, gdyż mieszkał
w mojej dzielnicy Dziesiąta. Miał zegarek, dzięki temu, zapytałem o godzinę.
Padła odpowiedź, a ja się przeraziłem,
bo zorientowaliśmy się, że mamy bardzo niewiele czasu, by zdążyć na apel.
Wzdłuż lewej strony drogi ciągnął się
wysoki, betonowy płot, natomiast z prawej był rozległy staw, którego brzegi
zarastały tatarak i trzcina. W pewnym
momencie minęło nas, jadące w stronę
stacji, małe auto. Tadeusz stwierdził, że
była to „skoda”. Niedawno sprowadzono do lotniczego parku samochodowego
kilka takich samochodów dla dowództwa. Przyszło mi na myśl, że kierowca
odwiózł kogoś ważnego na dworzec
kolejowy i wkrótce będzie wracał pustym pojazdem. Tadeusz z pewnością
znał kierowcę i powinien go zatrzymać.
Wkrótce zobaczyliśmy światła reflektorów od strony dworca. Gdy auto się zbliżyło, Tadeusz znikł mi z pola widzenia,
wobec tego machnąłem ręką i samochód
się zatrzymał nieopodal. Jakież było
moje zdumienie, gdy z otwartych drzwi
wyszedł major Szelenberger, zastępca
Komendanta Szkoły ds. Polityczno-Wychowawczych. Zasalutowałem i chciałem się przepisowo zameldować, lecz mi
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przerwał i zażądał legitymacji. Powiedziałem, że zostawiłem ją w koszarach.
Bardzo się moją odmową zirytował.
Oskarżał mnie, że zatrzymując w nocy
auto wykazuję brak szacunku do swoich
przełożonych. Ponadto stwierdził, że na
pewno spóźnię się na apel. Żadna próba
wyjaśnienia nie była brana pod uwagę,
po prostu nie dopuścił mnie do głosu.
Wzburzony wsiadł do wozu i odjechał.
Wtedy jak duch zjawił się nagle Tadzio
Kleszcz. Okazało się, że gdy zobaczył
zatrzymujące się auto, ukrył się w trzcinie nad stawem. Przemoczył i utytłał
w błocie trzewiki i portki do kolan. Postępowanie Tadzia nie było przejawem
tchórzostwa, lecz wynikało z ostrożności. Był on podoficerem zawodowym
i kontakt z politrukiem w takich okolicznościach stanowiłby zagrożenie dla jego
kariery zawodowej.
Tadeusz chciał się trochę ochędożyć,
próbując usunąć trawą błoto z butów.
Powstrzymałem go, prosząc abyśmy nie
zwlekali. Faktycznie, czasu było mało,
pora apelu nadchodziła, puściliśmy się
więc biegiem. Nie byliśmy wytrenowani w biegach długodystansowych,
więc dla złapania oddechu i uspokojenia tętna często nasz bieg przechodził
w marsz. W rejonie wieży ciśnień rozłączyliśmy się. Tadzio pobiegł do swojej jednostki, a ja miałem nieco dalej
do koszar. W chwili rozstania miałem
jeszcze szansę, że może zdążę na apel.
Gdy wyjrzałem z klatki schodowej na
korytarz, ujrzałem stojących w dwuszeregu podchorążych z mojej grupy. Wydałem cichy syk i wtedy najbliżej stojący kolega zauważył mnie, dał sygnał
kolegom o mojej sytuacji. Spojrzałem
jeszcze ukradkiem w głąb korytarza i ujrzałem głównego politruka, stojącego
obok ppor. Kowleni. Poczułem, jak mi
po grzbiecie przechodzą ciarki i w chwili, gdy wydawało mi się, że mój prześladowca nie patrzy w moim kierunku,
przebiegłem skulony na drugą stronę.
Koledzy zrobili mi miejsce w drugim
szeregu, w którym przesunąłem się
nieco do przodu. Prawie natychmiast
padła komenda: „kolejno odlicz”. Stan
się zgadzał, za chwilę padło wezwanie: – kapral podchorąży Przesmycki!
Odkrzyknąłem głośno: – stem! Nowa
komenda: – wystąp! Klepnąłem w ramię stojącego przede mną w pierwszym
szeregu kolegę, który wykonał krok do
przodu i w lewo, ja zaś wykonałem dwa

sprężyste kroki do przodu i trzasnąwszy
obcasami, stanąłem. Następna komenda
brzmiała: do mnie! Zrobiłem w prawo
zwrot i sprężystym krokiem, nieco przybijając obcasami, stanąłem na baczność
w odległości trzech kroków od dwóch
oficerów i głośno się zameldowałem:
obywatelu majorze, kapral podchorąży
Przesmycki prosi o pozwolenie zwrócenia się do podporucznika Kowleni,
po czym gdy usłyszałem zezwalam,
wypowiedziałem formułę meldunku.
Poza tym jednym słowem główny politruk milcząc patrzył na mnie jadowitym
wzrokiem bazyliszka. Na moje szczęście
nie przyszło mu na myśl zapytać o przepustkę. Braku nie mógłbym wytłumaczyć zgubieniem, gdyż były one zapisywane na liście. Udowodnione wyjście
z koszar bez przepustki było zagrożone
aresztem. Obciążona taką karą kartoteka
uniemożliwiałaby mi uzyskanie promocji na stopień podporucznika. Nazajutrz
zameldowałem się w gabinecie ppor.
Kowleni. Podziękowałem mu za życzliwą radę i krótko pogwarzaliśmy w przyjacielskiej atmosferze.
W niezbyt odległym czasie od tego
wydarzenia ukazał się rozkaz o odwołaniu ze stanowiska z-cy Komendanta
Szkoły do spraw Polityczno-Wychowawczych, majora Szelenbergera. Jednocześnie rozeszła się pogłoska, jakoby
odwołanie tego oficera spowodowane
było ujawnieniem jakichś kompromitujących go materiałów.
Począwszy od drugiej połowy roku
1950 dawało się zauważyć coraz bardziej narastający terror polityczny. Jednym z pierwszych objawów był wzrost
liczby pracowników Informacji Wojskowej. Na swoją siedzibę zajęła cały
budynek z lewej strony kasyna. Od czasu do czasu słyszało się o aresztowaniu
kogoś ze znajomych. Po promocji stołowałem się w tym kasynie i pewnego razu
szedłem na obiad z kapitanem Kozaczukiem, przy budynku Informacji stał nieznany mi typ o podejrzanym wyglądzie,
zaczepił kpt. Kozaczuka i zaprosił go
do tego budynku. Stałem przez dłuższy
czas w przekonaniu, że Kozaczuk został
zaproszony na krótką rozmowę, ale po
długim czasie oczekiwania udałem się
na obiad. Kozaczuka już więcej nie zobaczyłem.
Przykrą przygodę przeżył mój kolega
ze szkoły chemicznej, Wojciech Bara-

nowski. Był on starszym sierżantem mechanikiem. Wówczas prawie w każdym
pododdziale wykonywano gazetki ścienne, w których bardzo często widniał portret Stalina. Przeważnie wycinano podobiznę z różnych czasopism, które były
dostępne. Rysowanie odręczne portretu
generalissimusa nie wchodziło w rachubę, gdyż było niebezpieczne. Ponieważ
takie dzieło sztuki podlegało ocenie
politruka. Wprawdzie nasz politruk nie
znał się na sztuce, ale rozumiał, że gdy
zaakceptuje sztukę amatorską, to cała
odpowiedzialność spada na niego. Wojtek Baranowski przechodził raz obok
kolegów, którzy robili gazetkę ścienną
i właśnie wkleili do niej wycięty z gazety portret Stalina. W gazecie portret był
obramowany ciemnymi liniami. Wojtek
zwrócił uwagę, że ramki sprawiają wrażenie klepsydry i dla zaznaczenia swej
racji narysował krzyżyk z literami ś. p.
Była to w mniemaniu autora żartobliwa
nauczka, aby się zmitygowali i odcięli
czarne ramki z portretu. Wkrótce Wojtek
Baranowski został aresztowany i za obrazę Stalina skazany na 6 lat więzienia,
które w całości odsiedział. Na rozprawie
był obecny jego młodszy brat Maksymilian, z którym służyłem w Kadrze Morskiej. Miał na sobie mundur marynarski,
ponieważ studiował w Szkole Morskiej
w Gdyni. Musieli zauważyć go szpicle
z Informacji Wojskowej, gdyż wkrótce
został ze szkoły relegowany. Dla Maksymiliana był to cios bardzo dotkliwy,
ponieważ nie wyobrażał sobie pracy
poza morzem. Dopiero po paru latach
intensywnych starań udało mu się ponownie dostać się do Szkoły Morskiej.
Po przemianach październikowych
z 1956 roku, wznowiono proces Wojtka,
w którym został uniewinniony i dostał
odszkodowanie, około 20 tys. zł.
W szkole – już w pierwszych dniach
działalności – powołano oficerski sąd
honorowy. Posiedzeniom sądu musiał
przewodniczyć, niejako z urzędu, Komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej
płk pil. Szczepan Ścibior. Przed tym
sądem stawało wielu oficerów oskarżanych o nieprawdopodobne przestępstwa. W czasie rozpraw przewodniczący
sądu płk pil. Szczepan Ścibior nigdy nie
zabierał głosu. Pamiętam kilka procesów. Jeden z oficerów oskarżony był
o dokonywanie sabotażu poprzez dosypywanie cukru do silników, co miało skutkować destrukcją całego silnika.
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Pamiętam również, jak oskarżano oficera o zatajenie przynależności do AK
w okresie okupacji niemieckiej. Najczęściej sąd wydawał wyrok degradacji oficera i wydalenia ze służby. W bardziej
poważnych przypadkach, jak sabotaż,
przekazywał sprawę do prokuratury.
Mnie usiłowano powiązać z przypadkiem próby ucieczki na samolocie Pe-2.
Było to jesienią roku 1952, gdy wieczorem na lotnisku rozległ się odgłos
pracy silników samolotu Pe-2. Kilka
„peszek” stało zwykle na stojance i od
wczesnego ranka przy silnikach krzątali
się mechanicy. Przeprowadzane często
próby silników powodowały hałas, do
którego można było się przyzwyczaić.
Jednak odgłos pracy dwóch silników
WK-105PF w nocy dochodzący z początku pasa startowego zaniepokoił oficera dyżurnego kapitana Zarównego. Po
ujrzeniu startującej „peszki” wskoczył
do stojącego łazika i ruszył w pogoń
za startującą maszyną. Strzelał nawet
z pistoletu w powietrze. Na końcu pasa,
gdy „peszka” już miała się oderwać od
ziemi, pękła opona i maszyna gwałtownie wytraciła prędkość z jednoczesnym
zwrotem o 90 stopni. Wyskoczyło z niej
4 mężczyzn, którzy uciekli do pobliskiego lasu i zniknęli. Oczywiście, przeprowadzono szerokie śledztwo, które
niczego nie ujawniło. Stwierdzono, że
w samolocie było dwóch mechaników
z personelu szkoły. Kapitan Zarówny
miał grube nieprzyjemności. Również
zostałem wmieszany w tę sprawę, ponieważ według grafiku miałem pełnić służ-

bę oficera dyżurnego. Zwykle w soboty
wyjeżdżałem do mieszkających w Lublinie rodziców. Na obowiązujące wówczas kartki żywnościowe trudno było
było kupić wędliny i mięso. Produkty te
można było bez problemu nabyć w sklepie znajdującym się na terenie koszar.
Wobec tego, jadąc do domu miałem ze
sobą skórzaną torbę wypchaną mięsem
i wędlinami. To był powód, dla którego
zamieniłem się z kapitanem Zarównym
na dyżury. Informacja Wojskowa zaczęła podejrzewać mnie o związek z uciekinierami. Zarzucali mi, że zamiana
dyżuru miała na celu ukrycie powiązań
z nimi. Dużo czasu upłynęło, gdy wreszcie to wojskowe UB dało mi spokój.
Szczególnie duże nasilenie terroru
można było zaobserwować po ucieczce
chorążego pilota Edwarda Pytko na jaku
9w. Do Oficerskiej Szkoły Lotniczej
w Dęblinie wstąpił 25 września 1949
roku, a więc w tym czasie, co ja. Edward
Pytko był promowany na chorążego
15 lipca 1951 roku (druga promocja
w 1951 r.).
Okoliczności ucieczki chor. pil.
Edwarda Pytki nie mogą zostać wyjaśnione, gdyż brak jest dowodów
i świadków. Wiadomo, że wylądował
na wiedeńskim lotnisku w sowieckiej
strefie okupacyjnej, prawdopodobnie
zmuszony do lądowania przez samoloty radzieckie. W tej sprawie znane
i bezsporne są trzy daty: pojmanie 7
sierpnia 1952, wyrok 18 sierpnia 1952,
wykonanie wyroku śmierci 29 sierpnia
1952 roku. Wyrok w 11 dni po areszto-

waniu, a jego wykonanie po upływie 22
dni od aresztowania. Tak ekspresowe
tempo rodzi przypuszczenie, że chodzi
tu bardziej o zemstę niż o sprawiedliwość. Ponadto szybkością w ferowaniu
wyroku, oraz wykonaniu kary śmierci
chciano uzyskać efekt zastraszenia potencjalnych uciekinierów. Zamysł ten
nie osiągnął celu, gdyż w niespełna
osiem miesięcy po ucieczce chor. pil.
Edwarda Pytko, dnia 5 marca 1954 r.
(w dniu śmierci Stalina) uciekł na
mig-u ppor. pil. Franciszek Jarecki,
a w dniu 15 maja tegoż roku ppor. Zdzisław Jaźwiński.
Usiłując za wszelką cenę znaleźć
winnych, Informacja Wojskowa aresztowała 15 oficerów i podoficerów
z eskadr OSL-5 oraz OSL-4. Szczególnie represjonowana była kadra z eskadry 3. i 4. z OSL-5.
Informacja Wojskowa w OSL nr
5 wykazywała niezwykłą aktywność
przez długi czas. Gdy od 1 stycznia 1954
roku zostałem przeniesiony z OSL nr 4
do OSL nr 5, obserwowałem dość często przemieszczające się po dziedzińcu
garnizonu oddziały podchorążych. Byli
oni wyłączeni z normalnego szkolenia.
Wśród nich wielu było takich, którzy
już ukończyli szkolenie i przygotowywali się do promocji. Inni byli w początkowej fazie lub w toku szkolenia.
W paru przypadkach poznawałem tam
swoich uczniów, których indagowałem
o przyczynę ich dziwnych wędrówek
po placu. Odpowiadali mi, że Informacja Wojskowa znalazła jakieś haki
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paliwa, aby przedostać się na Zachód.
Spotkanie jak zwykle było zakrapiane alkoholem. Wkrótce Glinka został
aresztowany i skazano go na 10 lat
więzienia. Mówiło się, że doniósł jeden
z uczestników spotkania, kolega Glinki
i jednocześnie rywal, z którym konkurowali o względy pewnej miłej panny.
Mieszkaliśmy z kolegą w pokoju sąsiadującym z pomieszczeniem, w którym
odbywała się biesiada. Obaj byliśmy
zaproszeni, lecz przygotowywałem się
do objęcia służby oficera dyżurnego
garnizonu i dlatego pewnie uniknąłem
ponownego podejrzenia o organizację
ucieczki samolotem.
Kulminacyjnym momentem aktów
terroru było aresztowanie komendanta
Oficerskiej Szkoły Lotniczej płk. pil.
Szczepana Ścibiora. I po niecałym roku
śledztwa połączonego z torturami, ten
wspaniały człowiek i dowódca został
zmordowany w procesie więziennym.
Na jego miejsce powołano płk. Mikołaja Rysiewa, słabo mówiącego po polsku.

Rozkaz (nr 26) odnośnie nowej nazwy Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęlinie

w ich życiorysach i mają być skierowani do karnych kompanii, czy kopalni węgla. Tych oddziałków było dość
dużo. Ich liczebność wynosiła od trzech
do kilkunastu osób. Było to niezwykle
przygnębiające widowisko.
Tematy ucieczek samolotami na Zachód dość często pojawiały się w rozmowach na różnych spotkaniach towarzyskich. W jednym z takich spotkań,

które miało miejsce przy końcu lata
w 1952 roku, brało udział ok. 5 osób,
a wśród nich podporucznik pil. Glinka.
Jak zwykle w takich sytuacjach rozmawiano na różne tematy. W końcu
pojawił się temat ucieczek, w którego
omawianiu Glinka wykazywał szczególną aktywność. Dość szczegółowo
opowiadał o tym, jakie powinno się
przyjąć parametry lotu, jaką wysokość,
kurs i szybkość, oraz ile zatankować

Rozkazem OSL Nr 26 podano do
wiadomości Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 8/MON z dnia
14.04.1955 roku. Tym aktem prawnym
wprowadzono nową nazwę Szkoły.
„Dla upamiętnienia zasług Oficerskiej
Szkoły Lotniczej nr 4 w rozwoju sił
powietrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, umocnienia jej więzi
z bogatymi tradycjami rewolucyjnym
młodzieży polskiej, nadaję Szkole nazwę Oficerska Szkoła Lotnicza imienia
JANA KRASICKIEGO”.
Załączam zeskanowany oryginalny
tekst rozkazu.
Komendantem Oficerskiej Szkoły
Lotniczej nr 5 początkowo był płk pil.
Lebiediew, a następnie płk pil. Bystrow.
Dowódcą wojsk lotniczych po usuniętym generale Romejce został generał Turkiel. Naczelnym dowódcą
Ludowego Wojska Polskiego Stalin
mianował marszałka Rokossowskiego.
O Rokossowskim krążyły wówczas
dowcipy: Stalin wezwał Rokossowskiego i rzecze: Kostia dzierży buławu
budziesz Polskim marszałom. – Nu kak
ja pa polski nie umieju razgarawywać.
– Nu niczewo, tak ty palaczków po naszemu pauczysz.
Stefan Przesmycki
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Czesław Michałowski

Z pożółkłych stronic pamięci...
Ummanz/Rügen Niemiecka Republika Demokratyczna. Rok 1977
To był już trzeci mój pobyt na Rugii. Dwa poprzednie wyjazdy odbyłem
własnym samochodzikiem marki Fiat
126p. Były to podróże bardzo stresujące, bowiem umiejętność prowadzenia
auta miałem na poziomie jazdy prosto
i skrętu w prawo. Próby skrętów w lewo
dwukrotnie skończyły się lekkimi wgnieceniami karoserii mojego auta i cudzych
stojących mi na drodze. Ich właściciele
udowadniali, że to moja wina, a ja, że
ich. Jednak dla świętego spokoju uiściłem
kłótliwym właścicielom samochodów
żądane kwoty na drobne remonty i pojechałem dalej uboższy o środki płatnicze
PRL. Być może poszkodowani kierowcy mieli rację, bo prawo jazdy zdobyłem
wiele lat przed nabyciem fiacika, a naukę
praktyczną powtórzyłem kilka dni przed
wyjazdem na Rugię i to po tzw. łebkach.
Miejscem treningu były wewnętrzne drogi Obozu na Majdanku, a nauczycielem
mój przyjaciel prof. Leszek Malicki. Do
dzisiaj myślę, że prawie tysiąckilometrową trasę z Lublina pokonałem, mimo
wszystko, w pięknym stylu w ciągu zaledwie dwóch dni. Takiego zdania był
również mój nauczyciel, kiedy spotykał
mnie żywego po powrotach z zagranicy. W trzecią podróż pojechałem jednak
pociągiem. Odbyłem ją w towarzystwie
dwóch córek Joanny i Iwony oraz psa
rasy królewski pudel imieniem Atos. Córki odmówiły jazdy samochodem ponoć ze
względu na brak wygód. Jednak żona Alicja powiedziała mi w tajemnicy, że dosyć
miały wychodzenia z samochodu i obserwacji, czy droga wolna, gdy miałem
skręcić w lewo. Na decyzję o rezygnacji
z podróży maluchem wpłynęło również
niezdrowe zainteresowanie Niemców.
Fiat 126p wywoływał wśród nich tak
dużą sensację, że któryś z oglądaczy odłamał z karoserii znak firmowy. Jednakże
moim zdaniem w porównaniu z niemieckimi „mydelniczkami”, czyli z trabantami
fiacik prezentował się nieźle. To prawda,
był mniejszy, uruchamianie silnika było
nieco dziwaczne, bo przez podciąganie

dźwigienki tkwiącej w podłodze. Ale za
to miał szlachetniejszą sylwetkę i w razie
awarii starteru silnik można było zapalić
miotełką do zamiatania, która obowiązkowo była w bagażniku na tzw. prywatnym
wyposażeniu.
Podróż pociągiem miała oczywiście
swoje zalety, a nawet nas rozbawiła. Otóż
w czasie postoju w G-reiswaldzie trzech
wyrostków rycząc z uciechy wsadziło
do naszego wagonu kompletnie pijanego
robotnika z wiadrem płynnego wapna
i pędzlem na długim kiju. Zawiany osobnik spał snem sprawiedliwego i nie zdawał sobie sprawy, że jedzie w nieznane
bez biletu. My wysiedliśmy w Stralsundzie, a on pojechał dalej do Rostoku. Zadziwiło nas poczucie humoru dzielnych
młodych ludzi w koszulach FDJ (Wolna
Młodzież Niemiecka). Być może realizowali program walki z alkoholizmem.
Ktoż to teraz wie.
W VEG (PGR) Ummanz czekała już
na mnie grupa 20 studentów Akademii
Rolniczej z Lublina, którzy uczęszczali na
lektorat języka niemieckiego, bądź umieli się w nim jako tako porozumieć z tubylcami oraz dr Jerzy Szymona członek
„grupy kierowniczej”. Doktor przyjechał
pięknym mercedesem, który otrzymał
od brata prowadzącego zakład naprawy
samochodów w Niemczech Zachodnich.
Auto było zmontowane z nowiutkich części i wyglądało olśniewająco. Oglądałem
je dokładnie i z miną znawcy kopnąłem
kilka razy w tylną oponę, co było powszechnym rytuałem. Tym gestem zdobyłem opinię właściciela, jako znawca,
prawie ekspert samochodowy.
Praktyki zawodowe w 02 były bardzo intrantne. Odbywały się na podstawie specjalnych umów, w których m.in.
zawarta była wysokość wynagrodzenia
studentów i ich opiekunów. Pamiętam,
że za jeden dzień pracy otrzymywałem
wynagrodzenie, za które mogłem kupić
parę butów marki Salamandra. Były to
pantofle należące do kategorii luksusowych. Poza obuwiem Polacy starali się

kupić sprzęt AGD, aparaty fotograficzne, wełnę szetlandzką, dywany i inne
dobra, których w Polsce trudno było
uświadczyć bądź były droższe. Zakupy
nie były jednak łatwe. W sklepach należało udawać Rosjanina i wystrzegać
się mówienia po polsku, nawet między
sobą. Jeśli sprzedający odkrył, że klient
jest Polakiem to najczęściej odpowiadał „Es gibt nicht” (nie ma), mimo że
na wystawie pysznił się wymarzony
towar. Natomiast wobec prawdziwych,
bądź fałszywych, Rosjan niemieccy
sprzedawcy byli uprzedzająco grzeczni,
wprost uniżeni. W pobliskim Stralsundzie obszedłem kilka sklepów, zanim
udało mi się kupić wełnę szetlandzką,
chociaż zwracałem się do sprzedawców po rosyjsku. Za każdym razem
rozszyfrowano mnie. Być może dlatego, że w lokalu zdejmowałem czapkę,
bądź demaskował mnie uprzejmy ton.
Rosyjscy oficerowie w cywilu zwracali
się do sprzedawców twardo i rozkazująco, i otrzymywali wybrany towar bez
problemów. Ku mojemu zdumieniu
w żadnym ze sklepów nie mogłem kupić wędzonego węgorza. Dr Schnitzer,
nasz opiekun ze strony VEG objaśnił
mnie, że wszystkie złowione ryby są
przeznaczone na eksport do Niemiec
Zachodnich. Jednak dzięki półlitrowej
butelce polskiej wódki udało mi się po
cichu kupić w wędzarni węgorza długości 73 centymetrów, którego zawiozłem do Lublina. Niemieccy celnicy po
początkowym patrzeniu przez palce na
drobne przedmioty wywożone przez
studentów, z czasem usztywnili kontrole i dokładnie sprawdzali wszystko, co
się wywoziło. Kazali nawet zdejmować
buty z nóg i sprawdzali, czy nie jest to
niemiecki wyrób. Jeśli uznali, że jest
student wracał do kraju w skarpetkach.
Mnie nie kontrolowali. Trzymałem bowiem na widoku w czerwonej okładce
Urkunde (dokument) z godłem NRD
(młot i cyrkiel w zbożowym wieńcu)
i to wystarczało. Natomiast bez słowa
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Podziękowania dla prof. CZesława Michałowskiego za opieke nad
młodzieżą studencką na tereie Ummanz (dawna NRD)

sprzeciwu przepuszczali studentów jadących na używanych motocyklach zakupionych w NRD, najczęściej marki
MZ. Widocznie w ten sposób pozbywali się starych i wyeksploatowanych maszyn. Nawet student Mazurek (Niemcy wymawiali macurek) wyjechał do
Polski bez problemu. A nie miał jednej
dłoni.
Studenci najczęściej pracowali jako
kierowcy ciągników oraz pomagali przy
zbiorze zboża. Trzytygodniowa praktyka
zawodowa była dla polskich studentów
bardzo pouczająca.
Mieli bowiem bezpośrednią możliwość poznania technologii uprawy roli
i roślin w warunkach pełnej mechanizacji
prac polowych.
Nasi chłopcy mieli wprost nabożny
stosunek do maszyn rolniczych. Każdy
ciągnik, prasa do słomy, opryskiwacz
i inne maszyny były traktowane z troską
i szacunkiem. Szokiem był przypadek,
który zdarzył się na naszych oczach. Otóż
jeden z Niemców obsługujących prasę do
słomy, któremu zabrakło chęci do pracy,
wyciągnął jakąś część z maszyny i wyrzucił ją daleko w pole. Przybyłemu brygadziście oświadczył, że w urządzeniu coś
się popsuło. Rzecz jasna pracę przerwano

i dokończono ją dopiero następnego dnia
po naprawie prasy.
Pracownicy stali VES traktowali nas
niechętnie. Zarabialiśmy bowiem więcej
niż oni, pracowaliśmy solidniej i szybciej. Ponadto co niedzielę przysługiwały
nam wycieczki nad morze. Wybieraliśmy
FKK, tj. plaże nudystów, o których słyszeliśmy w Polsce. Plaże nieco nas rozczarowały, gdyż uroda Niemek odbiegała
od polskich standardów.

Którejś niedzieli zawieziono nas na
uroczystość poświęconą przyjaźni niemiecko-polskiej. Spotkanie młodych ludzi odbyło się w pobliskiej nadmorskiej
miejscowości.
Po oficjalnej części kilku studentów
udało się do piwiarni, w której przebywali niemieccy uczestnicy spotkania.
Doszło do bijatyki, interwencji policji
i osadzeniu sześciu studentów w areszcie. Po dłuższych negocjacjach z policją,
w których uczestniczył dr Schnitzer udało się uwolnić krewkich Polaków, którym przy piwie przypomniały się opowieści ich dziadków o czasach okupacji
niemieckiej w Polsce.
Zbliżał się koniec naszego pobytu
w Ummanz. Kilka dni przed 10 września
niespodziewanie zjawił się inżynier K.
z Lublina. Adres uzyskał od mojej żony
i postanowił nas odwiedzić przy okazji
samochodowej wycieczki po NRD.
Przyjechał starą, nieco odrapaną skodą, której zderzaki pociągnięte były
wapnem. Miejscami ten „lakier” odpadał, odsłaniając zardzewiałą blachę.
Inżyniera znałem od kilku lat jako zagorzałego automobilistę. O jego podróżach rachityczną skodą słyszałem wiele
nieprawdopodobnych wprost opowieści.
W ubiegłym roku wraz z żoną i dwoma
synami w szkolnym wieku udawał się do
Bułgarii. Na granicy z Czechosłowacją
zatrzymali go żołnierze WOP, polecając
porządnie umyć samochód, tj. karoserię,
szyby i numer rejestracyjny. Rodzina
wróciła do najbliższej wsi, gdzie dokonano tej „ablucji”, natomiast zderzaki
pomalowano wapnem. Tak odnowiony
samochód przepuszczono przez granicę.
Podróż przebiegała spokojnie, chociaż,
jak skarżyła mi się jego żona, bardzo
uwierała ją w plecy ławka ogrodowa,
która pełniła funkcję dwóch przednich
foteli. Mimo iż była akuratnie przycięta.
Przed celem podróży, którym był Burgas samochód odmówił posłuszeństwa.
Pan K. parkuje blisko pola kukurydzy
i z zepsutą częścią „okazją” udaje się na
lotnisko. Nie było go cztery dni. Rodzina w tym czasie wykorzystuje samochód
jako sypialnię, gotuje kaczany kukurydzy
na kuchence gazowej i posila się ziarnem
tej rośliny zmieszanej z konserwą drobiową. Po powrocie inżyniera z Polski i zamontowaniu nowej części rodzina rusza
dalej już bez uciążliwych przygód. Mając
w pamięci to zdarzenie, ostrożnie zajmuję miejsce obok kierowcy skody i rusza-
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my do Bergen na zakupy. Wracając krętymi uliczkami do głównej szosy, słyszę
ciągły ryk klaksonów z tyłu naszego samochodu. Wychylam głowę przez okno
i widzę stado trąbiących „mydelniczek”
i ich kierowców zatykających nosy. Za
naszym wozem kłębi się tuman spalin.
Mówię o tym inżynierowi, ale ten wzrusza ramionami i dodaje gazu. W pewnym momencie samochód podskakuje
na jakiejś dziurze i kierownica wychodzi
na dobre 30 centymetrów z uchwytu. Inżynier zręcznym ruchem wpycha ją na
właściwe miejsce i jedziemy dalej. Mnie
blademu z wrażenia pan K. wyjaśnia, że
to nic takiego. Byłoby gorzej, mówi, gdyby puścił wał korbowy. Wówczas przebiłby on podłogę właśnie w tym miejscu,
w którym pan siedzi na ławeczce. Ale
to nie powinno się zdarzyć, chociaż jest
możliwe – dodał niedbale. Pan K. zaproponował nam powrót do Lublina jego
skodą. Odmówiliśmy.
Zakończenie praktyki odbyło się bardzo uroczyście.

Wzięli w nim udział wszyscy studenci, brygadziści i kierownictwo VEG.
Po obowiązkowych przemówieniach na
stół wniesiono butelki z piwem i wódką,
szklanki oraz kieliszki. Nic do jedzenia.
Dr Schnitzer siedzący obok mnie powiedział półgłosem, że u nich, jak się pije to
się pije, a jak się je to się je. Pomyślałem,
że mamy szczęście i nie podano na zakąskę ulubione danie Niemców, tj. galaretę
z octem, którą nawet Atos nie tknął, nie
mówiąc o nas. Mieszanka piwa z wódką
okazała się wprost zabójcza. Trzeba jednak przyznać, że niemiecka załoga upiła się szybciej niż studenci. W pewnym
momencie Polacy wstali i zaczęli śpiewać Rotę. Zdrętwiałem. Melodia bardzo
się gospodarzom podobała, bo też wstali
i próbowali śpiewać, bardzo jednak fałszując. Dr Schnitzer, który znał polski,
siedział spokojnie, gdyż studenci odśpiewali tylko jedną bezpieczną zwrotkę. Po śpiewie i okrzykach wpadłem na
pomysł, by zażądać od dyrektora Lange
przekazania Polsce Rugii. Zgodził się

61

chętnie i drżącą z wysiłku ręką podpisał
zobowiązanie, którego tekst na kartce
wręczonej mi przez dra Szymonę, napisałem. Dokument ów wręczyłem po powrocie do Lublina Jego Magnificencji
Rektorowi Januszowi Welento z prośbą
o nadanie urzędowego biegu. Rektor
znany z poczucia humoru prosił mnie,
by w przypadku, gdy udam się do Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przywiózł podobny dokument
zwracający nam Wilno, jego rodzinne
miasto. Z ręką na sercu obiecałem to
Jego Magnificencji.
Do Lublina wróciliśmy mercedesem
dra Szymony, który po dwóch dniach
został na jego oczach skradziony. Milicja
Obywatelska proponowała doktorowi, by
udał się do złodziei samochodów i mercedesa wykupił. Adresy tych „przedsiębiorców” doktorowi udostępniono na piśmie.
Niestety, samochód się nie odnalazł.
Czesław Michałowski

Muzeum NRD
Do NRD (DDR) łatwiej było Polakowi wyjechać niż do NRF (RFN).
W NRD – w czasach realnego socjalizmu – Polak potrafił sprzedać wiklinowe koszyki i cepeliowską drobnicę.
Młodym Niemkom bardzo się podobała
polska odpustowa biżuteria…
Po NRD, kiedyś szesnastomilionowym kraju, pozostały wspomnienia…
W Berlinie, nad Szprewą, obok katedry, powstało muzeum nieistniejącego
już niemieckiego, komunistycznego
państwa. Zwiedzający mogą zobaczyć
choćby typowe NRD-owskie mieszkanie. Z niemiecką dokładnością odtworzono salon, kuchnię, łazienkę…
Wszystkiego można dotknąć, otworzyć
szafę, szufladę, zajrzeć do lodówki, sięgnąć po książki z półki, można trafić na
dzieła Marksa, Brechta, Anny Siegerst.
Można rozsiąść się w fotelu za kierownicą trabanta. Ach, trabant! Szeroko
znany na świecie symbol NRD. Duma
niemieckiej myśli technologicznej, wy-

nalazek niemieckich inżynierów, niezbyt urodziwy, bo kartonowy, wszak
z nadwoziem wykonanym z tworzywa
sztucznego (duroplastu), z dwusuwowym silnikiem. Trabi miał w sobie coś
magicznego, powstawały o nim filmy,
ba, niektóre sympatyczne jak chociażby Go Trabi Go czy Go Trabi Go2.
Sympatyczna rodzinka rusza w zagraniczną wycieczkę swoim wysłużonym
autkiem. I co im się nie przytrafia! Niespodzianka za niespodzianka, przygoda
za przygodą.
Wracamy do muzeum, w którym
jest i ponure miejsce aresztu, krzesło
dla aresztanta, lampa na biurku oficera Stasi, który strumień światła z podręcznej lampy kierował oczy przesłuchiwanego. O metodach pracy Stasi,
jej przesłuchaniach, agentach, ofiarach opowiada film Życie na podsłuchu. Ale o tym filmie w muzeum nie
wspominają, więc kilka słów o dziele
w reżyserii Floriana Henckel von Donnersmarcka. Obraz otrzymał Oscara za
2006 rok   w kategorii najlepszy film
nieangielskojęzyczny.
Wielokrotnie

nagradzany, okazał się również sukcesem kasowym. Film osadzony jest
w realiach NRD lat 80. XX wieku i podejmuje temat wpływu sztuki na postępowanie człowieka w warunkach dyktatury. Reżyser podejmuje konfrontację
z historią socjalistycznych Niemiec
Wschodnich i z jej aparatem przemocy.
Zasadniczą fabułę filmu, na tle której
naszkicowane zostały metody działania socjalistycznej Stasi, stanowi
wewnętrzna przemiana głównych bohaterów filmu. Kapitan Weisler z bezwzględnego oprawcy wywiadu przemienia się we „wrażliwego na piękno
i ludzką krzywdę agenta” z „ludzką
twarzą”. W inwigilowanym artyście,
pod wpływem tragicznych wydarzeń,
dochodzi zaś do mentalnej transformacji – z „jedynego w NRD poety czytanego na Zachodzie, dla którego socjalistyczna ojczyzna to raj na ziemi”, staje
się opozycjonistą „pełną gębą”. Możliwe? W filmie wszystko możliwe.
Film warty obejrzenia, muzeum
również.
C.M.
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W zaproszeniu na finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Czechowicza, kierowanym do zainteresowanych życiem literackim naszego miasta, padły słowa
„święto lubelskiej literatury”.
Tak, dzień wręczania Laurów Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Józefa Czechowicza to prawdziwe, ogólnopolskie – rzec można śmiało – święto poezji.
Konkurs – co należy przypomnieć – organizowany jest
w mieście Józefa Czechowicza od lat pięćdziesięciu, od dziesięciu lat to impreza ogólnopolska.
Nagroda – co istotne – przyznawana jest co dwa lata. Laureatami Konkursu byli wybitni poeci: Tadeusz Różewicz,
Bohdan Zadura, ale także znakomici badacze twórczości lubelskiego wieszcza, jak profesor Tadeusz Kłak, bo w myśl regulaminu Konkursu – Jury może nagradzać nie tylko poetów
lecz również badaczy spuścizny naszego wielkiego Poety.
A teraz komunikat znany już plakatów i zaproszeń:
Jury V Ogólnopolskiego Konkursu im. Czechowicza obradujące w składzie:
Prof dr hab. Józef Franciszek Fert – Przewodniczący
Red. Ewa Hadrian – Sekretarz
Prof dr hab. Jan Gurba – członek Jury
Prof dr hab. Czesław Michałowski – członek Jury
Zbigniew Włodzimierz Fronczek – prezes Lubelskiego
Oddziału SPP,
postanowiło przyznać nagrodę główną Pani Edzie Ostrowskiej.
Jury z niekłamaną satysfakcją uhonorowało znakomitą
Poetkę nagrodą za całokształt twórczości.
Eda Ostrowska – poetka płodna i oryginalna – nie od
dziś zdumiewa czytelników poezji. Bywa nieobliczalna
w rymach, wyznaniach i obrazach. Łamie konwencje, tworzy nowe słowa, związki i znaczenia, wadzi się ze słowem
i na swój sposób wadzi się z samym Bogiem, może nie tym
w niebiesiech, ale Bogiem Poezji bez wątpienia. To poezja
szczególna: surowa, ale i delikatna, upadła, ale i wzniosła,
siermiężna, ale i kunsztowna. Serdecznie gratulujemy licznych publikacji i nagrody.
*
Ideą twórców konkursu było nagradzanie autorów bieżącej produkcji poetyckiej. Jury – wierne tej idei – bacznie
przyglądało się najnowszym tomom poetyckim opublikowanym w latach 2013–2014. Zwróciło jednak uwagę nie na tom
poezji lecz album poetycko-fotograficzny BYŁ CZŁOWIEK
autorstwa Józefa Zięby, nestora lubelskich twórców. Józef
Zięba w przeciwieństwie do młodszej koleżanki jest poetą
tradycji, w dobrym znaczeniu tego słowa. Nie krył nigdy fascynacji twórczością Józefa Czechowicza, w ostatnich latach
rozsmakował się w utworach Karola Wojtyły. Album Józefa
Zięby to słowo i obraz. Piękne poetyckie słowo i poruszająca
fotografia, głęboka refleksja i oryginalne zdjęcia: miłe oku
i sercu. Tom pomyślany został jako pamiątka kanonizacji
dwóch Papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Gratulujemy pomysłu, efektownej realizacji i publikacji.
(red.)
Lublin, 28 stycznia 2016 roku

Na zdjęciach (od góry) prof. Józef Franciszek Fert –
przewodniczący jury, Eda Ostrowska, Józef Zięba

Święto lubelskiej literatury
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wieczerza

Ja - ledwo przez próg
a ona we łzach
i obmacuje mnie miękko
tymi oczyma
prawie tańczy i pokój dla niej
za ciasny

Henryk Radej

Ona - prosto z zamieci
rozkwita przy grzejniku
najpierw jej zielony kapelusz
chusta i kocie oczy
których nawet mróz nie przygasił
została dotknięta
musi posypać głowę popiołem
zanim wyruszy na ścieżki

- najpiękniejsza muzyka jest dla mnie
zgorszeniem
nie ma nawrócenia
och, jesteś sztywny
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dla mnie tylko pustynia
pusta jestem
pusta
i podaje cierpkie pomarańcze
zrywa się do lotu
- moje wiersze śmiechu warte
a myślałam
takie wielkie akty strzeliste
Gospodarz wnosi postną rybę
drugą ręką głosi chwałę „Vade-mecum”
wieczerza trojga zabłąkanych
zapisałem
bo pamięć stopnieje
i my jak śnieg
tylko Eda kostnieje
w zadymce

Laureaci i jurorzy:
Red. Ewa Hadrian – członek jury, prof. J.F. Fert – przewodniczący jury, Eda Ostrowska – laureatka,
Zb. W. Fronczek – członek jury, Józef Zięba – laureat (fot. K. Stankiewicz)

[z tomu „Fletnia i łuk”]
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Eda Ostrowska

***
Stoi wrona rozkraczona
tonę smoły ma na skrzydłach
nóżki cienkie jak patyczki
I szmaciana kukła wiatru
hulająca tam i tu
Piaski toczą złota obrączkę
luty wybrzeże wszystko co żyje
pływa w morzu Koziorożec pogody

***
Mycie poranne skubanie
czochranie i trzepotanie z podskokiem
piórka lecą bielmo z oka
łabędź szybuje klawiatura
potężna Słoneczko na wydmach
wygrzewa boki
Świnoujście, 4 marca R.P. 1995
rankiem

Świnoujście, 28 lutego R.P. 1995
***
Leci mewka bombowo pysznie
ogon rozpostarty pięciopalczasty
skrzydła pomiędzy wschodem a zachodem
totem wojskowy Czerwonym dziobem
rozdziela na połowy dwie przestrzeń
Udziel mi z twego namaszczenia
i zręczności ptaszku kosztowny papierku
na wodzie
Świnoujście, 3 marca R.P. 1995
w południe
***
Wisi kołyska dla Wicka
nad porębą lasu podejdę zapytam
może mi wywczasu użyczy
Plaża jak plaża tony piasku
mrok w zanadrze się sypie
niebo gaśnie Hej ty kometo
spadaj w poduchę ciemności
miękką
Świnoujście, 3 marca R.P. 1995
wieczorem

***
Szumi las mchem porasta wiatr
panisko łbem potrząsa zielonym
ciągnie chłód z całym dobytkiem
i dyplomacją Skrzypią carskie wrota
Miasteczko nadmorskie zbliża się
południe
w skórze kota
Świnoujście, 4 marca R.P. 1995
przed południem
***
Koty portowe czarne jak smoła
w zielonych ślepiach ryby szkielecik
leżą na łuku
Języczek różowa muszelka
tłuściochy poduchy do pieszczot
pysiaczki Pachnie śledziem
będzie żarcie
Świnoujście, 4 marca R.P. 1995
wieczorkiem
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***

Uwaga młodzi autorzy!
Lubelski Oddział Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich ogłasza doroczny –
XXV już – konkurs literacki na tomik
poezji lub prozy. W konkursie mogą
wziąć udział młodzi autorzy z Lublina
i Lubelszczyzny, nie zrzeszeni w literackich związkach twórczych.
Na konkurs należy nadesłać zestaw
wierszy (ok. 30 – 35 utworów) lub około 70 stron prozy z tytułem, w trzech
egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego ksero, opatrzonych godłem
(dowolnie obranym słowem, a nie znakiem graficznym!), z dodatkiem zaklejonej koperty, opatrzonej takim samym
godłem, a zawierającej informację
o autorze: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres, numer telefonu).
Zestaw nadesłanych utworów nie
może być wcześniej publikowany ani
nagradzany w innych konkursach.
Prace należy nadsyłać do 30 września 2016 roku pod adres:
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, ul. Złota, 20–112 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs SPP”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w listopadzie 2016 roku. Nagrodą dla
zwycięzcy będzie opublikowanie jego
tomiku jako osobnej pozycji wydawniczej nakładem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich.
Jury przewodniczy Zbigniew Strzałkowski.
Informacje o konkursie pod lubelskim
numerem telefonu: (81) 532 – 30 – 90.
Zapraszamy do udziału w konkursie
wszystkich zainteresowanych twórczością literacką. Uwaga: Organizatorzy
nie zwracają nadesłanych prac!

LUBELSKA NAGRODA
LITERACKA

im. Sebastiana Fabiana Klonowicza
za prace literackie i naukowe napisane w języku polskim, wnoszące
istotny wkład rozwój nauki i kultury,
przyczyniające się do budowy świadomości historyczno-narodowej.
1. Lubelska Nagroda Literacka im.
Sebastiana Klonowicza fundowana przez
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska – Wschód”, oraz Fundacje
„Willa Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń”
(Lublin) przyznawana jest co roku.
2. Patronem nagrody jest Sebastian
Fabian Klonowicz (1550 – 1602), poeta,
erudyta, kronikarz, burmistrz Lublina.
3. Nagroda przyznawana jest
w dwóch kategoriach:
a) Dla poety, prozaika, eseisty czerpiącego inspiracje z literatury staropolskiej,
b) Dla badaczy literatury podejmujących w swych pracach naukowych
tematy staropolskie.
4. Do Nagród mogą być zgłaszane
książki wydane w ciągu trzech ostatnich
lat poprzedzających edycję konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur
i książek: 15 października 2016 r. Zgłoszenia wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa
Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin z dopiskiem „Konkurs im. Sebastiana Klonowicza”.
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we
własnym imieniu).
7. Nagroda może być przyznawana
za jedną książkę, za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem
jubileuszu życia lub twórczości autora.
8. Organizatorzy zakładają możliwość
przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma literackiego lub historycznego.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród – grudzień 2016.
10. Jury przewodniczy prof. dr hab.
Feliks Czyżewski.

***

Uwaga, prozaicy...
Laur Bolesława Prusa czeka!
Tradycyjnie już, po raz dwudziesty,
w listopadzie 2016 roku, w czasie Lubelskiej Jesieni Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, odbędzie się
wręczenie wielkiej lubelskiej nagrody
literackiej. W tym roku będzie to V
Ogólnopolska Nagroda im. Bolesława
Prusa, przyznawana w dziedzinie prozy. O ów zaszczytny Laur mogą ubiegać
się autorzy, którzy w latach 2015–2016
opublikowali książki prozatorskie. Nagroda może być przyznana również za
całokształt twórczości. Opublikowane
książki należy nadsyłać pocztą do 15
października 2016 roku pod adres: Muzeum Literackie im. J. Czechowicza,
ul. Złota 3, 20 – 112 Lublin. Prosimy
o dostarczenie dwóch egzemplarzy
tytułu. Książki kandydujące do nagrody mogą nadsyłać autorzy, wydawnictwa, biblioteki, instytucje, a także
osoby prywatne. Jury powołane przez
Lubelski Oddział SPP przyzna główną nagrodą: Laur im. Bolesława Prusa
wraz z nagrodą pieniężną. Nagrodzony
utwór zostanie zaprezentowany na uroczystym wieczorze autorskim laureata.
Jury przewodniczy prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
***
Nagrody funduje Prezydent
Miasta Lublin

Nagrody, nominacje, laur y, w yróżnienia
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18 marca 2016 r. zakończyła pracę Komisja do spraw Nagród w dziedzinie kultury powołana przez Prezydenta Miasta
Lublin w składzie: Michał Krawczyk, prof. Lechosław Lameński, prof. Leszek Mądzik – przewodniczący, Zbigniew Nestorowicz, Maria Pietrusza-Budzyńska, Anna Ryfka, Waldemar Sulisz.
Komisja przedstawiła Prezydentowi następujące rekomendacje w poszczególnych kategoriach nagród:
Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za rok 2015:
Jarosław Koziara, Mateusz Nowak, Paweł Passini.
Nagroda Miasta Lublin za upowszechnianie Kultury w roku 2015:
Bartłomiej Bułtowicz, Tomasz Dostatni OP, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.
Nagroda Miasta Lublin za całokształt Twórczości:
Henryk Kowalczyk, Bernard Nowak, Zbigniew Strzałkowski.
Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za rok 2015:
Jan Sęk, Perła – Browary Lubelskie SA, Radio Lublin.
Laureatami nagród zostali:
Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2015 r. dla Jarosława Koziary za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości
artystycznej, wielowymiarowe działania i odkrywanie nowych rozwiązań w sztuce, w szczególności za projekt i wydanie
albumu monograficznego Andrzeja Kota „OT KOT”, projekt instalacji „Świeciuchy”, liczne realizacje scenograficzne w Lublinie i w Polsce oraz reprezentowanie lubelskiej kultury na Festiwalu Sztuki Polskiej Art Attak w Gruzji.
Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2015 roku dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie za przekraczanie standardów, profesjonalizm, odwagę i innowacyjność w podejmowaniu inicjatyw oraz stworzenie
rozpoznawalnej marki i miejsca, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i innych, a także za zmianę stereotypowego
myślenia o domach kultury i konsekwentne utrwalanie poczucia lokalnej tożsamości.
Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Twórczości dla Zbigniewa Strzałkowskiego za wybitne i wszechstronne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, autentyczne oddanie wieloletniej odpowiedzialnej
i niestrudzonej pracy, bogaty dorobek twórczy oraz wpływ na tworzenie i obecny kształt życia kulturalnego Lublina.
Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2015 roku dla Perła - Browary Lubelskie S. A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne
wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury.

Mistrz Zbigniew z Lublina
Zbigniew Strzałkowski otrzymał
w swym życiu wiele ważnych, cennych i atrakcyjnych nagród artystycznych, laurami zdobytymi przez lubelskiego Mistrza można by obdarzyć
ze dwa, a nawet trzy tuziny twórców.
Nagroda Prezydenta Miasta, ceniona
przez lubelską społeczność artystyczną, uradowała jednak szczególnie
Laureata, Jego Rodzinę, przyjaciół.
Ucieszyłem się i ja, rok temu Mistrz
Zbigniew był bliski tej nagrody,
otrzymał nominację, nagroda trafiła
w inne ręce, ale – jak powiadają – co
się odwlecze, to nie uciecze. W roku
2016 Mistrz Zbigniew uhonorowany został za całokształt twórczości.
Bez wątpienia zasłużył na ten laur. To
niezrównany poeta i prozaik, malarz
i grafik, publicysta i redaktor wielu
pism, kolekcjoner lubelskich osobliwości. Wymienię jeszcze dwie cechy
artysty, które jednak nie miały chyba
wpływu na decyzję jury, Mistrz Zbigniew to człowiek życzliwy ludziom

i gorący patriota. Znam i cenię artystyczne dokonania laureata, często
wracam do Jego prozy. W swych
książkach mitologizuje nasze miasto, tworzy jego literacką aureolę,
tworzy Lublin magiczny! Przywołuje
postaci zapomniane, bywa, że chudopałkom przypisuje dokonania herosów, karczemnym dziewkom przydaje lekkości muz i gracji księżniczek,
chmury nad LSMem z opowiadań
Mistrza Zbigniewa – warte są pędzla mistrzów włoskiego renesansu, zaś
majowe koncerty słowików, poranne nawoływania kosów, kwiczołów,
paszkotów, kopciuszków, trznadli,
pohukiwania sójek, skrzeczenie srok
– wedle zapewnień naszego laureata
– to najpiękniejsze symfonie świata! Bo Mistrz Zbigniew na gruncie
lubelskim nieustannie poszukuje nie
dóbr materialnych, ale piękna, duchowych przeżyć, sztuki, wolnej twórczości, uniesień i wzruszeń… Lublin
jego poezji, prozy, dzieł plastycznych

– podobnie jak ten opisywany przez
Fabiana Klonowica – może iść w zawody z Rzymem, Bizancjum, krajami
Feaków.
Od lat był i nadal pozostaje ważną
postacią lubelskiego środowiska. Był
chorążym legendarnej pielgrzymki
lubelskich twórców do papieża Jana
Pawła II w roku 1983, w żałobnym
kondukcie niósł na lubelski cmentarz
urnę z prochami Józefa Łobodowskiego… Zawsze gotów do uczestniczenia w każdym zrywie artystycznym, społecznym, patriotycznym…
Nie opuszczał dużych i małych wernisaży, spotkań autorskich uznanych
twórców i początkujących autorów,
angażował się w tworzenie redakcji, stowarzyszeń, klubów twórczych,
inicjatyw wydawniczych… Co tu mówić: duma i chluba miasta Lublina!
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Nie sposób w krótkiej wypowiedzi nawet pobieżnie scharakteryzować bogatą
i wielokierunkową twórczość Zbigniewa
Strzałkowskiego, za którą został wyróżniony nagrodą Prezydenta Lublina. Zasłużył na to wyróżnienie zarówno jako
pisarz, artysta plastyk, historyk sztuki,
a przede wszystkim jako człowiek zaangażowany w kształtowanie życia kulturalnego miasta. Mógł tego dokonać nie
tylko dzięki wrodzonym zdolnościom,
ale poprzez bogatą osobowość twórczą,
która została ukształtowana w niezwykle
trudnych okolicznościach. We wczesnym
dzieciństwie został osierocony. Najpierw
stracił matkę, a potem aresztowanego
przez NKWD ojca. Wraz z kilkorgiem
rodzeństwa znalazł się „pod opieką”
sowieckiego dietdomu, z którego ewakuowano w czasie inwazji niemieckiej
w czerwcu 1941 roku w głąb Związku
Sowieckiego najmłodszego brata i siostrę. Dwie starsze siostry i ośmioletniego
Zbyszka pozostawiono bez opieki w Drohiczynie Poleskim.
Porzuconymi sierotami zaopiekowały
się najpierw siostry urszulanki, a następnie ojcowie franciszkanie, z którymi zostali w 1946 roku przesiedleni na Dolny
Śląsk. Przebywając w domu dziecka pod
opieką zakonników nie tylko ukończył
szkołę podstawową i zawodową, oraz
Technikum Żeglugi Śródlądowej, ale
ukształtował na trwałych chrześcijań-

skich podstawach osobowość zdanego na
samodzielne wybory i życiowe decyzje.
Przed ukończeniem dwudziestego
czwartego roku życia bez solidnego ogólnego wykształcenia postanowił rozpocząć
studia na historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była to decyzja realnie rzecz biorąc „wielce nierozsądna”,
gdyż nie zapewniała łatwego życiowego
startu. Zbyszek dzięki wyjątkowej pracowitości, zdolnościom i ukształtowanym
cechom charakteru nie tylko zaliczał pomyślnie kolejne egzaminy, ale wyróżniał
się wśród studentów, co mu zapewniło po
ukończeniu studiów asystenturę.
Od czasów studenckich zajmował się
twórczością literacką i plastyczną. Czynnie uczestniczył w życiu środowisk twórczych. Był współzałożycielem studenckiej grupy poetyckiej „Prom”, Grupy
Plastyków „Inops”. W 1960 roku został
członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków.
Oprócz pracy naukowej i plastycznej
zaznaczył swoją obecność w środowisku literackim. Należał do Lubelskiego
Klubu Literackiego, a w 1970 roku został członkiem Związku Literatów Polskich. Pełnił różne funkcje w zarządzie
Lubelskiego Oddziału. Był wielokrotnie
nagradzany w ogólnopolskich konkursach poetyckich, wydawał kolejne tomy
wierszy, których metaforyka była zawsze
naznaczona wyobraźnią plastyczną, po-

Józef Zięba

twierdzając stałą aktywność twórczą
w tej dziedzinie sztuki. Swoje prace prezentował nie tylko na wystawach, ale wydając teki grafiki i ekslibrisów. Czynnie
też uczestniczył w pracach Towarzystwa
Miłośników Książki.
Ceniony jako dobrze zapowiadający
się naukowiec i znawca historii sztuki
w 1969 roku zrezygnował z kontynuowania kariery naukowej i uniwersyteckiej
dydaktyki, gdyż skromna pensja asystenta nie zapewniała podstaw materialnych
założonej rodzinie.
Pozbawiony we wczesnym dzieciństwie opieki rodziców cały wysiłek skierował na stworzenie żonie i dzieciom
wzorowego rodzinnego gniazda…
W czasie stanu wojennego angażował
się w konspiracyjną działalność podziemnej „Solidarności”.
Dzięki pogodnemu usposobieniu,
życzliwości i łatwemu kontaktowi z ludźmi oraz swoistemu poczuciu humoru jest
lubiany i ceniony w każdym środowisku,
nie prowokował konfliktów. Ciężko doświadczony przez historię i życie, nigdy
nie utyskiwał na swój los.
Niestety, ciężka choroba nie pozwala już mu kontynuować pracy twórczej.
Jednak dotychczasowy dorobek twórczy
zapewnia Zbigniewowi Strzałkowskiemu
stałą i znaczącą pozycję w życiu kulturalnego Lublina. Dobrze, że Prezydent to
docenił.

Zbigniew Jóźwik

Słowo o Przyjacielu-laureacie
Zbigniew Strzałkowski – grafik, poeta
i literat, historyk sztuki, znawca symboliki
chrześcijańskiej.
Bibliofil i twórca ekslibrisów uhonorowany najwyższym odznaczeniem bibliofilskim w Polsce – Orderem Białego
Kruka ze Słonecznikiem, od roku 1998
członek Kapituły tego Orderu. Członek
Związku Polskich Artystów Plastyków
i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Inicjator i organizator licznych poczynań twórczych w Lublinie. Współzałożyciel Duszpasterstwa Środowisk twórczych. Laureat licznych nagród w konkursach plastycznych i literackich.
Artysta sięgający korzeniami głębin poznania. Urodził się w roku 1933

w Drohiczynie. Wcześnie osierocony –
matka umiera, kiedy miał 5 lat, a ojciec
zostaje zamordowany w Katyniu. Pozostawiony losowi korzysta z dobroci
obcych a racje innych z konieczności
są jego racjami. Uczył się pokory od
dzieciństwa w sierocińcach, w zakładach zakonnych i na końcu trafia do
Domu dziecka w Koźlu. Wyuczył się
zawodu tokarza, a w roku 1954 ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej.
Powołaniem jego życia była jednak historia sztuki, która ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ojciec
trojga dzieci.
Pracuje wielowarstwowo a owocami jego dokonań są publikacje naukowe

w zakresie sztuki, twórczość graficzna
(linoryty), rysunki i malarstwo, ekslibrisy,
grafika książkowa, setki wierszy opublikowanych w wielu tomach, eseje, szkice
i opowiadania a także powieści.
Został zapisany do Encyklopedii Bio
i Bibliografii Współczesnych Artystów
Ekslibrisu wydanej w Portugalii (1987).
Czuły na wydarzenia w naszej Ojczyźnie. Autor poruszających (literackich
i plastycznych) dokumentów stanu wojennego. Podkreślić należy, że Zbigniew
Strzałkowski, artysta znamienity, talenta
dane Mu od Boga nie zmarnował, a pomnożył je wielokrotnie.
Jóźwiczówka II w kwietniu 2016 r.

Nagrody, nominacje, laur y, w yróżnienia

Bardzo słuszne wyróżnienie
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Jedna z najpiękniejszych

Rysunki i wiersze autorstwa Zbigniewa Strzałkowskiego
z tomu Zodiakiem rok ponaglany.
Książka ukazała się w serii „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina”
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idziesz na przełaj dnia zachwytem
unosząc błękity ponad nieba
górom przydawasz ostrego blasku
fale łagodnie ścielesz w zatoki
otwierasz oczy lasom zadziwieniem
ziemię obracasz w stronę zapłodnienia
nie nazwany do końca
zawsze wieczny – ponad nami
w gromadzie słońc – słońcem żywy
poglądasz w najdalsze kosmosy
trzymając stale nasze ręce
w ustach swej szczodrobliwości
jak perłę wyłowioną nocą
różaniec gwiazd przechodzi
przepełniony grzechami prośbami łzami
w mistyczny płomień – zmartwychwstanie
do Ciebie biegniemy codziennie
zbierając naręcza płomieni
rozrzucone jednako w tłumie
ktoś tylko dostrzega ciepło
spadające
ktoś tylko wróży
pomyślności jedynki
by nikt nie zwątpił
i gniewnie odszedł w cień pogardy
wlokąc dwa węże anatemy
Panie mój najpiękniejszym okiem
poglądasz w mój dzień zatroskany

Zbigniew Strzałkowski w autokarykaturze
i na fotografii z małżonką Nellą
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drzewo rosnące w Ziemi Żyjących
rozkwita w śpiewie ptaków
brzemienną chmurą napełnia owoc
który strzeże granic dekalogu
na pół wrośnięci w niebo i ziemię
wiosennym świtem konsekrują las
w świeże prezbiterium miłości
zielony ornat – drzwi powietrza i wody
okrywa tkliwie legendy i modlitwy
zalotnie zagląda w oczy kochanków
każąc im szukać spalonej paproci
w magicznych tryptykach dobrego i złego
rosomak trwożny szczwany lis wilga sprytna
w obłokach łąk rozmodlonych świtem
w milczącej pielgrzymce pożniwnych skib
w cwałujących stadach górskich skał
czekając na otwarcie chmury – święte obcowanie
człowiek zdziwiony unosi wysoko dłoń
i w poprzek ostrza błękitu w skrzydłach burzy
chce dotknąć płaszcza żywiołów ciszy
początek różdżki
katedrę poszumień liści
wytworną linię błyskawicy wykreśla
profil odwiecznej tajemnicy – kropli dżdżu

WODNIK podlega Saturnowi i Uranowi, planetom uważanym za złowrogie, chociaż sprzyjające dla urodzonych
w tym znaku. Wraz z Wagą i Bliźniętami należy do trygonu powietrznego, a w astrologii powietrze uważane było za
symbol dążenia człowieka do stałego postępu. Ludzie urodzeni pod znakiem Wodnika są zawsze aktywni w działaniach konkretnych, a nie pozorowanych, mają życie burzliwe, urozmaicone gwałtownymi wydarzeniami. Pozbawieni
są agresywności, próżności i egoizmu, mają wrodzoną pogodę ducha i życzliwość, pozbawieni są uprzedzeń i zawiści.
Winni unikać nastrojów przygnębienia i niezdecydowania,
zwalczać obojętność i apatię, starać się dotrzymać słowa, pamiętać o punktualności.
Wodnik jest poszukiwaczem prawdy w każdej formie,
gotwowym do największych poświęceń, by je zrealizować.
Cierpliwość i wrodzony spokój czynią z nich kandydatów

na naukowców. Chęć zachowania spokoju za wszelką cenę
bywa słabością ich charakteru, a nawet prowadzi do rezygnacji z własnych ideałów. Wodnik jest towarzyski, przestrzega
konwenansów, często bywa altruistą. Gubi go krótkowzroczność, która nie pozwala racjonalnie spojrzeć na rzeczywistość. Ogrom problemów, którymi się obarcza powoduje, że
nie wie, od czego zacząć. Brak mu zdrowego rozsądku.
Słabą stroną fizyczną Wodnika są niedomagania systemu
nerwowego, niekiedy zakłócenia krwiobiegu. Nie musi specjalnie przestrzegać diety, gdyż jego organizm zużywa dużą
ilość kalorii.
Metalem Wodnika jest uran i metale radioaktywne. Kamienie-talizmany: ametyst, perła, biały koral, szafiry, opale
górskie. Szczęśliwe liczby: 9, 39, 49. Dzień pomyślny – sobota, fatalny – niedziela. Sprzyjające rośliny: mimoza, rozmaryn, śliwa, tymianek.

72

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

***
wyprzedza ciebie ptak południa
zakochany lot trzmiela wysokością
pustynny wiatr siekący przerażeniem
milczący znak – płonące archanioły
a tu pośrodku – nagle przebudzony
tworzysz swoje niebo w szczegółach
i mozolnie pchasz wzwyż
ciągle idziemy tropem przeszłości
ufniw ewangelię telewizora
szukający proroka po naszej myśli
obok twojej twarzy – usta Ziemi
ciężko oddychają w niemym bólu
kropla rosy pachnie śmietnikiem
nawet ogromna ryba kosmiczna
która nas wyłowiła z oceanu milczenia
bezradnie patrzy boskim westchnieniem
na naszą przepoconą duszę
nie ma w nas już wiary nadziei miłości
nie potrafimy cieszyć się brzemienną jabłonią
jesteśmy nadzy
katakumbowa Ryba zanurzona w monstrancji wiosny
niech się otworzy prezbiterium wietrzności
niech nas złączy na trwałe z kosmosem

RYBY wraz z Rakiem i Skorpionem tworzą trygon wodny. Współmałżonka, przyjaciół i wspólników do pracy najlepiej dobierać z tego trygonu, a jeśli już z innego, to tylko
z ziemskiego (Byk, Panna, Koziorożec), gdyż woda najlepiej sprzymierza się z ziemią. Rybami opiekuje się planeta
Neptun. Bliźnięta, Panna, Strzelec i Ryby tworzą tzw. krzyż
zmienny, który wyraża się niestałym i zmiennym charakterem osób w nim urodzonych. Nadto Ryby należą do żeńskich znaków zodiaku. Przypisuje im się dużą wrażliwość
i uczuciowość, przy biernej postawie wobec zdarzeń. Są zazwyczaj wylewne i łagodne, towarzyskie i komunikatywne.
Potrafią wspaniale działać zespołowo. Łatwo się poddają
depresji i euforii optymizmu. Są marzycielskie, wykazują dużo współczucia dla nieszczęśliwych, bardzo gościnne,
uprzejme, skromne i czułe, niekiedy egzaltowane. Bywają
jednak leniwe, łatwowierne, niezdecydowane i małoduszne.

Nie posiadają ambicji władzy i stanowisk, wolą żyć w ciszy.
Przeczucia sterują ich drogą życiową. Najlepiej czują się
w gronie przyjaciół, są domatorami. Fizyczną słabością Ryb
są płuca, stopy, gruczoły limfatyczne.
Kobiety spod tego znaku są czułe i wrażliwe, oddane mężowi. Miłość odgrywa u nich najważniejszą rolę. W zaciszu
domowym są bardzo gadatliwe.
Metalem astrologicznym Ryb jest cyna. Kamienie – akwamaryn, krwawnik, chryzolit. Kolory – fiolet i indygo. Fiolet
przyciąga marzenia, indygo rozprasza melancholię. Szczęśliwe liczby: 4, 14, 24. Rośliny – cynamon, paproć, nieśmiertelnik i rośliny wodne. Ryby powinny używać perfum z fiołków, róż, mięty, irysów, wrzosu. W ich otoczeniu niech się
znajdują rośliny: paproć, geranium, cynamon, i wszystkie
rośliny wodne.
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w obłokach pyłu gwiezdnego
tarza się białoskrzydły baran
otoczony cienką strużką koralu
i jeszcze cieńszą wstążką tęczy
wszystko się burzy – szarosrebrzyścieje
przepala się w diamentowe łąki
gdy biegnie przez ostrza i cienie
w ogrody bogów – piorun nocy
wynurza się nagle z ogniem Marsa
groźnie otwiera nasze dłonie
usta zapełnia nieznaną pieśnią
między ciała kładzie żelazo w żelazie
a nam stale śni się złote runo
za którym biegniemy przez pokolenia
wierząc że w tym zmartwychwstaniemy
bez lęku głodu i cierpienia
syci w nadmiarze dobrobytu
trzeba się mocno opasać tęczą
odszukać chwilę rozbiegu
i razem z białoskrzydłym obłokiem
otuleni płaszczem wiosny
zapatrzeni w zaułek melancholii
skoczyć gwałtownie w przestrzeń życia
przez nasze usta i dłonie i oczy
przepływa biały wodospad codzienności
Zbigniew Strzałkowski

ZNAK BARANA jest pierwszym pośród znaków zodiaku, otwiera tzw. niebieski zwierzyniec. Jest znakiem wiosennym. Tradycja przekazuje, iż w okresie jego panowania na
nieboskłonie Słońce odniosło zwycięstwo nad ciemnościami
i odtąd Ziemia darzona jest przez nie życiodajnymi promieniami. Ludzie urodzeni pod znakiem Barana wyróżniają się
olbrzymią energią, są impulsywni, pełni entuzjazmu i wykazują dużą przedsiębiorczość. Dzieci urodzone w tym znaku są bardzo ruchliwe, szybkie i pełne niepokoju. Ich błędy
i niepokoje wynikają ze zbyt impulsywnego działania.
Barany są dość hojne, mają charakter otwarty i śmiały,
jednak pozostając pod wpływem Marsa mają zamiłowanie do walk, wojen i awanturniczych wypraw. Nie brak im
pomysłów, a nad niepowodzeniami szybko przechodzą do
nowych działań. Używając całej swojej energii. Niestety,
przeceniają często swoje siły i talenty. Mają skłonność do

entuzjazmu. Są energiczne, odważne, posiadają zmysł organizacyjny. Z natury swej są niezmiernie ruchliwe, pociągają
ich zmiany – lubią podróżować.
Barany mają skłonność do stanów ekstremalnych, mogą
wykazywać niedomagania psychiczne, a także skłonności do
zaburzeń na tle nerwicowym. Cierpią na chroniczne migreny.
Dla Baranów wrażliwą częścią ciała jest głowa, a niekiedy
nerki, powinny chronić oczy przed zbytnim przemęczeniem.
Znaki przychylne Baranowi, to synowie trygonu ognistego:
Strzelec i Lew.
Kolorem Barana jest czerwień, dlatego winien nosić diamenty i rubiny, jaspis, czerwone granaty i koral. Z roślin –
laur przynosi mu szczęście i sukces w życiu.
Astrologia zodiakalnemu Baranowi przyznała symbol żelaza. Liczby szczęśliwe to 7, 47, 87.
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Listy otwarte

List z Polski

Listy z Polski

Drogie Dzieci.
Długo nosiłem się z zamiarem napisania do Was kolejnego listu, co teraz
dla mnie nie jest takie łatwe. Niebawem
Wielkanoc, więc nie wypada nie odezwać się, choćby z tej okazji. Wczoraj minął miesiąc od pogrzebu Waszej
Babci Jadwigi, a ja mam to wszystko
ciągle przed oczami. Nie sądziłem,
że sprawy tak szybko się potoczą, bo
jeszcze w Boże Narodzenie nic nie
zapowiadało Jej śmierci. Wprawdzie
nie była okazem zdrowia, ale nic też
nie wskazywało, że deszczowe święta
i nasze wyjazdy do rodziny w Zamościu mogą okazać się zdradliwe. Zaraz
po Nowym Roku przyplątało się jakieś
przeziębienie, które, mimo leczenia,
nie chciało ustąpić. W połowie stycznia wrócił mróz, spadło trochę śniegu
i Babci zrobiło się jakby lżej. Niestety,
potem nastąpił nawrót choroby w postaci ukrytego zapalenia płuc. Babcia
słabła z każdym dniem i przez dwa
tygodnie nie opuszczała łóżka. Dużo
spała i niewiele mówiła, nie chciała
też jeść. Wtedy dotarło do mnie, że to
może być koniec. Wezwany lekarz zasugerował, aby nie oddawać Babci do
szpitala, bo to narazi Ją na dodatkowe
zabiegi i związane z tym cierpienia, ale
pozwolić Jej spokojnie odejść z tego
świata we własnym domu i wśród
swoich. Na dzień przed śmiercią poprosiliśmy księdza z Panem Bogiem
i namaszczeniem chorych. Babcia nie
miała już siły mówić, ale reagowała
przytomnie. Jednak nie udało się nam
zbić bardzo wysokiej gorączki, jaka Ją
opanowała. Zmarła nad ranem 2 lutego w dzień Matki Bożej Gromnicznej
z zapaloną, starą gromnicą w dłoni.
W Kościele katolickim to dzień świąteczny i na wsi się nie pracuje, tylko
idzie się do kościoła na mszę święcić
gromnice.
W tym dniu dużo ludzi przewinęło się przez nasz dom, aby pożegnać
Waszą Babcię przygotowaną już do

ostatniej drogi, a to dlatego, że ksiądz
wspomniał o Jej śmierci w ogłoszeniach parafialnych. Wieczorem
przyszło dużo sąsiadów i znajomych
z dalszej okolicy na Różaniec święty
oraz modlitwy w Jej intencji. Dobrze,
że Michał od jakiegoś czasu mieszka
w Warszawie, to mógł z żoną przyjechać. Szkoda, że drugi wnuk nie miał
takiej możliwości. W nocy prawie
nie spaliśmy, a mnie całe nasze życie przedstawiało się przed oczami.
Byliśmy ze sobą prawie 60 lat, więc
miałem co wspominać. Na szczęście
taki mam charakter, że pamiętam, co
dobre, a o przykrościach dawno zapomniałem. Moja żona, a Wasza Babcia
Jadwiga była bardzo dobrym człowiekiem. Całe życie pracowała i nie narzekała na swój los. Na każde święta
dom był zadbany i wszystko przygotowane zgodnie z tradycją. Niejedną noc nie przespała, aby zaspokoić
upodobania kulinarne najbliższych.
Dzieci też były dopilnowane w nauce
i wychowaniu. A i o kościele nie zapominała, zawsze odpowiednio wyszykowana i obecna w nim w święta
i niedziele. Potrafiła jeszcze wspierać
innych w pracach gospodarczych i kuchennych, a w deszczowe dni, żeby
nie marnować czasu, sama szyła sobie
na maszynie sukienki, bluzki, spódnice. Przez to nasz dom był schludny
i oszczędnie prowadzony. W naszym
gospodarstwie nic się nie marnowało, zatem i życia nie zmarnowaliśmy.
Znów łzy cisną mi się do oczu...
Następnego dnia pogoda była łaskawa, bo bez mrozu i nawet słonko
wyjrzało. Cieszyłem się, że na pogrzeb przyszło dużo miejscowych, jak
też zjechała rodzina z dalszych stron.
U nas jest taki zwyczaj, że niektórzy
zamiast przynosić zmarłemu kwiaty,
zmawiają mszę świętą za jego duszę.
Mnie się to bardzo podoba, bo cóż po
kwiatach, które zwiędną? Wasza Babcia otrzymała kilka takich mszy w różnych terminach, o czym ksiądz poinformował podczas ceremonii. Będzie

więc okazja spotkać się rodzinnie i pomodlić. Mam nadzieję, że Miłosz też
znajdzie możliwość przylotu, choćby
na jedną z nich. Do listu dołączam karteczkę z wykazem dni i godzin, w których będą odprawiane te msze święte.
Możecie w tym dniu pójść do kościoła
w Jej intencji u siebie.
Teraz trudno mi przyzwyczaić się do
samotności. W lutym było dość ciepło
i sąsiedzi parę razy podwozili mnie na
cmentarz. Tam porządkowałem kwiaty i znicze na grobie, a potem się modliłem. W domu też robiłem porządki,
a przy okazji wiele dobrych rzeczy
po zmarłej Babci przygotowałem do
oddania dla Caritasu. Odwieźliśmy je
niedawno z Waszym ojcem do Lublina, a ja miałem taką małą wycieczkę
do miasta. Ostatni tydzień też spędziłem w mieście, bo rodzina martwi się
o mnie, że pewnie umrę na wsi z nudów albo z głodu. A mnie tu dobrze,
bo mam co robić i jeść potrafię sobie
przyrządzić. Codziennie rano jeździ
busik z pieczywem i innymi produktami, który zatrzymuje się koło naszego domu. Wczoraj wyciąłem w sadku
z jabłoni kilka niepotrzebnych gałęzi.
Dziś trochę sobie poleguję, trochę czytam stare książki i słucham radia.
Gdy byłem w mieście, to miałem
okazję oglądać w telewizji wizytę papieża Franciszka w Meksyku. Raz po
północy obejrzałem całą transmisję ze
mszy w Guadalupe. To znane miejsce
z objawień Matki Bożej w połowie
XVI wieku i mnie to bardzo interesowało – zwłaszcza cudowny obraz
Maryi utrwalony na pelerynie chłopa,
któremu się objawiła. Często go pokazywano (ten obraz) i rzeczywiście
jest piękny. Bardzo podobało mi się
zachowanie papieża podczas tej pielgrzymki, bo odwiedzał chorych, dużo
się modlił, a to co mówił, trafiało do
mnie. Ważne też, że wcześniej na socjalistycznej Kubie papież Franciszek
spotkał się z prawosławnym patriarchą Moskwy i całej Rusi, Cyrylem.
To było ważne i historyczne spotkanie
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Antoni Bochniarz

Łatwe słowa krytyki

Cudowny obraz Matki Bożej z Gwadelupy
utrwalony na pelerynie wieśniaka

oraz ich rozmowy w celu jedności.
Wiadomo, że kiedyś będzie „jedna
owczarnia i jeden Pasterz” (Jan 10, 16)
i oba Kościoły muszą podjąć ze sobą
poważną współpracę.
Od dłuższego czasu z niesmakiem
czytam w gazetach i słucham w radiu różnych wiadomości o przeszłości byłego prezydenta Lecha Wałęsy.
Po chrześcijańsku mówiąc, szkoda
mi tego człowieka i mu współczuję,
że okazał się słaby i wcześniej nie
umiał po męsku, publicznie wyjaśnić
ciemnych stron w swoim życiorysie.
Był bohaterem dla mojego pokolenia
w czasie, gdy przewodził Solidarności. Teraz sam zniszczył swoją legendę, którą w dużej mierze zbudował na
kłamstwie i niszczeniu wielu szlachetnych ludzi. To przykre i boli wszystkich Polaków, którzy mu ufali. Ale
tak to już jest, że diabeł miesza w najbardziej szlachetnych działaniach, by
człowieka upodlić. Grunt to mu się nie
dać i trzymać z Panem Bogiem! Pamiętajcie o tym.
Jak zawsze, a szczególnie teraz,
polecam Was opiece Bożej, ściskam
mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że
ktoś z Was pojawi się u nas koło Wielkanocy.
Bądźcie zdrowi! Alleluja!
Dziadek Stach
4 marca 2016 roku.

A. Patrz jak on grzebie w tym śmietniku. To jeszcze młody mężczyzna i mógłby
wziąć się za jakąś pracę.
B. Czy ty wiesz, co warunkuje jego
sposób na życie? Może jest chory i chorobowe objawy pchają go do tego. Czy
wiadomo ci, że ten mężczyzna nie tylko
utrzymuje siebie tym grzebaniem, ale
opłaca prywatne wizyty u specjalistów dla
swego chorego syna?
*
A. Jakoś nie pasuje ten gość do tego
towarzystwa. Zobacz jak jest ubrany, jak
jest zaniedbany i jaki przygnębiający wizerunek przedstawia sobą. Jego starość,
jego sylwetka i jego wygląd rażą moje poczucie estetyki.
B. To jest emerytowany nauczyciel,
którego uczniowie zaprosili na klasowe
spotkanie po latach, wdzięczni za dobro
otrzymane od niego w przeszłości. To
postać przyjazna uczniom, szanowana
nawet przez największych chuliganów.
To encyklopedia wiedzy i mądrości, to
ocean dobroci, sprawiedliwości i wielu
innych zalet. To duchowy gigant i kreator wielu interesujących karier swoich uczniów. Dbając o sprawy swoich
uczniów, troszcząc się o innych, zapomniał o inwestycji w swoją przyszłość
i w lepsze przeżywanie jesieni życia.
Ale uczniowie nie zapomnieli o nim.
*
A. Zobacz jaki z niej obżartuch. Ten jej
nadmiar kilogramów czyni ją nieapetyczną i obleśną.
B. Zauważam, że w twoim spojrzeniu jest jakaś dezaprobata. A czy wiesz,
że ta dziewczyna, z owym nadmiarem
kilogramów, przeżywała i przeżywa do
dziś upokorzenia, szyderstwa i kpiny,
a mimo to codziennie, bezinteresownie
opiekuje się swoją babcią i jest wolontariuszką w hospicjum. Czy ty wiesz,
że to koleżanki i niekiedy koledzy jej
powierzają swoje tajemnice, że jest dla
nich uczynna, życzliwa, pomocna i wyrozumiała. Ileż w swoim otoczeniu widujesz urodziwych, ale zgorzkniałych,
pretensjonalnych i roszczeniowych
kobiet. Z kim ci bardziej po drodze?
Z kim wolałbyś się zaprzyjaźnić?
*

A. Słuchaj Gośka! Nie stać cię na lepszego faceta, bardziej przystojnego, wysokiego i lepiej zbudowanego? Przecież
niczego ci nie brakuje.
B. Beatko! Widać, że jeszcze nie dorosłaś do dojrzałego wyboru. Bo od kiedy to
wartość człowieka mierzy się w centymetrach, w kilogramach, w masie mięśniowej?
*
A. Ten to się urządził. Temu to dobrze.
Ten to ma wszystko.
B. Zadaj sobie pytania: jakim kosztem
to osiągnął, ile czego sobie odmówił, co
robił, gdy ty wypoczywałeś albo zwyczajnie leniuchowałeś, ile godzin w ciągu dnia
poświęcał, by dojść do tego stanu posiadania, ile lat poświęcił na naukę, jakim
wartościom był wierny, jakich wartości
bronił?
Zobacz jego fotografię dnia: organizację czasu, logistykę działania, priorytety.
*
A. Co z ciebie za mężczyzna jeśli nie
pijesz? – pyta przymuszająco solenizantka.
B. Teresko, masz już swoje czterdzieści lat i nie wiesz na czym męskość polega? – słyszy solenizantka w ripostującej
odpowiedzi.
*
A. Chodzi do kościoła, codziennie odmawia pacierze, ale jakoś nie widać w jej
życiu, w jej codzienności wiary znaczonej
uczynkami. Ten kontrast denerwuje mnie.
B. Jakże my wszyscy dalecy jesteśmy
od idealnego wzorca osoby wierzącej.
Ileż razy my sami pozostajemy w rozdźwięku między uznawanymi i deklarowanymi wartościami, a znaczonymi życiem
uczynkami. Jeśli tego nie widzimy, to źle
z nami, bo nasza duchowość jest chora,
a nasze sumienie zatacza się w swym
przymuleniu.
*
A. Snują się po skwerach parków,
przysiadują w publicznych przychodniach, by ogrzać się trochę, by mieć odczucie namiastki bycia z ludźmi. Czasem
spotykamy ich na dworcach, bo tam tworzą wspólnotę, gdyż rodzina nie pomogła
w potrzebie i wykluczyła ich. Ławka służy
im za posłanie a kartonowe pudełko za
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przyodziewek. Gotowi jesteśmy etykietować ich określeniami: menele, lumpy,
włóczęgi, nieudacznicy, darmozjady, żebracy, alkoholicy, naciągacze, nieroby.
B. Wśród tej dworcowej społeczności
jest profesor, którego wrażliwość i niechęć do agresji kazały mu ustępować
roszczeniowej, pretensjonalnej żonie wrogo nastawiającej dzieci przeciwko niemu.
Usunął się w samotność, zszedł im z drogi, pakując swoje życie do walizki. Jest też
kobieta, którą depresja i brak zrozumienia
wykluczyły ze wspólnoty rodzinnej.
Zdarza się, że krytykujemy, obmawiamy i bezpodstawnie wydajemy złe opinie
o osobach, których uwarunkowań nie
znamy, których sytuacji nie zgłębiamy.

Gdy je poznamy, bywa nam głupio, ale
słów rzuconych w przestrzeń nie możemy
cofnąć.
*
Przyjmując postawę krytyka bywamy
nietolerancyjni i niewyrozumiali wobec
osób o odmiennych preferencjach. Papież Franciszek przyznaje w rozmowie
z dziennikarzami na pokładzie samolotu,
szokując „pobożnych katolików”: Jeśli
ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą
poszukuje Boga, kimże jestem, by go oceniać.
Czy to oznacza, że nie powinniśmy
krytykować złych zachowań i nagannych
postaw? Krytyka jest potrzebna, gdyż ona
koryguje postawy, reguluje zachowania

i stosunki społeczne oraz uzdrowić może
relacje międzyludzkie. Od tego jak to robimy i z jaką intencją to robimy, zależy jej
zasadność i potrzeba. Ważnym jest, aby to
czyn, nie osoba, podlegał ocenie.
Kim jesteś? Czy uważasz się za kogoś
lepszego? Na jakiej podstawie wygłaszasz
krzywdzące opinie i ferujesz wyroki? Czy
nie masz w swoim życiorysie zaniedbań
i dezercji przed wyzwaniami życia? Czy
zawsze stawałeś po stronie prawdy? Czy
zawsze broniłeś wyznawanych wartości?
– twoich wartości. Czy twoja krytyka ma
cechy życzliwości, bywa jak otulanie ciepłym pledem? A może bywa smagająca,
jak bicz.
█

W krzywym zwierciadle

„Latarnik” z XXI wieku ?
W tym roku przypada kilka rocznic
związanych z Sienkiewiczem. Przypada najważniejsza, setna rocznica
śmierci wielkiego pisarza, laureata
Nagrody Nobla. W sejmie ogłoszono
rok 2016 Rokiem Sienkiewicza. Ale
Jerzy B. Sprawka, który w 2015 r. obchodził swoje 55-lecie debiutu prasowego i 35-lecie książkowego, uwielbia autora Quo vadis? niezależnie od
parlamentarnych uchwał. W wydanym
zbiorze pt. Syndrom tułacza kilka artykułów poświęcił refleksjom związanym z zagłębianiem się w lekturę
pięknej sienkiewiczowskiej prozy.
Na ostatnim spotkaniu w LTMK
Jerzy Sprawka porównał obecną sytuację emigracyjną w Polsce z tą opisaną
w Latarniku. Trochę zaskakujące porównanie. Jedyny sens tego porównania to fakt, że po powrocie do domu
sięgnąłem po nowelkę Sienkiewicza.
Polska pod rządami zaborców, represje w zaborze rosyjskim po powstaniach w XIX wieku sprawiały, że ludzie uciekali z kraju nie tylko „za chlebem”. Po odzyskaniu niepodległości
po I wojnie światowej nastąpiła fala
powrotów do kraju polskich emigrantów. Po II wojnie nie było łatwo uciec
z kraju opanowanego przez sowieckiego „wyzwoliciela”. Po 1989 r. Polacy
mieli możność wyboru pracy w kraju,
o co było coraz trudniej, lub pracy
i życia we względnym dostatku poza
granicami. Wybierali więc, wolność
wyjazdu za granicę, która stawała się

ponętna i atrakcyjna, niosła – nieznane
co prawda – ale i olbrzymie możliwości oraz szanse.
Autor Syndromu tułacza przytacza
znamienne zdanie z wywiadu, jakiego
udzieliła Ewa Jankowska reportażystce Ewie Winnickiej. Brzmi ono jak
przestroga: „Jeżeli nie układało ci się
w domu, to tym bardziej nie ułoży ci
się na emigracji”.
Ale Jerzego Sprawkę najbardziej
trapi inny obraz z Latarnika. Zastanawia się, dlaczego Sienkiewicz w swojej nowelce do paczki z książkami
dla starego latarnika, Polaka gdzieś
na emigracji, włożył Pana Tadeusza,
a nie któreś z dzieł innych wielkich
romantyków, choćby Słowackiego
czy Krasińskiego. A to przecież takie
proste. Sienkiewiczowi chodziło o to,
żeby latarnik się wzruszył słowami
mistrza Adama:
Litwo ojczyzno moja, ty jesteś jak
zdrowie!
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą
w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie...
Autor Syndromu tułacza zastanawia
się, jaki wiersz mógłby dziś wzruszyć
współczesną polską emigrację. Sytuacja jest inna. Czytelnictwo jest słabe,
w Internecie nie wszystko się znajdzie.
Moim zdaniem wystarczy, jeśli sobie
na obcej ziemi zaśpiewają My chcemy
Boga... czy Kiedy ranne wstają zorze.

Ażeby uświadomić nie tylko zresztą autorowi, ale też ewentualnym
malkontentom, w jak różnej epoce
żyjemy, pozwolę sobie przytoczyć
znamienne słowa wybitnej polskiej
poetki i pisarki Ewy Lipskiej: „Z Krakowa to rzut beretem, 500 kilometrów, bliżej niż do Szczecina. Mam
tam rodzinę, przyjaciół, chociaż powoli mi wymierają. Wiedeń to miasto
magiczne, muzyczne, jak tylko mogę,
wykupują abonamenty do Musikverein. W Krakowie tego nie mam. Niby
jest filharmonia, ale jej nie ma, bo
trudno nazwać budynek, w którym
odbywają się koncerty, prawdziwą
filharmonią. A przecież tyle miast
w Polsce ma piękne, profesjonalne
sale muzyczne: Szczecin, Wrocław,
Kielce, Bydgoszcz”. I dalej: „Moje
miejsce jest w drodze. Moją ojczyzną
jest język. Za językiem idzie kraj pt.
Polska, jednak nie ma we mnie bezgranicznego przywiązania do miejsca,
lubię patrzeć na wszystko z oddali.
W Wiedniu już nie mam mieszkania, ale mam się gdzie zatrzymać. To
świetna ucieczka wsiąść w samochód
i za pięć godzin być gdzie indziej.
Wokół szemrze inny język i dzieją się
nie moje sprawy. Mnie oczywiście interesuje to, co dzieje się w Austrii, ale
jestem wolna od emocji, które towarzyszą mi w Polsce”.
(giez)
Lublin, 4 II 2016
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Ks. Edward Walewander

MEDAL DLA LEONA POPKA
Przemówienie wygłoszone 21 kwietnia 2016 r. w siedzibie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia
Współpracy Polska–Wschód w Lublinie z okazji wręczenia Medalu Mickiewicz–Puszkin
Wydaje mi się, że niewielu jest kandydatów, którzy w pełni zasługiwaliby
na zaszczytne wyróżnienie medalem
Mickiewicz–Puszkin, tak jak bezsprzecznie zasłużył na niego pan dr
Leon Popek: doktor historii, archiwista,
absolwent KUL, od 2000 r. pracownik
naukowy Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie.
Można śmiało stwierdzić, że dr Leon
Popek jest człowiekiem-instytucją.
Wielu z nas sądzi, że chyba od zawsze
zajmuje się Polakami na Wschodzie. Tę
pasję zaszczepili mu śp. Rodzice, którzy urodzili się na Wołyniu. Największa zasługa przypisywana jest Jego
Mamie, Helenie Popek z domu Szwed,
która uwrażliwiała go od najmłodszych
lat na otaczający świat, a w domu rodzinnym kultywowała tradycję kresową. Można więc domniemywać, że
ogromną pasję i zamiłowanie do każdej
służby na rzecz Rodaków pozostałych
za naszą wschodnią granicą p. Doktor
przejął z mlekiem matki. Potwierdza to
również Jego niezwykła aktywność.
W latach 1992–1998 był członkiem
Zarządu Okręgowej Komisji Badań
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie.
Od 1992 r. aktywnie uczestniczy
w pracach Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Lublinie. Od tego roku jest także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
w Lublinie.
Jest niezmordowany w działalności
popularyzatorskiej. W latach 19842015 wygłosił prawie 500 wykładów,
prelekcji, odczytów. Udzielił także kilkuset wywiadów dla prasy, radia i telewizji.
Brał udział w przygotowywaniu
programów i filmów, m.in. Dariusza
Baliszewskiego Rewizja nadzwyczajna
i Wincentego Ronisza Kryptonim „Pożoga”.
Jakby tego było mało, od 27 lat organizuje wycieczki i pielgrzymki na Wołyń, na cmentarze, do grobów, w któ-

Dr Leon Popek (drugi z prawej) wśród najbliższych

rych spoczywają nasi Rodacy. Dotychczas wzięło w nich udział ok. 8,5 tys.
osób, w tym wiele młodzieży. Jest inicjatorem i organizatorem akcji porządkowania cmentarzy i zbiorowych mogił
w różnych miejscowościach Wołynia.
Uczestniczy w nich coraz więcej młodych ludzi, zwłaszcza ze wschodnich
i południowo-wschodnich terenów
współczesnej Polski.
Pan dr Leon Popek jest autorem
i współautorem ponad 380 artykułów
i 23 książek oraz albumów poświęconych głównie historii Wołynia. Wymieńmy tylko niektóre z nich: Świątynie Wołynia (Lublin 1997); Wołyń
ocalić od zapomnienia (Lublin 1997);
Polesie ocalić od zapomnienia (Lublin
1998); Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918–1997
(Lublin 1999); Cmentarz parafialny
w Ostrówkach na Wołyniu (Lublin
2005); Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo (Warszawa 2011). Publikacja pt.
Świadkowie oskarżają (Lublin 2013),
której jest autorem, została uznana za
najlepszą książkę historyczną wydaną
w tym roku w Polsce.
Relacje, wspomnienia, listy, pamiętniki dotyczące martyrologii Polaków

na Wołyniu w czasie II wojny światowej (1939–1945) zaczął zbierać od
1978 r. Do końca 2015 r. – czyli w ciągu 37 lat – zgromadził ok. 3800 relacji
i wspomnień. Większość z nich została
opublikowana. Zbiór fotografii z życia
społecznego, religijnego, politycznego
Wołynia liczy ok. 10 tys. jednostek;
część z nich opublikowano.
Za dotychczasową działalność Pan
Doktor został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Srebrną Odznaką „Za Ochronę
Zabytków Miasta Lublina”. Jest także
laureatem I nagrody Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” w dziedzinie historii kultury za rok 1997 oraz
I nagrody „Przeglądu Wschodniego”
z 1998 r. za prace autorskie i wydawnicze poświęcone historii, kulturze i sztuce dawnego Wołynia.
Otrzymał Honorowy Tytuł Bene
Meritus Terrae Lublinensi (za 2010 r.)
oraz Srebrny Krzyż Zasługi (2013).
Dziś do otrzymanych wcześniej odznaczeń dochodzi nowe, zaszczytne
wyróżnienie. Jest nim Medal Honorowy Mickiewicz–Puszkin, przyznany
przez Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód.
█
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Dariusz Śladecki

Niecodzienny koncert
w wyjątkowym miejscu,
czyli występy Polaków z Białorusi
w Muzeum Lubelskim
Od kilkunastu lat występy naszych rodaków ze Wschodu
uświetniają spotkania opłatkowe Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału i Domu Polonii w Lublinie. Działacze
polonijni z Lublina mogli już podziwiać umiejętności wokalne wykonawców m.in. z takich zespołów jak: „Poleskie Sokoły” z Żytomierza, Chór „Wołyń” z Łucka, czy Chór „Głos
Duszy” z Mińska.
W dniu 17 stycznia 2016 roku w Muzeum Lubelskim na
Zamku swój program artystyczny zaprezentowali członkowie polskiego chóru „Zgoda”, I i II Drużyny Harcerskiej
im. Ryszarda Snarskiego oraz zespołu „Kukułeczka", skupieni przy Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia
i Obwodu Brzeskiego. Dla 44-osobowej delegacji Polaków
z Białorusi – według słów Anny Paniszewej stojącej na czele grupy – ten dzień na długo pozostanie w pamięci. Wrażenie na gościach zrobiło nie tylko reprezentacyjne miejsce,
uroczysta oprawa uroczystości, jak i licznie zgromadzona
widownia. Zgodnie z intencją organizatorów oprócz członków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” , Bractwa Kurkowego i Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. Gen. K.
Ziemskiego przybyli reprezentanci towarzystw kresowych,
organizacji kombatanckich, Związku Sybiraków, Fundacji Niepodległości, Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”,
Związku Piłsudczyków, Fundacji Pomocy Szkołom Polskim im. T. Goniewicza, Stowarzyszenia Polska–Wschód,
Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum Ucrainicum, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą MEN, Fundacji Jana Pawła II, Instytutu Pamięci
Narodowej, lubelskich uczelni, organizacji młodzieżowych
i harcerskich, duchownych katolickich i prawosławnych,
licznych dyplomatów oraz przedstawicieli władz miasta
i regionu. Na sali nie zabrakło dra Jana Sęka Dyr. Filharmonii lubelskiej, który ze znawstwem obserwował występy
artystów z Białorusi.
Galeria Malarstwa Polskiego XVII–XIX w. nie pomieściła wszystkich – blisko czterystu – gości wypełniających całą
przestrzeń aż do sali ze sztuką zdobniczą. Jednocześnie należy dodać, że czterysta osób to niemal tyle, ile wynosi średnia
roczna liczba uczestników kursów, warsztatów i konferencji
organizowanych w Domu Polonii, w realizacji których bierze udział kilkudziesięciu wykładowców i nauczycieli.
Z grona osób wspierających w pracy merytorycznej dyrektora tej placówki (podczas realizacji zadań programowych) na sali byli obecni: prof. Kazimierz Głowniak z UM,
Krystyna Głowniak, Krzysztof Dąbek (dyr. ZSP im. C.K.

Uroczysty moment rozpoczęcia spotkania

↑Sala wypełniona gośćmi i przyjaciółmi↓

Bractwo Kurkowe
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Bractwo Kurkowe

Koncert polskiego chóru "Zgoda"

↑Występy najmłodszych↓

Fotografie autorstwa Stanisława Turskiego
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Norwida), Czesław Mazurek, Sławomir Leszczuk, Agnieszka Mazurek, Bożena Krawiec (KUL), dr Bernard Homziuk
(UMCS), dr hab. Agata Małyska (CJKP UMCS), Jacek Welter (IPN).
Główną część programu wypełnił występ polskiego chóru
„Zgoda”, którego dyrygentem i kierownikiem artystycznym
jest Rusłan Połuchin. Na repertuar czterdziestodwuosobowego chóru składają się pieśni patriotyczne, religijne i popularne wykonane bez akompaniamentu.
Z dużym uznaniem ze strony publiczności spotkało się
wykonanie Kolędy Zesłańców Sybiru. W ciągu szesnastoletniej działalności chór brał udział w festiwalach, przeglądach
polonijnych w Pińsku, Serpelicach, Koszalinie, Terespolu,
Białymstoku, Wisznicach, Mrągowie, Będzinie. Chór ma na
swoim dorobku występy w Filharmonii Brzeskiej z programem składającym się z utworów polskich kompozytorów
oraz udział w obchodach 150. rocznicy stracenia ostatniego
powstańca styczniowego ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim. Ponadto w ubiegłym roku w 151. rocznicę stracenia Rządu Narodowego chór ten zaśpiewał pieśni
Powstania Styczniowego obok X Pawilonu Cytadeli w Warszawie.
Kolejną część programu stanowił występ kilkunastoosobowej reprezentacji I i II Drużyny Harcerskiej im. Ryszarda Snarskiego. Obecnie w Brześciu działają trzy drużyny
harcerskie i gromada zuchów, które wspierają wszystkie
imprezy kulturalne inicjowane przez polskie organizacje
w Brześciu: są to wystawy wielkanocne i występy na Wigilię i Wielkanoc, sprzątanie na polskich cmentarzach Brześcia, warta honorowa podczas uroczystości. Od roku 2009
przyjmują oni „Ogień Pokoju” z Betlejem. Ponadto harcerze uczestniczyli w Programie Edukacyjnym IPN i CEO pt.
„Opowiem ci o wolnej Polsce”, w wyniku czego powstały
trzy filmy dokumentalne o Związku Obrońców Wolności –
młodzieżowej polskiej organizacji, która w latach 1945–49
walczyła w Brześciu i na całym Polesiu o zachowanie polskości ziem, wcielonych do ZSRR po drugiej wojnie światowej. W roku 2014 harcerze wybrukowali plac Romualda
Traugutta w Szostakowie.
Najmłodszą grupę artystów stanowili uczniowie Heleny
Kaczan – nauczycielki języka polskiego w Kobryniu, którzy m.in. recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Pani
Helena od kilkunastu lat uczy społecznie w swoim domu.
Wielu jej uczniów rokrocznie zostaje laureatami konkursów
recytatorskich i festiwali śpiewanej, aż dwudziestu dwóch
spośród nich podjęło studia w Polsce.
Na zakończenie miała miejsce uroczystość wręczenia
Medalu Prezydenta Miasta Lublin Kazimierzowi Kosickiemu – inicjatorowi budowy pomników: Bohaterom Powstania Styczniowego (2013) i Bohaterom Monte Cassino (2015)
Po koncercie zarówno organizatorzy spotkania opłatkowego (m.in. dr Ryszard Gajewski, Sergiusz Kieruzel, Kazimierz Gajek, Piotr Semeniuk), jak i dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak – gospodarz tego pięknego miejsca, mogą
mieć poczucie dobrze spełnionej misji społecznej, do takiej
konstatacji uprawniają wypowiedzi uczestników spotkania
oraz listy Rodaków z Białorusi przesłane na adres piszącego
te słowa – inicjatora ich przyjazdu do Lublina.
█
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Ryszard Kornacki

Sława Przybylska
śpiewa nam już 60 lat

60 lat śpiewania to ogromna część
życia Artystki, które poświęciła sztuce
i olbrzymim rzeszom słuchaczy w salach koncertowych, to setki nagranych
utworów dla „Polskiego Radia”, „Polskich Nagrań”, „TON PRESU” i Agencji MTJ. To także dziesiątki nagrań dla
zagranicznych instytucji w Bratysławie, Pradze, Chicago, Kolonii, Moskwy
i Tel-Avivu. 60 lat to tysiące odbytych
koncertów w miastach, miasteczkach
i wsiach w Polsce oraz w 52 krajach na
wszystkich kontynentach.
SŁAWA PRZYBYLSKA – to wyjątkowe zjawisko i prawdziwy fenomen
w polskim życiu muzycznym. Jest nadal
czynnie koncertującą Artystką, śpiewającą zawsze i wszędzie „na żywo”,
nagrywa nowe płyty („Mój Okudżawa”
– sierpień 2015 i „Przyjechałam powtórzyć jesień” – marzec 2016).
Rok 2016 jest „Rokiem Jubileuszowym” zarówno dla Sławy, jak i dla miłośników jej sztuki wokalnej, których
reprezentacją jest „Przyjacielski Komitet Honorowy” zainicjowany przez wybitną postać polskiej kultury, Elżbietę
Dzikowską, która podobnie jak Sława
urodziła się w Międzyrzecu Podlaskim
i jak Ona posiada tytuł Honorowego
Obywatela Miasta. W PKH znalazło
się ponad 250 osób reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe i zawodowe:
poetów, pisarzy, aktorów, muzyków
rzeźbiarzy, artystów estradowych, ludzi nauki, działaczy samorządowców,
rolników i pszczelarzy.
W mieście nad Krzną mówią o niej:
nasza Sława. Doskonale wiedzą, że to
znakomita piosenkarka i pieśniarka
polska ciesząca się od lat niesłabnącym
uznaniem, wybitna interpretatorka pieśni i piosenek żydowskich, inicjatorka
wielu ciekawych zdarzeń kulturalnych
w Polsce, w tym też w mieście rodzinnym, laureatka prestiżowej nagrody
polskiej radiofonii – Diamentowego
Mikrofonu, ambasadorka kultury polskiej na świecie.
W Międzyrzecu Podlaskim spędziła
dzieciństwo w domu przy dzisiejszej

ul. Łukowskiej 59, w pobliżu kościoła pw. św. Mikołaja i pięknego zakola
rzeki Krzny. W kościele tym została
ochrzczona, a potem już jako uczennica
śpiewała w kościelnym chórze. Dzieciństwo i pierwsze lata nauki w Szkole
Podstawowej nr 2 (dziś imienia Bolesława Prusa) przypadły na lata wojny
i okupacji. Wzrastała jednak w domu
w poczuciu bezpieczeństwa. Panowała
tu pokoleniowa miłość rodzinna. Taka
właśnie atmosfera była ucieczką przed
straszną rzeczywistością wojenną
w niewielkim miasteczku żydowsko-polskim, jakim był wówczas Międzyrzec.
W rozmowie z red. Alicją Dołowską („Tygodnik Solidarność” 22–29
XII 1995 r.) opowiadała o początkach
śpiewania: „Muzyczne upodobania wyniosłam z rodzinnego domu, w którym
zawsze było dużo śpiewu. Moje starsze
siostry jak pamiętam, śpiewały przy
każdej okazji. Mama prosta kobieta ze
wsi wnosiła do naszego życia umiłowanie przyrody, pogodę ducha i najpiękniejszą religijność polegającą na chwaleniu Boga pracą modlitwą i śpiewem.
Babcia natomiast pielęgnowała pamięć
narodowych powstań i wszystkich polskich klęsk. A więc z jednej strony –
franciszkańska radość istnienia mojej
mamy, a z drugiej – smutek i pesymizm
babci. W domu był patefon i sporo różnych płyt, z których uczyłyśmy się piosenek. Śpiewało się piosenki ludowe,
powstańcze ballady, ale także modne
szlagiery. Taką atmosferą nasiąkłam
i tkwi ona we mnie do dziś”.
Jako piętnastoletnia dziewczyna
w 1946 roku na zawsze opuściła dom
i rodzinne miasto, by rozpocząć edukację w podkrakowskich Krzeszowicach,
gdzie profesor dr Stanisław Jedlewski
prowadził w dawnym pałacu Potockich dom młodzieży zwany „Republiką Młodzieżową”. Tu kształtowały się
talent i osobowość przyszłej artystki.
Oprócz nauki w gimnazjum Sława
uczyła się gry na fortepianie, śpiewu
i chodziła na lekcje rytmiki. Równo-

legle z talentem muzycznym rozwijały
się Jej uzdolnienia plastyczne.
Następnie uczyła się w Liceum Sztuk
Plastycznych im. Wojciecha Gersona
w Warszawie. Studia niespodziewanie
rozpoczęła na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Służby
Zagranicznej, uzyskując w 1954 roku
dyplom i kwalifikacje ekonomisty. Na
krótko podjęła pracę w „Hartwigu”
i Wydawnictwie Handlu Zagranicznego „Agropol”. Wcześniej, w okresie
studenckim oddawała się z pasją śpiewaniu w różnych formach studenckiego ruchu artystycznego. Utworzyła trio
wokalne „Syrenki”. Za namową koleżanki trafiła do słynnego STS-u, a następnie do kabaretu „Stodoła”.
– To było magiczne miejsce, znakomita atmosfera stworzona przez reżysera Jana Bińczyckiego i bardzo dobre
programy ze słynnym „Królem Ubu”
na czele. Tutaj na dobre rozpoczęła
drogę artystyczną, popartą świadomym
wyborem, pełnym zaangażowaniem
i pierwszym smakiem sukcesu.
Rok 1957 okazał się przełomowym
i najważniejszym w życiu artystycznym Sławy Przybylskiej. Podwójne
zwycięstwo w Konkursie Polskiego
Radia, a następnie w Konkursie Telewizji Polskiej na najlepszego piosenkarza amatora rozpoczęło już pasmo
sukcesów młodej piosenkarki i przesądziło o wyborze drogi życiowej
oraz zawodowej. Warto wspomnieć,
że w konkursach tych występowały
wtedy Hanna Rek i Halina Kunicka.
Towarzyszy Sławie stale rosnąca po-
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pularność, dużo koncertuje i nie zaniedbuje edukacji muzycznej. Jako
laureatka konkursów trafiła do dwuletniego Studium Piosenki przy PR. Tam
uczyła się emisji głosu i interpretacji
piosenek pod okiem wybitnych artystów: Hanny Skarżanki, Alicji Świderskiej, Aleksandra Bardiniego i Jerzego
Abratowskiego. Pierwsze nagrania
radiowe i płytowe przedwojennych
piosenek przyniosły Jej wielki sukces.
Potem był „Teatrzyk Piosenki” w hotelu Bristol pod okiem reżyserskim
Adama Hanuszkiewicza. I tak zaczęła
się Jej wielka kariera, z przysłowiową
kropką nad „i”, którą był utwór „Pamiętasz była jesień”(1958).
Piosenka ta z muzyką Lucjana Kaszyckiego do filmu Jerzego Wojciecha
Hasa „Pożegnania” przynosi Sławie
Przybylskiej przeogromny sukces. W latach 1958–1960 nagrała też piosenki do
filmów: „Popiół i diament”, „Niewinni
czarodzieje”, „Rozstania”. „Zezowate
szczęście”, a w roku 1987 do amerykańskiego filmu w reż. Epraima Seveli
(FDF – S.A. International, USA).
W roku 1960, jako pierwsza po wojnie pieśniarka wystąpiła z własnym
recitalem w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Odniosła również
zwycięstwo w plebiscycie czytelników
„Nowej Wsi” oraz uzyskała tytuł „Mój
ulubiony piosenkarz” w konkursie radiowym, w którym prezentowano 56
piosenkarzy z kraju i ze świata. Zaczęła
podróżować. Nagrywała płyty i piosenki dla Polskiego Radia i Telewizji oraz
zagranicznych rozgłośni i firm fonograficznych.
W roku 1961 z Jej inicjatywy powstał
Teatrzyk Piosenki „Tingel-Tangel”,
gdzie wspólnie z Agnieszką Osiecką,
Krystyną Sienkiewicz, Andrzejem Jareckim, Wojciechem Solarzem, Stanisławem Młynarczykiem i świetnymi
muzykami m.in. Krzysztofem Komedą
bawili publiczność całej Polski. Subiektywny sposób interpretacji przynosi szereg propozycji kabaretowych i teatralnych. Występuje więc w kabarecie
Kazimierza Krukowskiego „U Lopka”,
Jana Pietrzaka „Pod Egidą” oraz kabarecie Krukowskiego „Kurierek” oraz
u słynnego „sołtysa Kierdziołka” czyli
Jerzego Ofierskiego.
Uczestniczy w spektaklach teatralnych w reż. Wojciecha Siemiona w Teatrze Stara Prochownia oraz w reż. Szy-

mona Szurmieja w Teatrze im. Estery
Racheli Kamińskiej. Na pierwszym
festiwalu w Sopocie zdobyła drugie
miejsce za piosenkę „Kuglarze”. Publiczność Ją uwielbiała. Koncertowała
w kraju i za granicą. Była aktorką i piosenkarką Teatru na Targówku w Warszawie. Zagrała w wielu spektaklach
teatralnych, m.in. „Toast weselny”,
„Bukiecik alpejskich fiołków”, „Ballada o miłości zagrożonej”.
– Wychowałam się w miejscowości,
gdzie większość stanowili Żydzi. Moi
rodzice utrzymywali z nimi bardzo dobre kontakty. Widziałam, jak mordowali ich hitlerowcy. To wszystko we mnie
pozostało. Musiałam coś z tym zrobić.
Postanowiłam śpiewać żydowskie pieśni i piosenki, by budować swoisty
„Pomnik Pamięci”. Czynię to od 1960
roku.
W długoletniej karierze artystycznej
Sława Przybylska odwiedziła z recitalami następujące kraje: Armenia, Austria, Australia, Azerbejdżan, Belgia,
Białoruś, Bośnia, Bułgaria, Chorwacja,
Costa Rica, Czechy, Dania, Estonia,
Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania,
Holandia, Izrael, Jamajka, Jugosławia,
Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Liban, Litwa, Łotwa, Meksyk, Mołdawia,
RFN, NRD, Niemcy, Panama, Portugalia, Rosja , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turkmenia,
Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry,
Włochy i Wielka Brytania, ale jak sama
mówi „zawsze z radością wracałam do
domu”.
Pod koniec lat osiemdziesiątych była
częstym gościem radiowej „Trójki”
i magazynu „Menora”, który zajmował
się tematyką żydowską. Uczestniczyła
też w kolejnych Festiwalach Kultury
Żydowskiej, przyczyniając się do popularyzacji kultury tego narodu oraz
działając na rzecz polsko-żydowskiego
porozumienia.
Będąc w wielu miejscach na świecie,
przywoływała obrazy rodzinnego miasta nad Krzną, w którym wiele lat temu
żyli obok siebie ludzie różnych kultur,
religii i przekonań. Jest Ona żywym dowodem zwycięstwa pozytywnego myślenia nad dominacją zła okresu wojny
i okupacji. Miejsce kształtowania się
Jej oraz sposobu postrzegania świata
i ludzi często powraca we wspomnieniach artystki. W większości wywiadów i podczas licznych występów ar-

81

tystycznych zawsze wymienia miasto
swojego dzieciństwa i wspomina je
z sentymentem.
Aktywność i twórcze działania Sławy Przybylskiej oraz umiłowanie słowa Ojczystego i poezji zaowocowało
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
inicjatywą zorganizowania w mieście
„Międzyrzeckich Jesieni Teatralnych”.
Na początku lat 90. minionego wieku założyła wspólnie z mężem Janem
Krzyżanowskim w Szczawnicy (bo
tam już mieszkała) Szczawnickie Stowarzyszenie
Literacko-Artystyczne
im. Czesława Miłosza, które powołało
również z Jej inicjatywy Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury
Emigracyjnej „Od Mickiewicza do
Miłosza”, który z czasem, po wielu
edycjach w Szczawnicy i Międzyrzecu
Podlaskim rozrósł się w Ogólnopolski
Festiwal Słowa. Rokrocznie powiększała się liczba imprez towarzyszących
z udziałem plejady wybitnych aktorów
scen polskich, piosenkarzy, muzyków,
reżyserów, dziennikarzy, naukowców
i polityków.
Warto wśród nich wymienić: Danutę Michałowską, Barbarę Horawiankę,
Aleksandrę Koncewicz, Mieczysława
Kalenika, Andrzeja Szczepkowskiego,
Tadeusza Kwintę, Jerzego Fedorowicza, Joannę Kulmową, Tadeusza Kwintę, Joannę Szczepkowską, Magdalenę
Zawadzką, Gustawa Holoubka, Ignacego Gogolewskiego, Michała Bajora,
Ernesta Brylla, Józefa Barana, Julię
Hartwig, Lucjana Kaszyckiego, Annę
Retmaniak, Zofię Kuratowską, Jana
Krzyżanowskiego, Sławę Przybylską,
Juliusza Bergera, Jolantę Klimowicz-Osmańczyk, Adama Roka, Tadeusza
Kwiatkowskiego, Janusza Senta i wielu innych.
Wielka to sprawa, że w mieście
nad Krzną w czasie dwóch konkursów
i dwóch festiwali (1994, 1995, 1997,
1998) można było nawiązać kontakt
z tak wielu znakomitymi ludźmi, można było obejrzeć wiele ciekawych spektakli, w tym z udziałem aktorów zawodowych i międzyrzeckich uczniów
z miejscowych szkół podstawowych
i średnich.
Na inauguracji IV Ogólnopolskiego
Turnieju Recytatorskiego „Od Mickiewicza do Miłosza” (Międzyrzec Podl.
1994) w kościele pw. św. Mikołaja pieśniarka tak mówiła:
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„Jestem tu, by pomóc młodzieży
umocnić przekonanie, że warto uprawiać wielki ogród słowa z poezją i literaturą, bowiem piękne i dobre słowo
czyni nasze życie lepszym i piękniejszym. W naszych czasach, czasach
zamętu i rozpadu wartości, uprawianie
i upowszechnianie poezji jest wyzwaniem i obowiązkiem. Wiem, że niejednokrotnie jest to praca Syzyfa. Ale
mit Syzyfa uczy nas także wierności
swojemu posłannictwu i swojemu powołaniu. Uczy nas wierności wyższego rzędu, wierności negującej niesprawiedliwe wyroki. Uczy nas znajdować
szczęście i radość w nieustannym wysiłku, nawet jeśli owoce tego wysiłku
nie my będziemy spożywać. Służąc
poezji, służymy naszemu Językowi
Ojczystemu”.
40-lecie swojej pracy artystycznej
w 1997 roku świętowała w rodzinnym
Miedzyrzecu Podlaskim. Zamieszkała
blisko miasta, bo w niedalekim Otwocku. Prowadzi tam bardzo higieniczny
tryb życia. Z przyjemnością jeździ rowerem, nie pali papierosów, pije wyłącznie czerwone wino, nie posiada
telewizora ani komputera. Nie wysyła
i nie odbiera SMS-ów. Preferuje kontakty osobiste i listy pisane ręcznie.
Udziela się również w pracy stowarzyszeń artystycznych wraz z małżonkiem.
Warty odnotowania jest również udział
artystki na estradzie sopockiej Opery
Leśnej w koncercie Top Trendy.
Artystka w ciągu swojego życia
kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Była to Warszawa, Praga, Kraków, Szczawnica i Otwock,
jednak nigdy w swoich wędrówkach
w poszukiwaniu miejsca na ziemi nie
zapomniała o mieście, w którym się
urodziła i wychowała. Przekazywała też honoraria i dochody na rzecz
szkoły i Domu Kultury. Dowodem
uznania ze strony mieszkańców było
nadanie kinu – w drodze plebiscytu
– nazwy „Sława” (1984). W swojej
karierze artystycznej zaśpiewała i nagrała 800 piosenek, 106 autorów i 80
kompozytorów. Była przez polskich
słuchaczy wybierana najpopularniejszą polską piosenkarką, a w roku 1968
zwyciężyła w plebiscycie wśród Polonii amerykańskiej organizowanym
przez Rozgłośnię Radiową Boba Lewandowskiego w Chicago. Koncertowała na wszystkich kontynentach, np.

USA odwiedziła 20-krotnie. W 1987
roku podczas 15 tourn`ee po Stanach
Zjednoczonych Ameryki, Rada Miasta
Cleveland (Ohio) podjęła jednomyślnie Uchwałę na rzecz Sławy – „Resolution of congratulation”, zaś Mayor
miasta Cleveland przyznał artystce
„Certyfikate of Apperaciation” i specjalną nagrodę za popularyzowanie
polskiej kultury w USA.
Jedną z kolejnych fascynacji Sławy
Przybylskiej była i jest Hiszpania. Jak
dotąd odwiedziła ją dwunastokrotnie.
Aby móc dokładnie poznać kulturę
i zrozumieć historię tego kraju, nauczyła się języka. Urzekały ją hiszpańskie
Madonny, flamenco, poezja F.G. Lorki
i Don Kichot. Pokaźną kolekcję światowych wydań „Don Kichota” przekazała w 2002 r. warszawskiemu LO im.
Cervantesa.
Ostatnio otrzymała prestiżową
nagrodę Diamentowego Mikrofonu
przyznawaną przez radiofonię polską.
Nagrodę po raz pierwszy przyznano 28
stycznia 1995 r. Od tamtej pory uhonorowano nią wybitnych artystów zasłużonych dla kultury polskiej w osobach: Ireny Kwiatkowskiej, Jeremiego
Przybory, Bohdana Tomaszewskiego,
Jerzego Waldorffa, Marii Koterbskiej,
Czesława Miłosza, Papieża Jana Pawła II, Jana Nowaka Jeziorańskiego,
Tadeusza Sznuka, Wojciecha Młynarskiego, Ireny Santor czy Danuty Szaflarskiej.
W latach 2014–2016 Artystka przygotowała i wydała następujące prace:
1. „Blask poetyckiego słowa” –
„Osobista Antologia Wierszy: …
o mnie …do mnie …dla mnie, i tych,
które śpiewam oraz tych, do których
wracam”. – 330 str.
2. „Don Kichote, Dulcinea i wiatraki” – zbiór wierszy osobiście zebranych. – 135 str.
3. Wspólnie z Janem Krzyżanowskim: „Osobista antologia wierszy
o Kawie i Kawiarniach” – 140 str.
Rok 2016 jest rokiem 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej,
który Artystka uczci wieloma koncertami, wśród których cztery stanowią
jubileuszową wizytówkę: W Teatrze
„RAMPA” na Targówku w Warszawie (30.04.2016), w Sali Kina „Sława” w Międzyrzecu Podlaskim (29.05.
2016), W Teatrze Dramatycznym
im. Jerzego Szaniawskiego w Płoc-

ku (19.06.2016) i w Teatrze Polskim
w Szczecinie (02.10.2016).
Na uwagę zasługują sympatyczne
i twórcze gesty pod adresem Jubilatki – Świetny zespół gitarowo-wokalny
„Czerwony Tulipan” z Olsztyna przygotowuje 10 utworów z repertuaru Sławy Przybylskiej; podobnie czyni zespół
Teatru Polskiego w Szczecinie.
Z innych zdarzeń należy odnotować:
„Portret rzeźbiarski” – dzieło artysty
rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego, zakupiony przez Biuro Kultury Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy i ofiarowany Teatrowi „RAMPA” na Targówku, gdzie przez wiele sezonów Sława
Przybylska była etatową aktorką. Ukaże
się również premierowa płyta pt. „Przyjechałam powtórzyć jesień” oraz luksusowy album pt. „Radosny smutek przemijania – portrety”. Godnym podkreślenia
jest fakt ustanowienia przez Sławę Przybylską osobistej Nagrody Honorowej p.n.
„IN ARTE LIBERTAS” – „W SZTUCE
WOLNOŚĆ”, którą pragnie wyróżnić
około 30 osób, których dzieła zrobiły na
Niej trwałe i wielkie wrażenie. Wyżej
podpisany został poinformowany, że znalazł się na tej liście za tom wierszy „Lublin z pamięci i snu” i jest z tego dumny.
Sława Przybylska jest ciągle aktywną Artystką i działaczem kultury. 60
lat pracy artystycznej jest Jej wielkim
wkładem w dorobek polskiej i światowej kultury, a sama piosenkarka znakomitym ambasadorem polskiej kultury i promotorem dobrej informacji
o Polsce i Polakach, a przede wszystkim o „Małej Ojczyźnie” – rodzinnym
domu w Międzyrzecu Podlaskim, o jej
pięknie i trudnej historii.
60 ULUBIONYCH PIOSENEK
WYBRANYCH PRZEZ
SŁAWĘ PRZYBYLSKĄ
z setek śpiewanych i nagranych
w ciągu 60 lat pracy
• Ach, panie, panowie słowa Agnieszka Osiecka, muz. Bułat Okudżawa
• Balonik słowa Witold Dąbrowski,
muz. Bułat Okudżawa
• Batumi słowa Ola Obarska, m. Ajwazjan
• Cyganicha słowa Andrzej Bianusz,
m. Bogusław Klimczuk
• Dziewczyna z Portofmo słowa
Agnieszka Osiecka, m. Fred Buscalione
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• Dla ciebie chcę być białą słowa Emanuel Szlechter, m. Henryk Wars
• Gdzie są kwiaty... słowa Wanda Sieradzka, m. Peter Seeger
• Galapagos słowa Irena Solińska, m.
Adam Skorupka
• Gorącą nocą słowa Helena Kołaczkowska i Mirosław Łebkowski, m.
Ryszard Sielicki
• Jak dobrze z balladą wędrować słowa Maria Terlikowska, m. Edward
Pałłasz
• Już nigdy słowa Andrzej Włast, m.
Jerzy Petersburski
• Jestem brzydka słowa Ola Obarska,
m. Igor Grigoriew
• Kochankowie z ulicy Kamiennej słowa Agnieszka Osiecka, m. Wojciech
Solarz
• Krakowska kwiaciarka słowa Tadeusz Śliwiak, m. Jerzy Gert
• Królewna z bajki słowa Agnieszka
Osiecka, m. Bułat Okudżawa
• Kuglarze słowa Tadeusz Urgacz, m.
Henryk Kleine
• Koguty słowa Ziemowit Radecki, m.
Bułat Okudżawa
• Królowa Barbara słowa Tadeusz
Urgacz, m. Bogusław Klimczuk
• Francois Villon słowa Witold Dąbrowski, m. Bułat Okudżawa
• Mój kapitanie już wieczór słowa
Stanisław Baliński, m. Włodzimierz
Korcz
• Malaguena słowa Ola Obarska, m.
Ramirez Elpidio
• Murka słowa Agnieszka Osiecka, m.
ludowa rosyjska
• Na Francuskiej słowa Krzysztof
Choiński i Jan Gałkowski, m. Ryszard Sielicki
• Nie kochać w taką noc to grzech
słowa Jerzy Jurandot, m. Zygmunt
Wiehler
• Nikt nie dowie się nic słowa Ola
Obarska, m. Oskar Felcman
• Okularnicy słowa Agnieszka Osiecka, m. Jarosław Abramów
• Kraju mój słowa Stanisław Baliński,
m. Adam Skorupka
• Powróćmy jak za dawnych lat słowa
Jerzy Jurandot, m. Henryk Wars
• Pamiętasz, była jesień... słowa Andrzej Czekalski i Ryszard Pluciński,
m. Lucjan Kaszycki
• Piosenka o mojej wsi słowa Henryk
Rostworowski, m. Czesław Majewski
• Piosenka o Mozarcie słowa Witold
Dąbrowski, m. Bułat Okudżawa

• Rebeka słowa Andrzej Włast, m.
Zygmunt Białostocki
• Słodkie fiołki słowa Bogusław Choiński i Marek Dagnan, m. ludowa
• Suliko słowa Wanda Sieradzka, m. ludowa
• Śpiewam piosenki słowa Julian Tuwim, m. Alfred Melodysta
• Siedzieliśmy na dachu słowa Agnieszka Osiecka, m. ludowa rosyjska
• Stara ballada słowa Aleksander Maliszewski, m. Leszek Bogdanowicz
• Słowo daję, żenię słowa Ola Obarska,
m. Jacek Szczygieł
• Tak jak malował Pan Chagall słowa
Wojciech Młynarski, m. Leopold Kozłowski
• Taka jestem zakochana słowa Krystyna Żywulska, m. Jacek Szczygieł
• To wszystko z nudów słowa Agnieszka Osiecka, m. Lucjan Kaszycki
• Wybaczcie piechocie słowa Witold
Dąbrowski, m. Bułat Okudżawa
• Wspomnij mnie słowa Marian Hemar, m. Ripp
• Widzisz mała słowa Agnieszka
Osiecka, m. Jarosław Abramów
• Wańka słowa Emanuel Szlechter, m.
Jerzy Petersburski
• Zakochani słowa Bronisław Brok, m.
Władysław Szpilman
• Modlitwa mojej matki przed zmrokiem
słowa Czesław Miłosz, m. Janusz Sent
• Moja piosenka słowa Ks. Paweł Heintsch, m. Janusz Tylman
• Zielone liście drzew słowa Andrzej
Bianusz, m. Edward Pałłasz
• Żyje się raz słowa Krystyna Żywulska, m. Andrzej Markiewicz
• Piosenka o Tbilisi słowa Ola Obarska, m. R. Łagidze
• Pieśń Gruzińska, słowa Tadeusz Lubelski, m. Bułat Okudżawa
• La Bohemę słowa Wojciech Młynarski, m. Charles Aznavour
• Jeruzalem słowa Maria Konopnicka,
m. Janusz Tylman
• Nie zabierajcie chłopców na wojnę słowa Urszula Kozioł, m. Janusz Tylman
• Tango notturno słowa Władysław
Szlengel, m. H.O. Borgman
• Szewczyk słowa Bolesław Leśmian,
m. Janusz Tylman
• Skąd szybują łabędzie słowa Wanda
Sieradzka, m. Adam Skorupka
• Cygańska ballada słowa Maria Terlikowska, m. Edward Pałłasz
• Siedem dobrych lat, słowa Emmanuel Szlechter, m. Dawid Majerowicz
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O Sławie pisali między innymi:
1. Z. Adrjański: Kalejdoskop Estrady,
wyd. BELLONA, 2002.
2. Z. Adrjański: Giełdy piosenek, wyd.
Prebook, 2012.
3. A. Cieślar: Kobieta Metamuzyczna,
wyd. BARBELO, 2014.
4. W. Giełżyński: Piosenki i piosenkarze, wyd. Harcerskie, 1967.
5. J. Gordon: Niobe, wyd. „Czytelnik”,1969.
6. J. Grygolunas: Festiwale opolskie,
wyd. „Nasza Księgarnia”, 1971.
7. R. Jaśkowska: Sława Przybylska
Artystka magiczna, „Nowiny-Kurier”,
Tel Aviv, Izrael 2002.
8. R. Jaśkowska, J. Krzyżanowski: Oblicza Sławy, wyd. InterGraf 2001, s. 524.
9. R. Jaśkowska /w/R. Kornacki: Międzyrzec w życiorysy wpisany, MST
2003. s. 227– 231.
10. R. Kornacki, J. Krzyżanowski:
Sława Przybylska – Jubileusz 97,
MST1997, s. 64.
11. J. Krzyżanowski: „Camerata
Otwocka”, OW „Zalesin” SKTM,
Otwock 2005, s. 186.
12. J. Krzyżanowski: Album „Od STODOŁY do SALONU” Otwock, 2006.
13. J. Krzyżanowski: Kronika Roku
Sławy, Otwock, 2007.
14. J. Krzyżanowski: Portret listami
malowany, Dom Wydawniczy „Elipsa”
2012.
15. J. Krzyżanowski: Sto listów do
Dulcinei, Dom Wydawniczy „Elipsa”
2013.
16. L. Kydryński: Wierzę piosence,
PWM 1959, s. 36.
17. L. Kydryński: Znajomi z płyt, PWN
1960. s. 133.
18. D. Michalski: Powróćmy jak za
dawnych lat… Historia polskiej muzyki
rozrywkowej, wyd. „Iskry”, 2007.
19. A. Osiecka: Szpetni czterdziestoletni, wyd. „ISKRY” , 1985.
20. J. Świąder: Mój gwiazdozbiór, „Polihymnia”, Lublin 2006. s. 414.
21. R. Waloński: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej, A.W. Morex,1985.
22. W.Wemińska: Na obu półkulach,
wyd. „Czytelnik”.
23. Mała Encyklopedia Muzyki – wyd.
PWN.
24. „Rocznik Międzyrzecki” – wyd.
Międzyrzec Podlaski t. XXXI–XXXII,
2001.
25. „Rocznik Międzyrzecki” – wyd.
Międzyrzec Podlaski t. XXXVII, 2006.
█
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Ryszard Kornacki
Czerwiec w Jaworkach
Sławie z przyjaźnią
Nadbiega truchtem
spieniony czerwiec
nad Białą Wodę
co jak jaszczurka
pręży się w korycie
kąkole
już liliowo
dojrzewają w życie
słońce dzwoni
promieniem złotym
Sen u stóp Trzech Koron
na pogodę
Chwila tylko pęcznieje jak łza w oku lirycznie bo na
jasnym niebie ptaki płyną muzycznie.
Jakże trudno uwierzyć w to z czym trzeba się zmierzyć
I w to co się staje tak nagle jak rozstaje.
Nogi idą pod górę z mozołem z mozołem,
ścieżki uciekają dołem.
Szkicownik wspomnień
Oczy idą w patrzeniu, w zdumieniu
ja z chmurami na twarzy z trudem na ramieniu.
Sławie Przybylskiej
Głos niesie Połoniną, flisak płynie z dziewczyną
„Pamiętasz była jesień”
Z sadów dzwonią jabłkami, wiedźmy tańczą z diajak dziewczyna
błami.
uwikłana rozmową deszczu
Górą górą polami,
z ogniem złotych kasztanów
mgły jak chusty na wietrze
zaplątanych nagle
blado-sinymi stadami.
w sercu dziecięcego sadu
Górą, górą z muzyką…
Krok – wstecz
Gdy się ocknę to znikną
radość natury zapełnia ramy
Hej!
wieczornych spotkań nad Krzną
na łąkach rozciągniętych w pamięci
Na fotografiach Sława Przybylska w Międzyrzecu
z poważnym nawoływaniem dzwonów
do strzelistej modlitwy
u Świętego Mikołaja
Już farba z palety wycieka
na płótno schodzącego dnia
to pędzel półcienia
Piotra Bruegela wiatr zaczynia
myśli płoszy
pejzaż znany
z oczu wyprowadza
w sercu zapisuje…
„Pamiętasz była jesień?”
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W krzywym zwierciadle
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Jak Czechowicz witał Beliniaków...
Przeglądając roczniki lubelskich
starych gazet natrafiłem na, nie rzucający się w oczy na gazetowej kolumnie
dodatku niedzielnego „Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego” z 4 czerwca
1939 r., artykuł pt. O mieście rodzinnym Lublinie. Ten tytuł zwrócił moją
uwagę, a dopiero później natrafiłem
na nazwisko autora tekstu. Zostało ono
jakby zepchnięte i zasłonięte
kolejną reklamą wtłaczaną w środek artykułu. Podobnie zresztą jak to
dziś się dzieje w programach telewizji,
w której poważną audycję przerywają
różne natrętne ogłoszenia. Tekst Czechowicza „marginesowały” reklamy:
żyletek Gerlacha, uzdowisko Morszyn
Zdrój, karmelki Wedla i film „Trzech
przyjaciół” w kinie Corso. Pewnie poeta tym wedlowskim słodyczom
gotów był wybaczyć, zawsze bowiem – co wielokrotnie podkreślał
jego przyjaciel Wacław Gralewski
- był łasy na czekoladowe wyroby.
Jeszcze z boku artykułu fotografia
ceramicznej kaczki. To jedna z prac
artystycznych Janiny Śliwickiej, które
eksponowano z okazji Dni
Lublina w 1939 r. w księgarni Z.
Budziszewskiego na Krakowskim
Przedmieściu. Fotografia prawie spychała poza gazetowe szpalty nazwisko
autora wspomnień o Lublinie.
Artykuł Józefa Czechowicza, ciepły, pełen resentymentów i nostalgii
do swojego miasta, trochę „zagubił
się” na kolumnie gazety. Został napisany w 1938 r., a wydrukowano go w
połowie 1939 r. Czy redakcja specjalnie zamówiła u poety te wspomnienia? Odnotowują go
i przedrukowują redaktorzy w tomie poświęconym poecie pisma „Sciptores” Ośrodka Teatru
NN. Poeta przyjechał do Lublina
z Warszawy (pracował w Polskim
Radiu) z okazji organizowanego
„wieczoru literackiego”, w którym 8
czerwca uczestniczył wraz z innymi literatami lubelskimi. Pewnie wcześniej
przesłał swoje wspomnienie do re-

dakcji „Expressu” kierowanego przez
Wacława Gralewskiego.
Autor przyznaje, że wychował się
w Lublinie i trudno to miasto wykreślić z pamięci. Przywołuje m.in.
„miasto wyzwalające się, miasto 1915
roku”. Ze wzruszeniem wspomina:
Koło południa matka moja modliła
się, siostra szyła coś na maszynie, brat
leżał w łóżku, niezdrowy jakiś, zgorączkowany. Wybiegłem na ulicę i trafiłem wprost na chwilę, gdy pierwsza

W setną rocznicę wjazdu Beliniaków do Lublina Józef Zięba wydał
bardzo potrzebną i edytorsko elegancko wydrukowaną w Polihymnii broszurkę pt. Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. To
drobna trawestacja słów wiersza poety
Litwosa czyli Edwarda Słońskiego
(10 września 1915). Zaskoczył mnie
w tekście broszury dra Zięby brak tego
fragmentu ze wspomnień Czechowicza o wjeździe beliniaków do Lublina.

czwórka Beliniaków z karabinami
gotowymi do strzału, wjeżdżała do
Lublina. Pędem zawróciłem do domu,
trzasnąłem drzwiami i krzyknąłem:
Polacy!
A potem wraz z tłumami, które wyległy na ulice płacząc i śpiewając,
znaleźliśmy się wszyscy pod bastionami Krakowskiej Bramy, gdzie trębnacz
beliniacki odegrał „Boże coś Polskę”...
Poeta zakończył artykuł sentencją:
„Od młodości pierwszej jak odmierzyć oddalenie”.
Jak nie wzruszyć się chłopięcym
okrzykiem „Polacy!”, na widok kawalerzystów w beliniackich mundurach,
co zwiastowało zachwyt faktem, że
niepodległość się zbliża.

Jakże potrzebne
jest to świadectwo lubelskiego poety choćby w dialogu zapisanym u J.
Zięby na str. 23 broszury.
- Cóż to za wojsko ? - pytali jedni
drugich.
- Patrzcie! Mają białe orły na ułańskich czapkach.
- To nasi!
- To polscy ułani!
- Beliniacy!
Skontaktowałem się z autorem broszury i ustaliliśmy – polubownie – że
w kolejnym wydaniu ten ewidentny
brak zostanie uzupełniony. I kropka,
bez dalszego komentarza.
(giez)
30 I 2016
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nocni palacze

zużyta
Przyjaciele
Ulotność
Miłość
Ulotność
Żale
Ulotność
Złość
Ulotność
Urazy
Duże i małe
Lekkie i trwałe
Samotność
Ulotność

Diana Sawulska

Życiowi filozofowie
Wychodzą nocą
Papierosy szkodzą
Nie bardziej niż to co
Siedzi im w głowie
Prawdziwi myśliciele
Mieszkańcy szarych ulic
W migoczących miastach
Wydmuchują gniew który
Stale w nich narasta
Stłumieni obywatele
Zjawy owiane mgiełką
Na chodnikach schodach balkonach
Osiedlowi królowie na ich prawdziwych tronach
Nie jeden chciał ich przekonać
Ale to ich sprawa, serce skrzywdzone
Zajmują się rzeczą wielką
Brak szczęścia na twarzy
W dal wpatrzone oczy
Których nic już nie zaskoczy
Właściciele nocy
To władcy rozwianych marzeń
Wdychają wzdychają
Bagaż wspomnień do płuc
Potem na chwilę go wstrzymają
Z dymem puszczą
I już

I płacz
Wyparował
I delikatność
Osnowa
Niewinności
I ciało
I kości
Włosy uda paznokcie
Oczy żebra łokcie
Rzeczy stałość
To wszystko uleciało
Skulona chłodem podłogi
Dobrze mi tu
Skulona i niegotowa do drogi
Polubiłam chłód
Skulona leżąc w łazience
Nie myśląc o niczym
Bez zbędnych penetracji
Wyjęłam zużyte serce
Spuściłam w ubikacji

samotność
Kruszeję tu
Topnieję
Czy bardziej płynę nie wiem
Nareszcie sami
Troje nas
Ja cisza i czas
Lubię tę ciszę
Lubię ją zakłócać
Swoim krzyczącym wspomnieniem
Lubię usłyszeć
Lubię posłuchać
Tego co we mnie drzemie
Zostało tylko troje nas
Wytrwali straceńcy
Ja cisza i czas
I spokój dziecięcy
Zasypiam tu
Kruszeję
Czuję jak powoli zapuszczam korzenie
W objęciach chłodnej samotności
Spokojnie drzemię

sen tygrysa

Diana Sawulska
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Odsłoń
Zdmuchnij
Zrzuć
Upij
Przejrzyj
Uwierz
Uśpij
Uwiedź
Wyceluj
Odległość zbadaj
Upoluj
Szarmancko strzałą władaj
Bez wahania
Zrób to zanim zdążę się obudzić
Bez pohamowania
Tygrysy boją się ludzi
Stąd kły
Stąd wyniosłość
Nieprzeniknionych oczu
Tygrys nie jest zły
To dorosłość
Kogoś kto nie chce się dać zaskoczyć
To ostrożność
Kogoś kto poznał wiele
To roztropność
Kogoś kto wiele blizn zawarł w ciele
Bardzo chcę
Żebyś ich dotknął
Ale zrób to kiedy śpię
Oddaj mi
Swoje zaufanie
Pokaż mi
Swoje oddanie
Na pożarcie rzuć mi
Garść szacunku
Wyceluj to wszystko w jednym pocałunku
Zrób to zanim zdążę się obudzić
Tygrysy boją się ludzi

primaballerina
Zwinnym ruchem baletnicy
Pełnym gracji, ulotnej obietnicy
Odpędziła od siebie To
Wyciągnęła szyję
Wyprostowała plecy
Wyszła na ulicę
Krok w krok
Zgrabnymi piruetami
Przemykała w tłumie
Odpędziła wszelką złość
Pokazywała co umie
Nie wypada
Nie wypada
Nie wypadają
Pewne zwroty akcji
Prezentacja słabości
Wśród dystyngowanej
Obojętnej
Wielkiej publiczności
To po prostu nie wypada
Każdą podstawioną nogę
Pokonywała dopracowanym skokiem
Jej nienaganny szpagat
Rozciągnięty pomiędzy świtem a zmrokiem
Kiedy zostawała sama
Tracił perfekcję
Sama w czterech ścianach
Myślała „jak długo jeszcze?”
Odsłaniała poranione stopy
A krew plamiąca stary bandaż
Przypominała że wciąż ma serce
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Agnieszka Goral, Leszek Mikrut

UMCS: Finał VII edycji
Konkursu Slawistycznego

Złota Natalia Biłgorajka

Natalia Turowska, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zdobyła pierwsze
miejsce w wojewódzkim Konkursie Slawistycznym, organizowanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej i Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS w Lublinie.
W kategorii zespołowej tryumfowali uczniowie II Liceum
Ogólnokształcącego we Włodawie.
W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. Do finału, który odbył
się 17.04.2016 r. zakwalifikowało się trzynaście prezentacji.
Tegoroczna edycja odbywała się pod patronatem Sławomira
Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz
Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty.
– Konkurs Slawistyczny wpisuje się w cykl przedsięwzięć
popularnonaukowych, podejmowanych przez naszą jednostkę, otwierając możliwość promocji studiów slawistycznych wśród uczniów szkół średnich – niebawem przyszłych
studentów – zauważa prof. Michał Sajewicz, dyrektor IFS
UMCS. – Stałym celem imprezy jest popularyzacja wiedzy
o krajach słowiańskich: Rosji, Ukrainie, Bułgarii, Czechach
i Białorusi, przybliżenie uczniom zarówno wspólnego dziedzictwa kulturowego Słowiańszczyzny, jak też specyfiki,
odmienności i różnorodności kultury, tradycji, obyczajowości poszczególnych państw słowiańskich. Projekt wpisuje
się w tradycje wielokulturowości Lublina i Lubelszczyzny,
kreuje postawy tolerancji i poszanowania dziedzictwa kulturowego narodów słowiańskich – dodaje.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i prezentacji krótkiego wystąpienia na wybrany temat związany
z kulturą i obrzędowością wybranego kraju słowiańskiego,
przy wykorzystaniu dowolnej techniki: pokazu multimedialnego, recytacji poetyckiej, scenki rodzajowej, tańca, zabawy.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i regionu, między innymi z Włodawy,
Puław, Krasnegostawu, Biłgoraja, Korolówki-Osady, Białej
Podlaskiej i Hrubieszowa. Jury konkursowe, w którego skład
weszli pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS:
dr Agnieszka Goral (przewodnicząca), dr Kamen Rikev, dr
Swietłana Szaszkowa, dr Mateusz Jastrzębski, mgr Tomasz
Typovsky, obejrzało trzynaście finałowych pokazów, oceniając wystąpienia indywidualne oraz grupowe. Jurorzy brali
pod uwagę oryginalność tematu, wartość merytoryczną prezentacji, jej sposób i formę przekazu, pomysłowość, swobodę wypowiedzi, jej styl oraz walory językowe, a w wypadku
kategorii grupowej – także właściwą współpracę zespołu
i harmonijność przekazu.

Powitanie uczestników konkursu slawistycznego przez prof. Michała Sajewicza

Laureatka Natalia Turowska

Prof. Alina Orłowska i laureaci z Włodawy: Natalia Galewska,
Martyna Michalska, Kacper Kuśmirek

Konrad i Krystian Komanowie odbierają nagrodę z rąk prof. Aliny Orłowskiej
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Laureaci, jurorzy i naukowcy

Laureatami VII Konkursu Slawistycznego zostali:
Wystąpienia indywidualne:
I miejsce:
Natalia Turowska (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju). Tytuł prezentacji: „Odzież w rosyjskiej kulturze ludowej”. Nagroda za wnikliwą prezentację
tematu, spójny przekaz, umiejętny dobór materiału ilustracyjnego oraz osobisty wkład w przygotowanie strojów.
II miejsce:
Aleksandra Anna Nowosad (LO im. S. Staszica w Zespole
Szkół nr 2 w Hrubieszowie). Tytuł prezentacji: „Wędrówka po
Rosji, jakiej nie znamy”. Nagroda za prezentację miejsc, które
często umykają uwadze turystów, przemyślaną oprawę graficzną
oraz przestawienie wybranego tematu z osobistym wdziękiem.
III miejsce:
Karolina Miksza (LO w Zespole Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju). Tytuł prezentacji: „Rosyjska literatura ludowa jako inspiracja dla kompozytorów”.
Nagroda za wybór oryginalnego tematu oraz popularyzację
rosyjskiej muzyki poważnej.
Wyróżnienie:
Magdalena Wilczyńska (II LO we Włodawie). Tytuł prezentacji: „Symbolika ciasta weselnego”. Wyróżnienie za
dobre przygotowanie merytoryczne, przemyślaną szatę graficzną prezentacji, a także szczególne zaangażowanie przy
realizacji tematu
Wystąpienia grupowe:
I miejsce:
Natalia Galewska, Martyna Michalska, Kacper Kuśmirek
(II LO im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie). Tytuł
prezentacji: „Podróż w krainę smaku”. Nagroda za spektakularną realizację obranego tematu, lekkość i teatralność przekazu, umiejętność wzbudzenia zainteresowania tematem,
świetny kontakt z publicznością.
II miejsce:
Konrad Koman, Kristian Koman (Technikum Budowlane
w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju). Tytuł prezentacji: „Tradycja wpisana w herby”.
Nagroda za wysoki poziom merytoryczny prezentacji, wybór ciekawego tematu, przemyślaną kompozycję prezentacji
i harmonijny przekaz.

III miejsce: nie przyznano.
Nagrody w konkursie, zarówno dla uczniów, jak i przygotowujących ich nauczycieli, ufundowali: Marszałek Województwa Lubelskiego, różne jednostki UMCS (prorektor ds.
kształcenia, dziekan Wydziału Humanistycznego, Centrum
Języka i Kultury Rosyjskiej, Dział Promocji, Wydawnictwo
UMCS), Muzeum na Zamku w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Restauracja „Sitarska” w Biłgoraju.
– W tym roku mieliśmy wyjątkowe szczęście do sponsorów – podkreślał prof. Michał Sajewicz. Mogliśmy liczyć nie
tylko na wsparcie władz uczelni i Wydziału Humanistycznego, ale także na lubelskie instytucje kulturalne. Dzięki
współpracy z Muzeum na Zamku zwycięzców w kategorii
zespołowej mogliśmy zaprosić – wraz z całą klasą – na wyjątkową wycieczkę z przewodnikiem po lubelskim muzeum.
Z kolei laureatka pierwszego miejsca w kategorii indywidualnej, oprócz cennych nagród rzeczowych, otrzymała komplet wejściówek do lubelskiego Skansenu. Z przyjemnością
wręczyliśmy dwa podwójne zaproszenia do restauracji „Sitarska” w Biłgoraju. Otrzymali je nauczyciele, którzy przygotowali zwycięzców do finału.
Kolejna, ósma już, edycja Konkursu Slawistycznego dopiero za rok. Jest więc czas, aby przygotować interesującą
inscenizację, ciekawą prezentację i podzielić się wynikami
swych zainteresowań z rówieśnikami, a przy okazji liczyć
można na przychylność komisji konkursowej i zdobycie
atrakcyjnych nagród.
– Godny wyraźnego podkreślenia jest udział w konkursie
uczniów szkół patronackich Instytutu Filologii Słowiańskiej
UMCS – zaznacza prof. Alina Orłowska, wicedyrektor IFS.
– Młodzież ta przygotowuje swoje prezentacje praktycznie
od pierwszej edycji tych spotkań. Znakomita współpraca
i komunikacja z nauczycielami danych szkół owocuje prezentacjami konkursowymi na wysokim poziomie, co odzwierciedlają wyniki konkursu. Wprost nieocenione jest promowanie przedsięwzięcia wśród nauczycieli, w większości
rusycystów, czuwających nad merytorycznym i językowym
poziomem występów. Siłą rzeczy dominuje kultura rosyjska,
ale wśród krajów wzbudzających zainteresowanie uczniów
są także inne kraje słowiańskie, jak Bułgaria, Ukraina, Czechy i Białoruś. Cenimy sobie również fakt współpracy ze
szkołami patronackimi w zakresie organizacyjnym – dodaje.
█

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

Andrzej Samborski
Stanisław Żurek

Stanisław Żurek

Chwila, w której...
Wybór wierszy
Chwila, w której...
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Wybór wierszy

Wyjątkowym wydarzeniem V Lubelskiego Przeglądu Poetyckiego „Strojne
w biel” był wieczór autorski Stanisława
Żurka. Miałem zaszczyt poprowadzić ten
punkt programu. Dla mnie oraz dla niejednego z wykonawców i widzów przeglądu było to spotkanie z dawno niewidzianym mistrzem, niegdyś wprowadzającym nas w arkana sztuki słowa, w świat
literatury. A dla młodszych, takich jak Józef Bilski, organizator „Strojnego w biel”
– pierwsza od lat szansa zetknięcia się
z żywą legendą bieszczadzkiej poezji.
W ostatnich latach zaszył się w archiwach. Jego najnowsze książki są
wstrząsającymi rozrachunkami z historią. Z nich najbardziej znana jest: UPA
w Bieszczadach. Artykuły o tej tematyce publikuje w czasopismach: „Gazeta
Bieszczadzka” w Ustrzykach Dolnych,
„Zakazana Historia” w Warszawie oraz
w dwumiesięczniku „Lublin. Kultura
i społeczeństwo”.
Za pracę społeczną i literacką był
nagrodzony, między innymi, srebrnym
i złotym Krzyżem Zasługi, odznaką
Zasłużony Działacz Kultury, medalem
„Bene Meritus”, „Zasłużony dla Lubelszczyzny”, nagrodą Prezydenta Miasta Lublina.
Stanisław Żurek – urodzony 4 października 1948 roku poeta, publicysta, historyk, krytyk literacki. Należał, między
innymi, do Korespondencyjnego Klubu
Młodych Pisarzy oraz do zespołu redakcyjnego „Kameny”. Debiutował w 1969
roku wierszami w „Kulturze i Życiu”.
Autor tomów poezji: Watra – poema
bieszczadzkie, Taka mała Wigilia, Bieszczady – przewodnik poetycki, Nic się nie

Stanisław Żurek
i V Lubelski Przegląd Poetycki
„Strojne w biel”
stało, Powstanie Warszawskie – odłamki
poematu, Nauzykaja, Donikąd i wielu innych.
Prowadził Klub Działań Twórczych,
w ramach którego wydawał młodzieżowy
kwartalnik „Wyraz” oraz tomiki poezji
i prozy uczniów szkół lubelskich. I tak,
na przykład, w pierwszym z „Wyrazów”
debiutował poetycko Robert Kuwałek
(zmarły tragicznie w 2014 roku we Lwowie pracownik naukowy Państwowego
Muzeum na Majdanku, organizator Miejsca Pamięci na terenie ośrodka zagłady
w Bełżcu). W „Wyrazie II” pojawiła się
doskonała proza Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, a także wiersze Ryszarda
Borkowskiego – lubelskiego barda, jednej z gwiazd „Strojnego w biel”.
W V Lubelskim Przeglądzie Poetyckim „Strojne w biel” czyli „Zima z Bazuną” w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie w dniach 22–23 stycznia 2016
roku, obok Stanisława Żurka, udział wzięli: „Aksak Balkan Trio”, Andrij Kirym,
Angelika Charycka & Paweł Seta, „Chodu”, „Cybul z Marcepanem”, „Gwiazdy
z zagranicy”, Jacek Kadis & Jakub Tarnawski, Jakub Zuckerman, Jarek Buczek,
Katarzyna Szczepaniak z zespołem, Marek Andrzejewski, Monika Krajewska,
Piotr Selim, Ryszard Borkowski & Klara
Kistelska oraz, piszący te słowa, Andrzej
Samborski z towarzyszeniem Piotra Czyżowskiego.
Miał miejsce także Konkurs Piosenki. Jury w składzie: Ryszard Borkowski,
Klara Kistelska, Barbara Wróblewska,
Marek Andrzejewski postanowiło przyznać I nagrodę – Monice Kowalczyk, II
nagrodę otrzymał – chór Pallotina, a III-cią – Anna Zych. Dla zwyciężczyni, Moniki Kowalczyk, przyznana została również nominacja do udziału w 44. Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie
Piosenki Studenckiej „Bazuna” 2016.
W Konkursie Jednego Wiersza jurorzy (Tomasz Kowalczyk, Katarzyna Konopka, Józef Bilski, Łukasz Janicki, Jeremi Jastrzębski) przyznali główną nagrodę
dla Jana Kiczora (Warszawa) za wiersz
„Bieszczadzkie nostalgie”, dwie drugie

nagrody (ex aequo) – Katarzyna Ligocka
(Lublin), „Łysych wzgórz śpiew” i Mirosław Welz (Iwonicz Zdrój), „Smycz”,
III nagroda (ex aequo) – Piotr Zemanek
(Bielsko-Biała), „Czarny Staw” i Ewa
Krefft (Elbląg), „Bajka”, wyróżnienia
otrzymali: Krystyna Gudel (Suchowola),
„Imię dzielnych”, Michał Gajda (Września), „Parasol na jesień”, Janusz Pyziński (Dębica), „Żeby ocalić”.
„Strojne w biel” – to wydarzenie
kulturalne wciąż jeszcze młode. Jego
pierwsza edycja odbyła się w styczniu
2012 roku. Nazwa zaczerpnięta została
z wiersza „Zima” lubelskiego poety Józefa Czechowicza. Podtytuł „Zima z Bazuną” podkreśla związki z najstarszym
z polskich festiwali piosenki turystycznej
– Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądem Piosenki Studenckiej „Bazuna”. Kolejne edycje „Strojnego w biel” nieprzypadkowo odbywają się w początkach
roku, najwcześniej spośród wszystkich
tego typu przedsięwzięć. Przyciągają
wciąż liczniejszych miłośników turystyki i poezji, niemogących już doczekać
się „sezonu”. Są także okazją do wyjątkowych spotkań – między pokoleniami
– jak to z mistrzem słowa, Stanisławem
Żurkiem.
█
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Mówiliśmy do Niego „Hip”, czasami „Franek”. O Wakacyjnej Akademii
im. R. Kapuścińskiego pisał na łamach
naszego pisma, przynosił teksty studentów, zapraszał do współpracy. – Cóż ci
się nie podoba w programie Akademii?
– pytał, gdy propozycja nie wywołała
spodziewanego wybuchu entuzjazmu.
Patron – odpowiadałem. – Setki,
a może tysiące wyprodukowanych donosów! Nie ma zgody na patrona, który dla kariery denuncjował przyjaciół,
kolegów, a nawet przypadkowe osoby.
To mistrz, prawdziwy mistrz reportażu! – głosił Hip z całą stanowczością.
Rozstawaliśmy się nie skłóceni, ale
głusi na argumenty adwersarza.
Ceniłem Hipa za zmysł organizacyjny, rzeczowość, dziennikarskie sukcesy
i rzemiosło, kulturę osobistą. Niewielu
pamięta, że miał inklinacje poetyckie
i ostre pióro krytyka literackiego. Talenty literackie porzucił bez żalu, nie
zadbał – jak się wydaje – o publikacje
młodzieńczych liryków. Napisał ciepłą, nostalgiczną, wpadającą w ucho
piosenkę „Lato”, którą pewien blagier
i cynik jako swoją wykonał na jednym
z pierwszych festiwali piosenki studenckiej, tym samym pozbawił Hipa
autorstwa tekstu, który do dzisiaj przypominany bywa we wszystkich śpiewnikach turystycznych, biesiadnych i patriotycznych. W latach 70. XX stulecia
był wyrocznią w lubelskim środowisku
literackim, zasiadał w gronie jurorów
licznych konkursów poetyckich, prowadził popularne „okienka dla wierszy”, nie opuszczał spotkań, biesiad,
sympozjów literackich. Pamiętam, że
pojawił się na zebraniu literackim grupy poetyckiej Samsara, odbywającym
się w pokoiku redakcyjnym „Konfrontacji’ i nie szczędził krytycznych słów
dla utworów gniewnych i butnych poetów: Stanisława Jana K. i Cezarego L.
Po tych krytycznych ciosach Stanisław
J. K nigdy już nie odzyskał poetyckiej
pewności siebie.
Tworzył klimat miasta, jego aurę.
Zdyscyplinowany i pogodny, ambitny
i pracowity, życzliwy dla ludzi, surowy
dla efektów ich pracy, zainteresowany
światem: kulturą, polityką, przyrodą.
Od pewnego czasu kolekcjoner starych
narzędzi rolniczych. Niestety, swojej
kolekcji nie zdążył mi pokazać.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Lublin, 16.03.2016
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Franciszek Hipolit Piątkowski
1946–2016
10 marca 2016 w wieku 70 lat zmarł
Franciszek Hipolit Piątkowski, lubelski
dziennikarz, reportażysta i pomysłodawca Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego.
W latach 1964 – 1969 Franciszek Piątkowski studiował na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wkrótce potem zaangażował się w organizowanie życia
literackiego i dziennikarstwo w Radiu
Akademickim, w kolumnie studenckiej
„Konfrontacje”. Był m.in. korespondentem studenckiego miesięcznika
„Itd.”, twórcą i liderem grupy KEKS
(Krąg Entuzjastów Kultury Studenckiej), współpracował z teatrem studenckim Gong 2. W 1969 roku ukończył studia i rozpoczął pracę w „Sztandarze Ludu” jako redaktor. Później był
kierownikiem Działu Nauki, Oświaty
i Kultury. Zajmował się organizowaniem Społecznych Oddziałów „Sztandaru Ludu” w Biłgoraju, Krasnymstawie i Tomaszowie Lubelskim. W pewnym momencie porzucił Lubin i trafił
do Białegostoku, pracował w „Gazecie
Białostockiej”, w 1977 roku został
zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika literatury faktu „Kontrasty”,
pisma – w tamtych latach – cenionego
w Polsce W 1982 roku wrócił do Lublina i do pracy w „Sztandarze Ludu”.
Został również kierownikiem Działu
Publicystyki Kulturalnej i Krytyki Teatralnej w „Akcencie”. W latach 90.
pracował w redakcjach „Kuriera Lubelskiego” i „Dziennika Wschodniego”.
Był też opiekunem dodatku studenckiego „Konfrontacje” i wykładowcą na
Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS,
a od 1996 roku prowadził warsztaty
dziennikarskie na Wydziale Politologii
UMCS. Zdobył kilka ogólnopolskich
nagród w konkursach na reportaż,
cieszył się z nagród Ministra Kultury
i Sztuki, prezesa RSW oraz nagrody
wojewódzkiej za publicystykę kulturalną i krytykę teatralną. Pochowany
został na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Henryk J. Kozak

Apel do przyjaciół
Pamięci Franka H. Piątkowskiego
Nie umierajcie starzy przyjaciele w zimie
Wiem pory i daty się nie wybiera
Może tylko łatwiej jest się z
przeznaczeniem zmierzyć
Gdy za oknem mróz śnieg i wyje zawieja
Nie umierajcie przyjaciele na wiosnę
Jest jeszcze trudniej kiedy zieleń
i słońce gwar z podwórka
Tylko nam starym łatwiej jest
się na cmentarz dostać
Wiosną jednak jeszcze bardziej
umieramy z Wami
Nie umierajcie moi starzy przyjaciele
Bo wkrótce sam na tym świecie
zostanę nieważny bezradny
Już wiecie i ja wiem jak źle jest
kiedy wokół robi się pustka
A nadzieja na spotkanie jest
płonna a być może żadna
Lublin, 11 marca 2016
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Ks. Edward Walewander

NAUCZYCIEL DOBRY

Rozważanie wygłoszone 21 marca r. na mszy św. żałobnej śp. Stefana Górniaka
w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Lublinie
Tajemnica śmierci jest niezwykle
trudna do wytłumaczenia, wprost niemożliwa do poznania, choć na jej temat
wypowiadają się teologowie, filozofowie, etycy, psychologowie, pisarze różnych czasów i narodowości.
Zwracając się do Boga-Stwórcy autor Psalmu 89 powiedział: Pamiętaj, jak
krótkie jest moje życie, jak znikomymi
stworzyłeś wszystkich ludzi (Ps 89, 48).
Natomiast człowiekowi psalmista przypomina: Czy jest ktoś, kto by żył, a nie
zaznał śmierci, kto by życie swe wyrwał
spod władzy Szeolu? [miejsca pobytu
zmarłych] (tamże, 89, 49). Każdy powinien pamiętać o tym, że nie uniknie
śmierci. Jest ona naszym przeznaczeniem, ale nie ostatecznym końcem. Jest
wzniesieniem się ponad to, co ziemskie.
To otwarcie bramy, do której zbliżamy
się przez całe życie. Ponieważ jest ono
krótkie, a spotkanie z Bogiem po naszej
śmierci jest nieuniknione, trzeba tak żyć,
by zasłużyć na zbawienie, na niebo. Powiedzmy sobie w tym miejscu jeszcze
i to, że śmierć to nie istota, która przychodzi po nas z kosą w ręce i zębami
w gołej czaszce, ale najcudowniejsze
spotkanie z Bogiem i z tymi wszystkimi,
którzy byli nam bliscy na ziemi, ale wyprzedzili nas w drodze do wieczności.
Wielki współczesny rosyjski pisarz
Aleksander Sołżenicyn, noblista, napisał między innymi nowelę pt. Zagroda
Matriony, której treścią jest rozważanie
o prostej, a jednocześnie niezwykłej kobiecie, która odeszła do Boga po wieczną nagrodę. Nie tylko ona, ale i jej wieś,
Wysokie Pole, była czymś niezwykłym.
Wysokie Pole – jak pisał autor – było
tym właśnie miejscem, gdzie nie żal było
żyć i umierać. Długo tam siedziałem na
pniu i myślałem, że gorąco pragnąłbym nie musieć jadać co dzień śniadań
i obiadów, byle tylko zostać tutaj i słuchać po nocach, jak na dachu szeleszczą
gałęzie – gdy znikąd nie słychać radia,
a cały świat wokół trwa w milczeniu1.
A. Sołżenicyn, Zagroda Matriony i inne
opowiadania, tłum. A. Wołodźko, Warszawa
1990, s. 6.

Głównym zajęciem Matriony była
ciężka praca, przeważnie dla innych. Pomagała biedniejszym od siebie, przygarnęła i wychowała sierotę. Broniła sąsiadów przed złymi językami innych. Swój
dom i niewielki dobytek przekazała
ubogim. Kiedy pomagała przewieźć to
wszystko, przyczepa ciągnika oderwała
się i pozostała na torach. Próbowała ją
zepchnąć, ale nadjechał nieoświetlony
pociąg i Matriona zginęła pod jego kołami.
Sołżenicyn tak podsumował życie
Matriony. Nie uganiała się za dobytkiem... Nie szalała, by kupować jakieś
przedmioty, a potem strzec ich bardziej
niż własnego życia. Nie uganiała się
za strojami. Za odzieniem, które zdobi
szpetne monstra i bandytów.
Nie rozumiana, porzucona nawet
przez własnego męża, pochowała sześcioro dzieci, lecz nie straciła życzliwości dla innych, [...] tyrająca na innych
bezpłatnie – nie zgromadziła przed
śmiercią dobytku. [...] Żyliśmy wszyscy
tuż obok niej i nie rozumieliśmy, że był to
ów człek sprawiedliwy, bez którego, jak
głosi przysłowie, nie może istnieć wieś.
Ani miasto.
Ani cała ziemia2.
Wiele cech tej literackiej bohaterki
miał śp. Stefan Górniak, którego dziś
tu z żalem żegnamy. Zawsze chętnie
pomagał innym. Mówiący te słowa też
mu wiele zawdzięcza. Miał czas dla ludzi. Umiał słuchać, by pomóc drugiemu
człowiekowi w tym, czego potrzebował. Był ogromnie pracowity, skromny,
oszczędny, szczery i nad wyraz gościnny.
Lubiłem przebywać w jego mieszkaniu. Każdy dom ma swoisty klimat,
szczególną duchową atmosferę, którą
tworzą jego mieszkańcy. Mieszkanie śp.
Stefana było świątynią jego ciężkiej pracy. Jeśli nie pracował w domu, to majsterkował w garażu. Gdyby wykonane
przez niego szafy, boazerie mogły mó-

1

2

Tamże, s. 33.

wić, powiedziałyby dużo więcej i lepiej
o Zmarłym niż my.
Nawiązując do naszych rozmów
i licznych spotkań, trzeba w tym miejscu powiedzieć o życiu ludzkim słowami Psalmu 39. Autor natchniony poucza nas i ostrzega: Człowiek jak cień
przemija, na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto zabierze
(Ps 39, 7). Chociaż wszyscy wiemy, że
śmierć nie kończy wszystkiego, jest nieuchronna trudno się z nią pogodzić, gdy
zabiera nam najbliższą osobę. Nikt nie
jest przygotowany na pożegnanie na zawsze matki, ojca, żony, męża, dziecka.
Rodzice dla swoich dzieci, dla rodziny,
dla społeczeństwa mają w sobie coś ze
świętego obrazu.
Popatrzmy dalej na ikonę śp. Stefana, ojca i dziadka, który osierocił swoją
rodzinę. Stefan Górniak urodził się 15
marca 1935 r. w starej wsi Zakłodzie
na Zamojszczyźnie. W domu rodzinnym i w najbliższej okolicy nauczył się
miłości do Ojczyzny, która tak często
w swych dziejach była tragicznie doświadczana. Miał kilka lat, gdy wybuchła druga wojna światowa.
Po jej zakończeniu kontynuował naukę. W 1955 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie. Później
kształcił się w Studium Nauczycielskim
w Rzeszowie (zdobył tam specjalizację w zakresie nauczania matematyki)
i w Studium Nauczycielskim w Lublinie (tutaj specjalizował się w zakresie
dydaktyki fizyki). Uczestniczył także
w różnych kursach i studiach dokształcających. Pracował jako nauczyciel między innymi w Zielonem na terenie mojej
rodzinnej parafii krasnobrodzkiej. Po
latach (od 1963 r.) związał się na stałe
z Krasnem. Został kierownikiem szkoły podstawowej, dla której z wielkim
poświęceniem i determinacją wybudował budynki. Bardzo polubił mieszkańców tej wsi. Chętnie o nich rozmawiał.
Wzruszające było dla mnie, jak wielu
z nich wspominał z imienia i nazwiska.
Cieszył go każdy, nawet drobny gest pamięci i wdzięczności z ich strony.
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Jako emeryt w 1992 r. zamieszkał
z rodziną w Lublinie w domu przy ul.
Zana. Z czasem i ja miałem szczęście
dołączyć do grona mieszkańców tego
domu. Obserwuję z radością, jak miejsce naszego zamieszkania i pracy staje
się naszym domem.
Choć mieszkał w Lublinie, bardzo był
przywiązany do stron rodzinnych. Często jeździł do mieszkających tam krewnych. Odwiedzając swą małą ojczyznę,
niejeden raz podążał do sanktuariów
Matki Najświętszej w Krasnobrodzie
i Tomaszowie Lubelskim. Uczestniczył
w naszych tradycyjnych odpustach.
Czuł się wtedy wśród swoich. Gdy kogoś z mieszkańców Krasnego czy okolicy oględnie pytałem o pana Stefana
Górniaka, każdy mówił, że to nauczyciel
z powołania i dobry człowiek.
Razem ze swoją małżonką Danutą
wychował dwoje dzieci. Zadbał o ich
pierwszorzędne wykształcenie. Dziś znaczą one wiele w kulturze Polski. Przez
całe swe zawodowe życie uczył dzieci
ze szkół podstawowych. O tym niech
inni powiedzą i napiszą. Trzeba tu jednak
mocno podkreślić, że jako nauczyciel
przedmiotów ścisłych: matematyki, chemii i fizyki, uczył polskie dzieci logicznego myślenia, którego obecnie tak bardzo
brakuje w naszym społeczeństwie.
Po odejściu ojca świat się zmienia,
staje się bardziej zimny. Nigdy nie można się ojcu należycie wywdzięczyć. Do-

biera się słowa, ale żadne nie wystarcza,
by wyrazić wszystko, co chciałoby się
powiedzieć.
Wierzymy głęboko, że śp. Stefan, którego dziś z żalem i smutkiem żegnamy,
żyje w Bogu. Żyje też w postaci dobra,
jakie zostawił po sobie. To przekonanie
jest dla nas pociechą i umocnieniem.
Człowiek prawy, uczciwy nie umiera
w ludzkiej pamięci. Trwa w niej nadal
przez swoje dobre czyny i słowa, przez
przykład swego życia. Ślad po nim pozostaje na długo w środowisku, w którym pracował wiele lat, które ubogacał
swoimi zdolnościami, fachową działalnością, wielorakimi relacjami z ludźmi.
Pewnego dnia Bóg uznał, że wypełnił
się już czas ziemskiego życia śp. Stefana,
Jego dziecka, które bardzo kocha. Nasz
drogi Zmarły przekroczył bramę śmierci
i rozpoczął nowe życie, życie w wieczności, w domu najlepszego Ojca. Wiemy
też, że u wejścia stoi „litościwa Matka”,
do której nasz brat śp. Stefan tak często
zwracał się w modlitwie.
Księga Syracydesa Starego Testamentu nakazuje nam wychwalać ludzi
sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia: Lecz ci [...]
pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. [...] Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana
(Syr 44, 1. 10-11).
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Nie zapominajmy cierpienia, wiary,
wielkiego poświęcenia w wychowaniu
i kształceniu dzieci, bezinteresownej miłości śp. Stefana, ojca i dziadka. Niech
pamięć o Nim zachęca nas wszystkich
do dobrych czynów – do miłości Boga
i bliźniego.
Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co
nam opowiadali nasi ojcowie, tego nie
ukryjemy przed ich synami – mówi autor natchniony w Księdze Psalmów. –
Opowiemy przyszłemu potomstwu (Ps
78, 3-4). Wywiążmy się wszyscy z tego
obowiązku wobec młodszych pokoleń.
Księga Mądrości Starego Testamentu
przypomina, że sprawiedliwy, choćby
umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez
długowieczność i liczbą lat się jej nie
mierzy [...]. Miarą starości życie nieskalane (Mdr 4, 7-9). Odnosząc się do śp.
Stefana, można powiedzieć słowami tej
świętej Księgi, że dusza jego podobała się Bogu [...]. A ludzie patrzyli i nie
pojmowali ani sobie tego nie wzięli do
serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego
wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność (tamże, 4, 14-15).
Na zakończenie powtórzmy raz jeszcze i zapamiętajmy na zawsze te słowa,
które padły na początku tej żałobnej egzorty i cały czas przewijały się w jej treści. Bez człowieka dobrego, sprawiedliwego jak głosi przysłowie, nie może istnieć wieś. Ani miasto. Ani cała ziemia!
█

Wielka
MIĘDZYNARODOWA
NAGRODA LITERACKA
im. Józefa Łobodowskiego
dla pisarzy, tłumaczy i popularyzatorów literatury środkowej i wschodniej
Europy
1. Wielka Międzynarodowa Nagroda
Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska – Wschód”,
oraz Fundacje „Willa Polonia” (Lublin)
i „Dla Pokoleń” (Lublin) przyznawana
jest co roku.
2. Nagroda przyznawana jest w trzech
kategoriach:
a) Dla pisarza z krajów wschodnich,
którego książka ukazała się w przekładzie
na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za
przekład książki współczesnego autora

polskiego na jeden z języków środkowej
i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej
i wschodniej Europy.
3. Wraz z Nagrodami, o których mowa
w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej
książki;
w punkcie b) – jej autora.
4. Do Nagrody mogą być zgłaszane
książki wydane w ciągu trzech ostatnich
lat poprzedzających edycję konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur
i książek: 15 kwietnia 2016 r. Warunkiem uznania zgłoszenia za niewadliwe
jest załączenie do pisemnego wniosku
dwóch egzemplarzy zgłaszanego dzieła
w kategoriach Nagrody dla książki pisarza z krajów wschodnich i tłumacza lite-

ratury polskiej, zaś w ostatniej z kategorii
szczegółowego przedstawienia dokonań
kandydata do nagrody. Zgłoszenia wraz
z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza,
ul. Złota 3, 20–112 Lublin z dopiskiem
„Konkurs im. Józefa Łobodowskiego”.
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe organizacje literackie,
wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we własnym
imieniu) z krajów środkowej i wschodniej
Europy.
7. Nagroda może być przyznawana za
jedną książkę, za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze
szczególnym uwzględnieniem jubileuszu
życia lub twórczości autora.
8. W szczególnych okolicznościach
Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma literackiego.
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Książki – duma Lublina

Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina

„Najpiękniejsze książki na 700–lecia Lublina” to seria wydawnicza Lubelskiego
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zaplanowana na lata 2015 – 2017.
W pięknej i oryginalnej serii w roku 2015
ukazały się interesujące publikacje:
1 – Jacek Brzozowski – Zapaska świętokrzyska
2 – Zbigniew Włodzimierz Fronczek –
Bomby polskie
3 – Wikt Hahn – Lublin w twórczości
Józefa Ignacego Kraszewskiego

4 – Magdalena Jankowska – Gabion
5– Adam W. Kulik – Z biegiem Bugu
6 – Petro Kraluk – Płomienne serce
7 – Czesław Michałowski – Stan wojenny w Lublinie
8 – Eda Ostrowska – Naprędce
9 – Zbigniew Strzałkowski – Zodiakiem rok ponaglany
10 – Alfred Marek Wierzbicki – Boso
11 – Stanisław Żurek – Chwila w której
(wybór wierszy)

Serię zrealizowano przy pomocy finansowej
Miasta Lublin

Kroniki stanu wojennego
Wspomnienia i kroniki zawsze
cieszą się dużym zainteresowaniem
czytelników. Decyduje o tym przede
wszystkim samo świadectwo przeżyć
autora, kronikarski i ciekawy zapis losów spotkanych ludzi i zapamiętanych
wydarzeń.
Lublin i Lubelszczyzna znalazły
takie odbicie w literaturze pamiętnikarskiej. Wystarczy przywołać dwóch
autorów: Józefa Kasperka1, Zygmunta
Klukowskiego2, czy wydany niedawno Dziennik 1939–1945 autorstwa Remigiusza Moszyńskiego i jego dzieci3. Wymienieni przykładowo autorzy
należą już do klasyków w dziedzinie
spisywania kronik z czasów okupacji
niemieckiej.
Do tej grupy znakomitych kronikarzy dołącza teraz Czesław Michałowski,
dawniej wykładowca Akademii Rolniczej w Lublinie, bystry obserwator dnia
codziennego w okresie stanu wojennego
w Lublinie. Jego wspomnienia pt. Stan
wojenny w Lublinie, dotychczas publikowane w odcinkach na łamach czasopisma „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, spotkały się już z dużym zainteresowaniem czytelników. Dobrze, że teraz
ukazują się w formie książkowej.
Dla starszych jest to przypomnienie
często brutalnych przeżyć z lat 1981–
1983, dla młodych lektura niezwykła.
1
J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin
1983.
2
Dziennik 1944–1945, Oficyna Wydawnicza Fundacji Solidarności, Lublin 1990;
Z. Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943,
Ośrodek Karta, Warszawa 2007.
3
Oprac. wstęp i przypisy E. Walewander,
Wyd. TN KUL, Lublin 2014.

To, co przeczytają, przyjmą z pewnością z niedowierzaniem. Trudno uwierzyć, że mogło się wydarzyć to, czego
doświadczył autor wspomnień i współczesne mu społeczeństwo. W końcu
to także ich dziadkowie i rodzice doświadczyli tego wszystkiego. A dla
wielu książka dra hab. prof. nadzw. Michałowskiego może być ostrzeżeniem,
bo nigdy nie wiadomo, czy to, czego
naród nasz był świadkiem, a często
ofiarą w tamtych latach końcówki PRL,
nie wydarzy się znowu, może tylko
w innej scenerii i okolicznościach. Trafiająca właśnie do rąk Czytelnika książka Stan wojenny w Lublinie to kronika
wydarzeń w tym okresie naszych dziejów. Książka jest ciekawą lekturą dla
każdego, ale może – a nawet powinna
– spełniać także inną rolę. Jak każde
doświadczenie – takowym i ona jest –

ostrzega przed dokonywaniem podziałów i podsycaniem nienawiści, przed
hodowaniem wynaturzeń i patologii
w życiu społecznym, przed pogardą
jednostki, a nawet narodu, kiedy ponad
jego dobro stawia się korzyści partykularne, partyjne czy grupowe. Wszelkie
tego rodzaju zjawiska zakłócają harmonijny rozwój społeczeństwa i burzą ład
moralny. Obojętnie, czy dzieje się tak
w imię jakiejś ideologii, czy nawet fałszywie pojętej demokracji, kiedy wcale
nie chodzi o rządy ogółu, ale o panoszenie się partykularnych interesów. Czyż
autorzy i sprawcy stanu wojennego tak
właśnie nie myśleli? Kronika prof. Michałowskiego dokumentuje taki sposób
ich myślenia. Ukazuje, jak łatwo kłamstwo i propaganda bez pokrycia potrafi
przytłumić najszlachetniejsze inicjatywy i działania.
Książka zdradza bystrego obserwatora, który przeżył, zobaczył, a nawet
„dotknął” najważniejszych ówczesnych faktów i wydarzeń. Świadczy to
o jego wiarygodności. Umiał je zapisać
w krótkich słowach. Wystrzega się przy
tym własnego komentarza, słusznie
zostawiając osąd czytelnikowi. Tym
bardziej warto sięgnąć po jego książkę
i zainteresować nią także innych.
Biorąc do ręki wspomnienia Czesława Michałowskiego można pogodzić
przyjemne z pożytecznym. Wprawdzie
jest to zapis kronikarski, ale wywołuje
wiele pytań i spostrzeżeń nieobojętnych
dla tych, którzy byli wtedy aktorami
lub obserwatorami wydarzeń, a także
dla ich bliskich i znajomych.
Ks. Edward Walewander
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Zbigniew Wodzimierz Fronczek

13 grudnia roku pamiętnego
wylęgła się wrona z jaja sowieckiego!
To fragment piosenki, której bolesne lecz i szydercze słowa wymierzone
były w autorów stanu wojennego. „Stan
wojenny” to jednak eufemizm, 13 grudnia 1981 roku rozpoczęła się wojna polsko-jaruzelska. Władza utworzyła 52
ośrodki internowania, wydała decyzję
o internowaniu 9736 osób. Na ulicach
miast pojawiły się patrole milicji, wojska, czołgi, transportery opancerzone.
Pacyfikowano zakłady i strzelano do
ludzi. Zapanowało przerażenie i przygnębiające poczucie klęski. Dochodziło
do skrytobójczych mordów, aresztowań, pobić. Tysiące ludzi zmuszono do
opuszczenia ojczyzny. Łamano ludzkie kariery i charaktery, werbowano
do współpracy z aparatem przemocy
i żądano donosów na przełożonych,
podwładnych, kolegów. Stan wojenny
uległ zawieszeniu, skończyła się wojna polsko-jaruzelska, zaczęła się wojna
polsko-polska i ta trwa do dzisiaj. Podział społeczeństwa, który się wówczas dokonał na niewielką w gruncie
rzeczy grupę ludzi związanych przez
lata z władzą, przeciwników rozliczenia zbrodniarzy i przestępców komunistycznych oraz zwolenników – najogólniej mówiąc – odnowy państwa, trwa
do dzisiaj. Rany się nie zagoiły, wojna
polsko-polska – jak powiadam – trwa...
Tych bolesnych spraw dotyczy
książka Profesora Czesława Michałowskiego. Druk wspomnień Profesora rozpoczęliśmy na łamach dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i społeczeństwo”
w roku 2006, w roku 2015 udało się je
opublikować w oddzielnym tomie.
To były ciężkie i smutne dni. Panowała niepewność i bezsilność, bieda
i przygnębienie. Kartki na mięso, cukier, margarynę, także na wódkę, papierosy i buty. Kilometrowe kolejki po
benzynę, przepełnione autobusy i pociągi. Bywało, że podróż do Warszawy
przebiegała lubelakowi na korytarzu
wagonu zapchanego pociągu. Bywało,
że i podróż nad morze, do Kołobrzegu,

Gdańska, Gdyni, przychodziło przetrwać na korytarzu. Niewielu narzekało. Dojazd do celu był sukcesem. Profesor Michałowski raczy czytelnika opowieścią o lokomotywie, pociągu relacji
Lublin – Kołobrzeg, która na lubelskim
dworcu odmówiła posłuszeństwa.
Przedsiębiorczy i sprytni kolejarze rozejrzeli się za sprawniejszą maszyną
i znaleźli rozwiązanie! Załadowane już
pasażerami wagony doczepili do pociągu z Przemyśla, który właśnie w Lublinie zakończył bieg! Wzięli za przysługę po 50 złotych od każdego pasażera.
I nikt nie protestował. Pociąg odjechał
z trzygodzinnym opóźnieniem. Najważniejsze, że odjechał!
Zawodził tabor kolejowy, kołowy,
zawodził handel i zaopatrzenie. Nie
zawodził wymiar sprawiedliwości: kolegia orzekały solidne, socjalistyczne
kary, sądy pracowały równie sprawnie,
wymierzały sumienne socjalistyczne
wyroki. Mogły orzec konfiskatę prywatnego samochodu, jeśli właściciel
wykorzystywał go do konspiracyjnej
roboty i przewoził ulotki „Solidarności”. A to mogło przytrafić się każdemu pechowcowi! Wystarczyło trafić na
należyty patrol milicyjny, który w poszukiwaniu bibuły solidnie przetrzepał podejrzany pojazd, a jeśli sprawni
rewizorzy nie mogli znaleźć ulotek, to
podrzucili swoje... Nikt nie był pewny
stanu swego posiadania...
Dziennikarze prasy oficjalnej –
piewcy reżimu Jaruzelskiego – pracowali równie sumiennie, pisali sążniste
artykuły o konieczności wprowadzenia
stanu wojennego, posłusznie wypełniali szpalty gazet powszechnie bojkotowanych. Dziennikarze prasy podziemnej, tzw. „drugiego obiegu” pracowali
w gorszych warunkach, w nieustannym
zagrożeniu i bez wynagrodzenia! Pisali
dla odmiany króciutkie teksty o łamaniu praw obywatelskich, nadużyciach
władzy, brutalności sił porządkowych,
roli opozycji. Podziemne gazety w niewielkich nakładach, odbite na powielaczach, wydrukowane na sitodrukach,
były zaczytywane, trafiały z rąk do rąk.
Ludzie łaknęli wolnego słowa, pragnęli

prawdy, otuchy, nadziei. Tymczasem
rzecznik rządu ogłaszał zbiórkę śpiworów dla bezdomnych w Ameryce, to
znów zapewniał Polaków, że rząd się
sam wyżywi! Władza chętnie i często
szydziła z pokonanych. Społeczeństwo
potrafiło się dowcipnie bronić. Organizowano spacery w trakcie nadawania
dziennika telewizyjnego, bojkotowano
prasę, w czasie teatralnych spektakli
wyklaskiwano aktorów wspierających
wojskowy reżim, w oknach 13 dnia
każdego miesiąca płonęły świece. Nie
traciliśmy ducha! Dowcipy, zgryźliwości, docinki, kpiny pod adresem
WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego) powstawały każdego dnia,
każdej godziny. Pojawiały się w prywatnych rozmowach, wypisywano je na
murach kamienic, urzędów, gmachów
użyteczności publicznej. Powiedzenia:
„wrona orła nie pokona”, „WRON za
Don”, czy „zima wasza, wiosna nasza”
na trwałe weszły do języka polskiego.
Nad rymowankami typu „wracaj Edziu
do koryta, lepszy złodziej niż bandyta”
czy „Zwolnić Lecha, zamknąć Wojciecha”, które wypisywane na murach
podtrzymywały nas na duchu i budziły
autentyczną radość, dziś z pobłażaniem
kiwamy głowami.
Literatura tego okresu jest ogromna.
Publikowano wspomnienia internowanych, generałów, nie brakuje opracowań historycznych, albumowych. Podoba mi się relacja Profesora Czesława
Michałowskiego. Profesor nie mitologizuje swych czynów przeciwnika reżimu, jego książka nie jest panegirykiem
czy jubileuszowym pomniczkiem opozycji. To surowa, obiektywna, zbeletryzowana kronika tamtych dni. Autor ma
wiele do powiedzenia, dużo widział,
dużo przemyślał, wiele doświadczył.
Relacjonuje z pasją, swadą, swoistym
poczuciem humoru. Unika uniesień,
egzaltowanych i przejaskrawionych
opisów, gwałtownych oskarżeń, sentymentalnych czy też nienawistnych
komentarzy, co zdarza się autorom pamiętników. Rejestruje stan ducha przyjaciół, znajomych, pojedynczych osób,
ale i grup społecznych czy środowisk.
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Opisuje cynizm władzy, szyderczy głos
zwycięzców, dowcipy pokonanych,
niepewność swego losu i najbliższych.
Charakterystyka kolegów z pracy –
polskich naukowców – atmosfera na
uczelni w duszne dni stanu wojennego
to jedna z cenniejszych partii książki.
Małżonka Autora, Alicja Michałowska,
energiczna i oddana pracy i akcjom
społecznym działaczka „Solidarności”,
straciła – na skutek donosów i podszeptów złych ludzi – pracę, była zagrożona internowaniem, przyjaciel Autora,
profesor Leszek Malicki, wybitny naukowiec, znalazł się w więzieniu we
Włodawie. Represje, którym był poddawany, nadszarpnęły jego zdrowie,
po wyjściu na wolność nie odzyskał
dawnej siły i sprawności, zmarł przedwcześnie. Profesor Michałowski podjął
energiczne starania, aby uczcić pamięć
przedwcześnie zmarłego naukowca.
Nie ustaje w wysiłkach, aby o pracy
i dokonaniach profesora Malickiego
powstała pamiątkowa tablica czy też
sala wykładowa została nazwana jego
imieniem.

Wspomnienia profesora Czesława Michałowskiego mają swoją wagę
i cenę. Autor – solidny dokumentalista – skrupulatnie wylicza ceny masła
i benzyny, rąbanki i cukierków, podaje
wysokość swego wynagrodzenia i kar
nakładanych na uczestników nielegalnych demonstracji. Zapisał ceny wczasów, biletów i wysokość nawisu inflacyjnego. Przytacza fragmenty wystąpień Papieża, Prymasa, generała Jaruzelskiego, przywódców związkowych,
komentarze i sądy przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Profesor był i jest
kolekcjonerem narodowych pamiątek:
odznaczeń państwowych, regionalnych, organizacyjnych i podziemnych,
znaczków i kartek pocztowych, monet,
medali i medalików. W tamtym czasie
szyderstwem ze znienawidzonej władzy były oporniki wpinane w klapy
marynarek, przypinane do swetrów,
także żałobne krzyżyki czy orzełki rozpięte na krzyżach. Tę żałobną biżuterię
prezentuje Autor na kilku zdjęciach zamieszczonych w tomie.

Od chwili swego powstania związek „Solidarność” stanowił wielką siłę.
Byliśmy także siłą – a piszę te słowa
z dumą jako były członek związku –
kiedy „Solidarność” została rozwiązana, kiedy zeszła do podziemia. Płaciliśmy składki, szanowaliśmy i czciliśmy
przywódców, uważaliśmy się za karnych żołnierzy. Lech Wałęsa, internowany w Arłamowie, napisał był list do
generała Jaruzelskiego, proponował
– z myślą o Polsce – rozmowy pokojowe. Podpisał się kapral Lech Wałęsa.
Jeszcze tamtej nocy, na domu naszego
przywódcy w Gdańsku, pojawił się
transparent z napisem: „Naród mianował Cię generałem!”.
To piękna książka o trudnej polskiej
historii, to cenny dokument o dniach
walki w Lublinie i w kraju, gdy zmagaliśmy się z nieprzyjazną siłą, która usiłowała rzucić nas na kolana, podeptać
naszą godność, narzucić wrogie reguły,
pozbawić dumnego miana polskiego
patrioty.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Kilka słów o mojej książce
W prezentowanej Czytelnikom książce opisuję w formie diariusza codzienność stanu wojennego w okresie od 13
grudnia 1981 r. do 22 czerwca 1983 r.
Brakuje w niej ostatniego miesiąca tego
ważnego wydarzenia w najnowszej historii kraju tj. od 23 czerwca do 22 lipca.
Zeszyt zawierający notatki z tych właśnie
dni został przez Służbę Bezpieczeństwa
skonfiskowany w trakcie przeszukania
mojego mieszkania. Miało to miejsce
20 listopada 1987 roku. Na wcześniejsze zapiski lepiej ukryte funkcjonariusze
nie natrafili. Rewizji dokonano wskutek
wykrycia udziału mojej córki Joanny i jej
męża Piotra Mordela w nielegalnej działalności wydawniczej książek nie mających urzędowego debitu.
Stan wojenny w Lublinie publikowany był w odcinkach w latach 2006–
2013 w czasopiśmie „Lublin Kultura
i Społeczeństwo” dzięki życzliwości
Zespołu Redakcyjnego, a w szczególności Redaktora Naczelnego, znanego
i cenionego pisarza Pana Zbigniewa
Włodzimierza Fronczka. Wszystkim
Im za to gorąco dziękuję.

Wydarzenia, których byłem świadkiem, bądź słyszałem o nich z różnych
źródeł, starałem się obiektywnie i rzetelnie opisać na gorąco. Jednak w wielu przypadkach nie potrafiłem uniknąć
emocjonalnego zaangażowania. To
zrozumiałe.
W publikowanym tekście wielokrotnie pominąłem imiona bądź nazwiska
zarówno zwolenników, jak i przeciwników stanu wojennego. Zastąpiłem
je przypadkowymi inicjałami. Taki zabieg wynika z obserwacji, iż w ponad
trzydziestoletnim czasie jaki minął od
opisywanych wydarzeń, wiele występujących w notatkach osób zmieniło
w większym, lub mniejszym stopniu
ówczesne przekonania i opinie. Stąd
ich pełne ujawnienie dzisiaj uważam
za zbędne. Przed oddaniem rękopisu
do druku poprawiłem styl niektórych
fragmentów tekstu. Takie zabiegi nie
zakłócają opisu szeroko pojętej atmosfery tamtego czasu z jego brutalnością
prześladowców i odwagą oraz poświęceniem prześladowanych. I niech tak
już pozostanie.

Jedynym profesorem lubelskiego
ośrodka naukowego, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, był Leszek Malicki
internowany – w pierwszych godzinach
stanu wojennego – za działalność opozycyjną.
Z przykrością zauważam, że przedwcześnie zmarły wybitny uczony, doktor honoris causa Akademii Rolniczej
w Szczecinie, długoletni nauczyciel
Akademii Rolniczej w Lublinie, nie został dotąd przez władze Uniwersytetu
Przyrodniczego w naszym mieście godnie uhonorowany, na przykład tablicą
pamiątkową bądź nadaniem Jego Imienia jednej z sal wykładowych, ewentualnie w innej formie odpowiadającej
randze osoby niezwykle zasłużonej dla
nauki i praktyki rolniczej Lubelszczyzny i kraju. A byłby to widoczny i jednoznaczny dowód uznania i pamięci
w pełni Profesorowi należny.
Czesław Michałowski

Okruchy, ułomki, ziarenka

Gabion Magdaleny Jankowskiej to
niewielki zbiór opowiadań i miniatur,
druga po Billingu (2001) książka prozatorska tej autorki, która częściej pokazuje się jako poetka. Ma w swoim
dorobku dobrze przyjęte przez krytykę
tomiki: I co dalej? (1990), Kula i skrzydło (1992), Zbiór otwarty (1994), Tak
się składa (1998), Już (2002), Salon mebli kuchennych (2006 ), Skrzyżowanie
(2011), Dobierany (2014). Od lat też
publikuje recenzje teatralne na łamach
„Akcentu” i Portalu Teatralnego, a jeszcze wcześniej „Kresów”, „Kameny”, „Na
przykład”, „Relacji”, „Sycyny”, „Sceny”,
„Studenta”.
Teksty wchodzące w skład Gabionu
są krótkie i Agata Koss-Dybała w radio-

wym „Okienku Literackim” (Radio Lublin, październik 2015) poświęconym tej
książce nazwała je „ułomkami”. Termin
nie tylko podkreśla ich rozmiar, ale także
fragmentaryczny ogląd świata, z jakim
się tu spotykamy. Bardzo często opowiadanie skupia się na jakimś mikrozdarzeniu, które ma czytelnika skłonić do
nadbudowania sobie na nim pełniejszego
obrazu. Skłanianie odbiorcy, aby odwoływał się do własnych doświadczeń i wyobraźni najwyraźniej leżało w zamiarze
artystycznym Jankowskiej.
Postaci z tych opowiadań mimo różnicy wieku, pozycji społecznej i statusu
materialnego są do siebie pod jednym
względem podobne – doświadczają
sytuacji, która weryfikuje ich wiedzę
o samym sobie. Jakieś z pozoru błahe
zdarzenie sprawia, że odkrywają fałsz,
w którym się utrzymywały. Drugim,
równie niepewnym, źródłem budowania
tożsamości jest dla nich odbicie w oczach
bliźnich. Próba wyważenia obydwu opcji
staje się niekończącym zadaniem życiowym, chociaż jedni z nich podchodzą do
tego z filozoficznym zacięciem, a inni
bez świadomości, że się zmagają z podobnymi problemami.
Natomiast przedmiotem miniatur stają się same pojęcia i w nich szczególnie
zauważa się poetyckie myślenie autorki,
która często bazuje na sile pointy, czy
zaskakującym zestawieniu tytułu wobec
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treści. Ale, jak Jolanta Szwarc napisała
w recenzji (Natura w klatce w „Latarnia
Morska”): Magdalena Jankowska potrafi zainteresować nie tylko swoją poezją,
ale i prozą. Doskonale wie, jak trafić do
współczesnego czytelnika. Jej krótkie
opowiadania przemykają przez książkę,
nabierają przyspieszenia, sygnalizują
prędkość zmian zachodzących wokół.
Zróżnicowane style narracji sprawiają
zaś, że w książce obok partii lirycznych
pojawia się humor, a bardzo tradycyjny
sposób opowiadania sąsiaduje z próbami
przekroczenia utartych form.
Warto też zwrócić uwagę na jej szatę
graficzną, jeszcze raz oddając głos Jolancie Szwarc: Przekładam książkę z półobrotem z lewej do prawej ręki i po raz któryś widzę wielkie litery tytułu GABION
i usadowione pod nim maleńkie imię i nazwisko autorki – magdalena jankowska.
Taka mała, taka skromna, mieszcząca
się jeszcze na jasnozielonym przybrudzonym i przykurzonym pasku, odcinającym
się od szarego opalizującego tła, trochę
podobnego do dna podstarzałego żeliwnego garnka, na którym tkwi samotnie
gabion. Mariusz Walach, który zaprojektował okładkę, piękną oprawę wcześniejszego Skrzyżowania i tym razem wiedział,
co robi.
K. W.

Pamięć o mieście i profesorze
„Wilno, Warszawa, Lublin: oto trzy
miasta stanowiące tło licznych utworów
Józefa Ignacego Kraszewskiego. O ile
jednak powieści wielkiego powieściopisarza, rozgrywające się w Wilnie i Warszawie, są powszechnie znane, o tyle powieści, których scenerią jest Lublin, utonęły dziwnym sposobem i czytelników
i historyków literatury: nawet w wyczerpujących artykułach o pobycie Kraszewskiego w Lublinie, w poważnych nawet
pracach o jego twórczości nie uwydatniono tej bardzo charakterystycznej cechy jego powieści” – pisał prof. Wiktor
Hahn (1871–1959) we wstępie szkicu
Lublin w twórczości Józefa Ignacego
Kraszewskiego. Szkic ukazuje się w se-

rii „Biblioteki Reprintów Lubelskiego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”. Sam
profesor jest dziś postacią zapomnianą,
przypomnieć więc należy, iż był profesorem uniwersytetów Lwowa, Krakowa,
Warszawy i Lublina.
W 1921 został profesorem zwyczajnym KUL i objął tam I Katedrę Historii
Literatury Polskiej; w roku akademickim
1922/1923 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego.
Doprowadził do znacznego wzbogacenia księgozbioru KUL. Zainteresowania naukowe Wiktora Hahna obejmowały bibliografię, filologię klasyczną,
historię literatury, historię teatru. Był
wybitnym znawcą twórczości Słowac

Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

98

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

ks. Stanisław Kowalczyk

ODWAŻNE I PIĘKNE SŁOWA
Autor pracy jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
kierownikiem Katedry Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki,
redaktorem Biblioteki Pedagogicznej
oraz autorem ponad 800 prac naukowych i popularnonaukowych – w tym
ponad 30 książek autorskich. Do tych
ostatnich należy seria o profilu głównie
homiletycznym. Obecny tom tej serii
jest już trzecim. Obejmuje aktywność
duszpasterską i naukową ks. zw. prof.
dr hab. Walewandra w latach 2013–
2015.
Książka zawiera trzy części: I. Ze święceń kapłańskich ks. Edwarda Walewandra – książka została wydana z okazji
40-lecia kapłaństwa autora; II. Kazania;
III. Przemówienia. Najbardziej obszerna jest część druga. Są w niej kazania na
temat sakramentów – chrztu, kapłaństwa
i małżeństwa, na uroczystości kościelne,
maryjne, okolicznościowe, patriotyczne,
wygłoszone w trakcie pogrzebów oraz
wspomnienia o zmarłych. Ostatnia część
pracy zawiera przemówienia podczas
otwarcia sympozjów i przemówienia
okolicznościowe. Książka zawiera jeszcze kalendarium aktywności pasterskiej
i naukowo-organizacyjnej ks. prof. E.

Walewandra, indeksy osób, nazw geograficznych i administracyjnych
Struktura pracy wskazuje na szeroką paletę tematyczną. Zawiera bowiem:
kazania, przemówienia oraz różne wypowiedzi o charakterze: teologicznym,
historycznym, pedagogicznym, społeczno-etycznym i narodowo-patriotycznym.
Bogactwo problemowe książki pozwala
jedynie na wypunktowanie niektórych
wątków.
Ks. prof. Edward Walewander podczas
swych
duszpastersko-kaznodziejskich
wystąpień koncentrował się na teologicznej problematyce sakramentów świętych
– głównie kapłaństwa, Eucharystii i małżeństwa. Okazją do tego były jubileusze
kapłańskie i małżeńskie. Pierwsza część
książki zawiera dokumentację związaną
ze święceniami kapłańskimi ks. Walewandra, które przyjął w styczniu 1974
r. z rąk arcybiskupa Opilio Rossiego
w Austrii w Innsbrucku. Kazania, które
wygłaszał w trakcie jubileuszów kapłańskich i małżeńskich, koncentrują się na
uwielbieniu Boga za dotychczasowe życie oraz rozważaniu „sztuki” życia i jego
sensu. Drugim sektorem problematyki
teologicznej omawianej w pracy są kazania maryjne i hagiograficzne. Parafial-

kiego i Kraszewskiego. Przygotował
wiele wydań powieści autora Starej
baśni z obszernym komentarzem i przypisami, opracował monografię życia
i twórczości pisarza; odkrył szereg nieznanych szczegółów dotyczących genezy niektórych postaci w powieściach
Kraszewskiego. Brał udział w pracach
nad księgami jubileuszowymi poświęconymi Zygmuntowi Krasińskiemu (1912) i Piotrowi Skardze (1913).
Odkrył wiele nieznanych wcześniej
utworów, m.in. wiersz Szymonowica Oda do Jerzego Zamoyskiego. Zajmował się twórczością także m.in. Gogola, Turgieniewa, Ibsena, Korzeniowskiego, Zabłockiego, Niemcewicza oraz
autorów antycznych - Plutarcha, Arystotelesa, Menandra, Safony, Cycerona, tragików greckich. Współpracował
z pismem „Eos” i „Pamiętnikiem Lite-

ne uroczystości odpustowe zachęcały do
rozważania roli NMP i jej tytułów jako:
Matki Bożej Anielskiej, Matki Miłosierdzia i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Kazania o matce były okazją do podkreślenia roli rodziny, w której matka pełni
podstawową rolę wychowawczo-religijną. Do tematyki teologicznej należą
jeszcze kazania poświęcone świętym: św.
Pawłowi Apostołowi, św. Agnieszce i bł.
ks. Jerzemu Popiełuszce.
Drugim działem pracy Kazania i przemówienia była problematyka teologiczno-moralna. Był to częsty motyw wypowiedzi kaznodziejskich ks. prof. Walewandra. Zasługuje na podkreślenie profil
jego etycznego nauczania: powiązanego

rackim”, a także Polskim Słownikiem
Biograficznym. Był cenionym recenzentem, prowadził głośne polemiki na temat
twórczości Słowackiego m.in. ze Stanisławem Tarnowskim. Po II wojnie do
Lublina już nie powrócił, w roku 1958
odebrał na KUL doktorat honoris causa.
*
Nawiązaniem, czy też kontynuacją pracy W. Hana jest tom szkiców
Zbigniewa Włodzimierza Fronczka
Lubelszczyzna w twórczości Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Dzieła autora Starej baśni nie budzą już dzisiaj
czytelniczych emocji, ale literackie
wędrówki szlakiem bohaterów powieści Kraszewskiego, które w swym tomie proponuje Zbigniew Włodzimierz
Fronczek – pasjonujące!
w.z.
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z realiami współczesnego życia, piętnującego antychrześcijańskie i antyhumanitarne ideologie hitleryzmu, marksizmu,
sekularyzmu i liberalizmu, oraz wzywającego do zajmowania odważnej wobec
nich postawy katolików. Chrześcijanie są
zobowiązani do współudziału w życiu publiczno-politycznym kraju. Wymaga tego
wierność Chrystusowi, Kościołowi oraz
społeczne dobro wspólne.
Ważnym elementem kazań i wypowiedzi w trakcie pozakościelnych spotkań, jakie miał ks. prof. Walewander
w ostatnich latach, jest problematyka
narodowo-patriotyczna. Zachowanie tożsamości etyczno-religijnej przez Polaków
w aktualnej sytuacji geopolitycznej było
częstym wątkiem jego kazań i wypowiedzi. Na szczególną uwagę i uważną lekturę zasługuje przemówienie Druga wojna
światowa a losy Polski i Polaków wygłoszone w kilku miastach ówczesnego
NRD w 1989 r. z okazji 50. rocznicy drugiej wojny światowej. Jest to syntetyczny
zarys tragicznych losów Polski i Kościoła
w tym okresie. Merytoryczny tok wypowiedzi Autora był rzeczowy, obiektywny, dezawuujący fałszywe oskarżanie
Polaków o współudział w eksterminacji
ludności żydowskiej przez Niemców, zachęcający do wzajemnego pojednania narodów polskiego i niemieckiego, ale opartego na historycznej prawdzie. Tematyka
narodowo-patriotyczna kazań i przemówień wygłoszonych przez ks. Walewandra zawierała wiele innych wątków, należą do nich: potępienie marksistowskiego
komunizmu, hitlerowskiego rasizmu
i zsekularyzowanego liberalizmu, wezwanie do współodpowiedzialności za Polskę
w obecnej trudnej sytuacji, negatywna
ocena redukowania godzin wykładowych
historii i języka polskiego, dyskredytacja
roli Kościoła katolickiego przez niektóre
media i środowiska polityczne.
Kolejnym sektorem kazań i przemówień Autora książki jest tematyka
historyczna: dotycząca tak wielkiej jak
i małej Ojczyzny (miejscowości, parafii,
reprezentatywnych postaci w poszczególnych środowiskach). W tym zakresie
szczególne miejsce zajmuje referat Krasnobród. Sanktuarium i duszpasterze,
wygłoszony w kwietniu 2015 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Jest to tekst
naukowy, oparty na bogatej dokumentacji źródłowej, obiektywnie omawiający
pracujących tam duszpasterzy – w tym
dominikanów, zarazem zaś pisany z nie-

skrywaną sympatią dla stron rodzinnych.
Do problematyki historycznej omawianej
pracy należy także zaliczyć wspomnienia
o zmarłych, wśród których są osoby zasłużone dla Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego – ks. Edward Pudełko i prof.
Teresa Kukułowicz oraz kazanie o życiu
dominikanki s. Gabrieli Jaworskiej.
Ks. prof. Edward Walewander jest profesorem pedagogiki, dlatego tej tematyki
nie mogło zabraknąć w jego książce. Okazją do tego były wprowadzenia do sympozjów odbywanych w KUL. Jego wypowiedzi koncentrowały się na antropocentryczno-humanistycznym i etycznym
profilu pracy pedagogów: naukowo-teoretycznej i edukacyjno-pragmatycznej.
Papież Jan Paweł II powiedział: Człowiek
jest drogą Kościoła. Prof. Walewander
reinterpretował te słowa w formule: Człowiek jest drogą pedagogiki, opowiadając
się za personalistycznym profilem tej dyscypliny naukowej w opozycji do współczesnych prób jej ideologizacji.
Zaprezentowana skrótowo problematyka książki ks. prof. Edwarda Walewandra wymaga dopełnienia jej charakterystyką w aspekcie formalno-metodologicznym. Praca zawiera materiały zróżnicowane profilowo. Są w niej: kazania,
homilie, przemówienia okolicznościowe,
wspomnienia, wprowadzenia do sympozjów, naukowe referaty. Te ostatnie są
oparte na źródłach i respektują wymogi
naukowej metodologii. Autor w kościelno-liturgicznych wystąpieniach korzystał
z wielu źródeł: Pisma Świętego, pism
teologów, literatury pięknej i własnego
doświadczenia kapłańskiego. Język kazań
i przemówień jest klarowny, stylistycznie
poprawny, żywy, konkretny, łatwy w lekturze.
Kolejny tom Kazań i przemówień ks.
prof. Edwarda Walewandra ma walor
wieloraki:
teologiczno-duszpasterski,
społeczno-narodowy, pedagogiczny i historyczno-dokumentacyjny. Jest zapisem
zarówno wielokierunkowej aktywności
Autora książki, jak i cennym źródłem dla
przyszłych historyków badających losy
Polski i Polaków w XXI w.

_______
Ks. Edward Walewander, Kazania
i przemówienia. Wybór. t. III (2013–
2015), Wyd. KUL Lublin 2015, ss. 243.
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KOBIETA
NIEZŁOMNA
Pasjonująca książka o niezwykłej kobiecie, jej walkach, unikaniu śmierci,
mężczyznach, tajemnicach.
Władysława Srrzednicka – bo o niej
mowa – urodzona w roku 1888, w czasie
I wojny pracowała w szpitalach. W listopadzie 1914 roku jako jedna z trzech kurierek przedostała się z Krakowa do Warszawy, pokonując linię frontu. Współorganizowała struktury Polskiej Organizacji
Wojskowej we Lwowie i Kijowie.
Była związana z poetą Stanisławem
Długoszem (poległym w roku 1915
pod Samoklęskami na Lubelszczyźnie),
w 1926 została żoną ppłk. dr.Adolfa Macieszy(1878–1929), apotem w jej życiu
byli jeszcze Tomasz Pawełkiewicz i Feliks Młynarski.
W 1939 roku przeszła przeszkolenie
wojskowe, w 1942 powołano ją do kadry
kobiecego oddziału dywersyjno-sabotażowego. Za jej pośrednictwem wysłano
do Londynu raport w sprawie fabryki rakiet V1 i V2. Przewoziła meldunki na trasie Warszawa – Wiedeń. Podczas czwartej wyprawy wpadła w ręce gestapo.
Poddana nieludzkim torturom usiłowała
popełnić samobójstwo. Skazano ją na na
karę śmierci przez ścięcie na gilotynie.
Wykonania wyroku śmierci uniknęła bowiem w Wiedniu nie było gilotyny.
Po wojnie w Warszawie mieszkała
w trudnych do wyobrażenia warunkach.
Zmarła w 1967 roku.
wz
Maria Weber, Agentka dwóch wojen
Władysława Macieszyna ,,Sława”, Oficyna Wyd. RYTM, Warszawa 2014, ss.
159, il., indeks nazwisk
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Ks. Edward Walewander

TRUDNE POLSKIE LOSY W MEKSYKU
Pierwsi polscy osadnicy przybyli
do Meksyku po Powstaniu Listopadowym; kolejni – po wydarzeniach związanych z Powstaniem Styczniowym.
Większa fala Polaków znalazła się tam
po zakończeniu I wojny światowej.
W okresie II wojny światowej obowiązki dyplomatyczne pełnił Teodor
Parnicki. W tym czasie przybyli kolejni
osiedleńcy z ziem polskich. Po wizycie
gen. Władysława Sikorskiego zaczęto
w latach 1942–1943 organizować dla
nich pomoc. Kontynuowano ją po zakończeniu wojny. Wydawano czasopismo „Polonia Popular”.
W Meksyku znalazła się też grupa
emigracji „solidarnościowej”. Na odrodzenie wspólnoty polskiej w Meksyku
duży wpływ miały wizyty Jana Pawła
II w tym kraju. W 1982 r. powstała parafia polska prowadzona przez salezjanów, a od lat 90. XX w. przez pallotynów.
Dzieje polskiej wspólnoty w Meksyku podczas II wojny światowej
i w pierwszych latach po jej zakończeniu na przykładzie polskiego osiedla
Santa Rosa przedstawia erudycyjna
praca Witolda Jana Chmielewskiego.
Składa się z trzech rozdziałów.
Pierwszy omawia powstanie polskiego osiedla Santa Rosa. Autor zajął się
najpierw sprawą przygotowania do
przesiedlenia polskich uchodźców do
Meksyku, głównie ze Środkowego
Wschodu, oraz finansowaniem tego gigantycznego przedsięwzięcia. Następnie omówił codzienne sprawy związane z zarządzaniem osiedla. Poruszył też
kwestię opieki duszpasterskiej i zdrowotnej nad uchodźcami. Wiele miejsca
poświęcił problemom życia codziennego, a także niesieniem pomocy obywatelom polskim wyznania mojżeszowego (por. s. 74–76).
Najobszerniejszy jest rozdział drugi, dotyczący szkolnictwa i wychowania (s. 83–172). Od razu przystąpiono
tu do tworzenia polskiego szkolnictwa
według polskiego wzorca przedwojennego, dostosowując je równocześnie do
aktualnej sytuacji dzieci i młodzieży.
Powstało m.in. przedszkole, Publiczna

Szkoła Powszechna. Organizowano też
różnego rodzaju kursy dokształcające
(por. s 128–139). Nie pominięto ważnego ogniwa systemu wychowawczego, jakim było harcerstwo. Zadbano
o czytelnictwo.
Stosunkowo niewielki jest rozdział
trzeci dotyczący likwidacji osiedla
Santa Rosa (s. 173–206). Najwięcej byłych jego mieszkańców wyjechało do
USA. Zamieszkali głównie w Chicago
i okolicy. Nie zapomnieli o wspólnie
przebytej drodze. Długo przetrwały łączące ich wspomnienia dotyczące ciężkiego losu. Dramatyczny pobyt w głębi
Związku Sowieckiego, tułacze życie
uchodźcze na zawsze zapadło w ich pa-

mięci. Powstał nawet Klub Santa Rosa.
Należeli do niego wychowankowie byłych placówek edukacyjnych osiedla.
Lektura książki prof. Chmielewskiego prowadzi do wielu wniosków.
Edukacja należy zawsze do istoty
funkcjonowania każdej społeczności.
Jest ważna zwłaszcza dla emigrantów,
ludzi żyjących na wychodźstwie. Bez
szkoły każda społeczność jest jak bez
duszy. Witold Chmielewski mocno
podkreśla, że polscy uchodźcy, którzy
przeszli niezwykle ciężką drogę życia,

zrozumieli, że na jak najlepszym wykształceniu dzieci stoi ich bogactwo
i dobrobyt w przyszłości. Wychowanie, moralność, nauka to podstawa siły
i dzielności narodu (por. s. 169–171).
Książka Witolda Jana Chmielewskiego jest pewnego rodzaju hołdem
złożonym polskim wygnańcom w Santa Rosa. Ocala od zapomnienia ich
ciężkie losy. Przypomina rodziców-uchodźców, ich troskę o edukację
dzieci i młodzieży. Jest jednocześnie
dobrym przykładem dla najmłodszej
polskiej emigracji, która niestety nie
zawsze należycie troszczy się o edukację swoich dzieci również w polskim
języku i o przekazanie im wartości religijnych oraz rodzinnych obyczajów.
Polskie tułacze losy autor dobrze
osadził na tle trudnych polskich i ogólnoświatowych wydarzeń w latach II
wojny światowej. Pomyślał o czytelniku obcojęzycznym, któremu służy
angielski i niemiecki spis treści dzieła. Summary dobrze oddaje całą treść
książki. Wart podkreślenia jest także
fakt, że jest ona bogato ilustrowana.
Liczne tabele zawierają wiele danych
liczbowych, które wzbogacają wartość
poznawczą i ułatwiają wyciągać wnioski z tej bardzo potrzebnej rozprawy.
Autorowi udało się w książce o tematyce historyczno-pedagogicznej napisać opowieść dokumentalną o trudnych latach wojennych i powojennych
polskich tułaczy w Meksyku. Wciąż
jeszcze wiedza o tym czasie jest skąpa
i uproszczona. Prof. Chmielewski ukazał skomplikowany zespół okoliczności
i faktów historycznych, psychologicznych, a nawet uczuciowych, które miały wpływ na losy polskich uchodźców
trudnego XX wieku. Wbrew zapowiedziom Ellen Key nie stał się on niestety
stuleciem dziecka.
_____
Witold Jan Chmielewski, Polskie
osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943–
1946, Wyd. ASPRA-JK, Warszawa
2015, ss. 290, Summary, Zusammenfassung, il., aneksy, indeks nazwisk.
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Krzysztof A. Kuczyński

Ukłon dla pisarzy ojczystych stron
Nie tak często mamy do czynienia z sytuacją, że poza „centralnymi”
ośrodkami naukowymi pojawiają się
ważne inspirujące rozprawy o polskim
piśmiennictwie współczesnym. Warto
więc zwrócić uwagę na polonistyczny
zespół wybitnych badaczy zgrupowanych w kilku katedrach Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Po
odejściu z uczelni cenionych uczonych,
jak m.in. prof. Jan Pacławski (twórca
np. ważnej serii wydawniczej Pisarze regionu świętokrzyskiego), prof.
Zdzisław Jerzy Adamczyk (znawca
twórczości S. Żeromskiego) czy prof.
Józef Rurawski (autor książek o G. Zapolskiej i St.W. Reymoncie), pozostała
kadra wytrawnych znawców literatury
polskiej (m.in. prof. prof. Marek Kątny, Janusz Detka, Anna Wzorek, Jerzy
S. Ossowski) systematycznie zaznacza
swoją obecności na polu badawczym,
publikując interesujące rozprawy.
Do tego elitarnego grona świętokrzyskich polonistów zalicza się również
dr Stanisław Rogala. Zajmuje on - ze
względu na swoja niezwykle rozbudowana działalność literacką, badawczą,
wydawniczą i organizacyjną – miejsce
szczególne. Jakkolwiek jest on autorem
całego szeregu pozycji historycznoi krytycznoliterackich (np. monografie
o Kazimierzu Kowalskim, Jerzym Korey-Krzeczowskim, Kornelu Filipowiczu, Longinie Janie Okoniu czy Tadeuszu Konwickim), a także słowników
pisarzy (np. Współczesne środowisko
literackie Kielecczyzny, Literatura
Ziemi Ostrowieckiej) i antologii, to
przecież jego ogromny autorski dorobek literacki – ponad 60 książkowych
wydań powieści, opowiadań i poezji –
każe w nim widzieć przede wszystkim
pisarza. A jest on uważany za najwybitniejszego, współczesnego twórcę Ziemi Kieleckiej, znanego i czytanego na
obszarze całego kraju.
Stanisław Rogala swoimi historycznoliterackimi zainteresowaniami – aby
powrócić do jego badań naukowych
i bardzo licznych publikacji eseistycz-

nych rozsianych po wielu almanachach
i czasopismach – obejmuje szerokie
połacie literatury współczesnej. Od
lat wiele uwagi poświęca on także piśmiennictwu Ziemi Kieleckiej, którego
jest wybitnym znawcą i interpretatorem.

Swojego rodzaju podsumowaniem
badawczego trudu minionego dziesięciolecia (w większości są to teksty
z lat 2006-2015) jest wydany ostatnio
obszerny tom studiów Pisarze mojej
ziemi, grupujący ponad 30 rozprawek
i szkiców. Publikacja składa się z 5
bloków tematycznych, poprzedzonych
instruktywnym wstępem, w którym
Stanisław Rogala charakteryzuje zasady ogólnego podziału wybranych do
przedruku rozdziału. I tak czytelnik
dowiaduje się, że „Pisarze mojej ziemi prezentowani są w dwóch płaszczyznach, jako grupa twórców związana pochodzeniem, zamieszkaniem
(choćby nawet przez krótki czas) na
Kielecczyźnie i Ziemi Chmielnickiej,
jej umiłowaniem i inspiracją twórczą
[…] druga grupa to twórcy bardzo bliscy duchowo, nasze wspólne wędrówki

i lektury dostarczyły mi wiele pozytywnych przeżyć, wrażeń i dużo mnie
nauczyły…” (s. 5).
Uważna lektura nazwisk autorów
omawianych w tomie ukazuje, że Stanisław Rogala zrezygnował z przedstawienia kilku interesujących twórców
o których opublikował sporo studiów
i esejów. Są to przeważnie bohaterowie
jego książek monograficznych, m.in.
Kornel Filipowicz i Tadeusz Konwicki. Można więc przypuszczać, iż kielecki polonista świadomie ich pominął
w swoim wyborze, wychodząc – poniekąd słusznie – z założenia, że potencjalny odbiorca jego najnowszego tomu
może znać te książki i nie ma potrzeby
raz jeszcze proponować interpretacje
ich twórczości.
Wspomniałem powyżej, że tom
podzielony został na 5 bloków tematycznych, ale kryteria „przydziału”
poszczególnych tematów i autorów do
danej grupy są nieco enigmatyczne, by
nie powiedzieć – bałamutne (czy młodszy czytelnik wie jeszcze, co to nieco
archaiczne słowo znaczy?).
By uprościć sprawę powiem, że
Stanisław Rogala zajął się pisarzami „ogólnopolskimi” oraz swojego,
szeroko rozumianego regionu. Do
tych pierwszych warto zaliczyć m.in.
rozdziały o twórczości, głównie poetyckiej, Jarosława Iwaszkiewicza.
Szczególnie cenny wydaje się być esej
interpretujący cykl wierszy pisarza
Pod tymi korzeniami do snu się ułożę, w którym Stanisław Rogala śledzi
bardzo ciekawie ludowe wyobrażenia
i motywy przyrody, pojawiające się
w niebanalnych metaforach. Być może
wielka wrażliwość Stanisława Rogali
– jako poety – na liryczne krajobrazy,
a także osobista znajomość z Jarosławem Iwaszkiewiczem, pomogły autorowi tomu w wysokim stopniu wniknąć
w świat „wszechogarniającej transcendencji” wielkiego pisarza.
Jest dużym osiągnięciem autora tomu, że podjął się analizy pisarzy
bardzo różnych co do tematyki i arty
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stycznego warsztatu, jak np. Jana Józefa Szczepańskiego, Stanisława Czernika, Marii Kuncewiczowej, Zbigniewa
Włodzimierza Fronczka, Longina Jana
Okonia, czy Mariusza Olbromskiego.
Trzeba przyznać, że są to jedne z najlepszych tekstów książki. Stanisław
Rogala bardzo sugestywnie i na wysokim intelektualnie poziomie ukazuje
najważniejsze aspekty ich ciekawej,
choć niełatwej, twórczości. O badawczej inwencji autora książki może także
świadczyć bardzo ważki szkic nt. postaci matki w poezji Karola Wojtyły,
w którym Stanisław Rogala ukazuje
charakterystyczny motyw matki biologicznej i jego rozwinięcie w sferę duchowo-mistyczną, co stanowi wielka
siłę utworów (późniejszego) Wielkiego
Papieża.
Nie sposób omówić (ani nawet pobieżnie ukazać) w krótkiej recenzji
liczne, zróżnicowane co do tematyki,
rozdziały.
Warto tutaj podkreślić, że choć teksty o „ogólnopolskich” pisarzach są
doskonale napisane, zawierają nietuzinkowe interpretacje i spostrzeżenia
i z pewnością na długo będą stanowić
ważną lekturę dla zainteresowanych
odbiorców, także szczebla akademickiego, to przecież książka – moim
zdaniem – uzyskuje rangę szczególną
przede wszystkim z uwagi na bezcenny zasób wiedzy o twórcach i ich dziełach wywodzących się z Ziemi Kieleckiej, a także Chełmskiej i Chmielnickiej. A więc mówiąc ogólnie, tom
staje się już w tej chwili jedną z podstawowych pozycji dotyczących tzw.
literatury regionalnej, w którym to
temacie Stanisław Rogala jest bezdyskusyjnym autorytetem. Na tę pozycję
świętokrzyski badacz pracował przez
kilka dziesięcioleci, skrzętnie zbierając potrzebne informacje. Nie tylko ze
źródeł, z książek, ale jakże często bezpośrednio od twórców regionalnych.
Dzięki niemu czytająca publiczność
poznała dzieła dużej ilości osób piszących, które bez jego starań być może
nie byłyby dzisiaj znane i – w wielu wypadkach – cenione. Tutaj choć
garść nazwisk: Marian Cichosz, Krystyna Kozieł, Joanna Chruszczyńska,
Jerzy Fijałkowski, Maciej A. Zarębski, Maria Machul, Stanisław Wcisło,
Wawrzyniec Marek Rak, Wanda Robak, Witold Wojsa…

Stanisław Rogala stara się ukazać
niebagatelne czasem pozytywy ich
wierszy i prozy, docenia ich miłość do
historii i przyrody regionu, wskazuje na
nierzadkie zalety artystyczne i walory
ideologiczne. Nie stara się przykładać
tutaj miarki stosowanej wobec pisarzy
z Parnasu; i właśnie dzięki zrozumieniu specyfiki tej grupy autorów, wśród
których nierzadko błyska samorodek
autentycznego talentu, jego prezentacje
i analizy są tak wartościowe i potrzebne
dla właściwej oceny twórczości pisarzy
regionalnych.
Autor tomu, urodzony w Zreczu
Chałupczańskim na Ziemi Chmielnickiej, tym właśnie okolicom poświęca
szczególną uwagę. Już pierwszy rozdział ukazuje „pisarzy regionu chmielnickiego i okolicy”, który przynosi
„mini – leksykon dawnych i współczesnych twórców tej ziemi, poczynając
od Ignacego Humnickiego z połowy
XVIII wieku, poprzez Adolfa Dygasińskiego, aż po aktualnie działających
poetów i pisarzy. Niektórzy z nich doczekali się w niniejszym tomie „własnych” esejów. Jest to ważny rozdział,
tym bardziej, że – jak pisze Stanisław
Rogala – „Gmina i miasto Chmielnik są
stosunkowo ubogie w tradycję literacką” (s. 9). Warto więc uwiecznić tych,
którzy już zapisali się w kulturalnych
dziejach regionu.
Jakkolwiek książka w przeważającej
mierze prezentuje teksty poświęcone
poszczególnym pisarzom, to przecież
Stanisław Rogala zawarł w niej także
eseje, które zajmują się zagadnieniami teoretycznymi, jak choćby ciekawy
rozdział Opowiadanie. Współczesne
problemy gatunku, w którym świętokrzyski polonista dogłębnie analizuje
tę popularną, chętnie też uprawianą
przez samego Stanisława Rogalę, epicką formę podawczą. Przypominając
dzieje kształtowania się tego gatunku
literackiego, autor kompetentnie omawia liczne kryteria uwarunkowań teoretycznych, jak np. niewielkie rozmiary
fabuły, rola narratora, subiektywizm
dyskursu czy swoisty „mikrokosmos”
występujących postaci. Choć jest to
tekst stojący jakby na uboczu całości
tomu, to przecież ważny choćby z tego
powodu, że właśnie opowiadanie jest
szczególnie często eksplorowanym gatunkiem w twórczości wielu bohaterów
publikacji Stanisława Rogali.

Co można powiedzieć o tej książce? Warto tutaj chyba posłużyć się
kilkoma, bardzo trafnymi, uwagami
z wydawniczej recenzji (wydrukowanej we fragmencie na tylnej stronie okładki) profesora Stanisława L.
Popka z Lublina, który m.in. napisał:
„Otrzymałem dzieło bardzo dojrzałe
naukowo i literacko pogłębione,
ciekawe treściwo, bogate w różnorodne
wątki […] (praca) będzie stanowiła
wybitny wkład do historii twórczości
literackiej tego regionu, a także
Polski. W większości zamieszczone
tu rozprawy mają potrójny walor: są
bardzo dobrze osadzone historycznie
w tradycję kulturową regionu, zawierają
obszerny materiał faktograficzny, a co
najważniejsze, stanowią dobry przykład
analiz krytycznoliterackich […] Trzeba
także podkreślić fakt zróżnicowanego
stylu obrazowania treści...”
Niech tych kilka słów cenionego
znawcy literatury będzie dodatkowym
dowodem, że najnowsza książka Stanisława Rogali stanowi dużej miary
wydarzenie edytorskie. Poza tym jest
to dzieło komplementarne w długim
szeregu rozpraw świętokrzyskiego polonisty, który od wielu lat z talentem,
ale i z umiłowaniem tematu, penetruje rozległe regiony polskiej literatury
współczesnej.1
Wstawiamy więc tom Pisarze mojej
ziemi Stanisława Rogali na półkę z najważniejszymi książkami dotyczącymi
naszego narodowego piśmiennictwa
z przekonaniem, że jest to publikacja
nie tylko ważna, ale i potrzebna.
_____
Stanisław Rogala, Pisarze mojej ziemi,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chmielnickiej, Kielce 2015, ss. 324

1
Warto dodać na marginesie recenzji, że
tom Pisarze mojej ziemi miał swoją promocję w dniu 15 grudnia 2015 w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, gromadząc na sali bardzo
licznie przybyłą publiczność, wśród której
oprócz pracowników naukowych kieleckich
uczelni i młodzieży akademickiej, można
było odnotować wielu twórców Ziemi Kieleckiej, w tym pisarzy mających „swoje” rozdziały w książce. Obecny był także burmistrz
Chmielnika, a więc stolicy „małej ojczyzny”,
w której urodził się autor.
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Jan Jesion

Fraszki polityczne
O fraszce
(Zamiast wstępu)
Fraszka uczy, fraszka bawi,
nie prowadzi na manowce;
fraszka dar mądrości daje,
ale tylko temu kto chce.
Myśl jej prostą, niegłęboką
Traktuj z przymrużeniem oka.
2016
O okrągłym stole
Stół okrągły nam ujawnił
liczne swoje ostre kanty,
do dziś ludzi nadal dzieli
na tych, co są „za” lub „anty”.
To przy stołach w Magdalence
karty znaczone rozdano:
jednym fortuny w chciwe ręce,
innym za chlebem wygnanie.
2015
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Wyznanie bywalca u pana Sowy
Kiedy spotkam pana Sowę,
to mu bardzo ostro powiem,
że te pańskie ośmiorniczki
oj, nie poszły mi na zdrowie.
2015
Na pewnego ministra
Pewien minister o sławnym nazwisku
twierdził przy winie i w tym się uparł,
że obecne państwo polskie –
(tfu! niecenzuralne!)…to kamieni kupa.
2015
Sondaże przedwyborcze
Wielu wierzy w moc sondaży,
lecz niejeden już się sparzył.
Dobra rada przyszłym posłom:
słupki z pustych słów nie rosną.
2015

Po wyborach do Sejmu
W dwupartyjnej koalicji
po wyborach rozpacz.
Ciężko będzie teraz
z władzą im się rozstać,
2015
Paweł Kukiz w Sejmie
Paweł Kukiz wprost z estrady
wszedł do Sejmu niczym burza,
wraz z nim weszły nowe twarze.
Czy zostaną tu na dłużej? –
za lat kilka się okaże.
Elektorat nasz przekornie
mandat posłom daje hojnie.
2015
Klęska lewicy
Kiedyś lewica
była silna jak lwica,
teraz po wyborach
jak zając ledwie kica.
2015

Przysłowia regionu

Lublin żąda dostępu do morza!
Janusz Korwin-Mikke,
polityk
z krwi i kości, kilkakrotnie pojawiał
się w Lublinie, spotkania z jego udziałem gromadziły ludzi inteligentnych,
także z poczuciem humoru.
Jestem za przywróceniem kary
śmierci – grzmiał na jednym z wieców!
Lublin żąda dostępu do morza! –
huknął wtedy, niczym Ajaks pod Troją, poeta Stanisław Żurek
Nie protestuję! Popieram! – odkrzyknął Korwin.
Szybka riposta wywołała salwę śmiechu, rozległy się głośne brawa, które –
jak mniemam – były również aprobatą
dla oryginalnej idei dostępu do morza.
Poeta zgłaszał śmiały postulat
w imieniu ludzi pragnących ze swych
okien widoku na morze, ludzi z ambicjami i fantazją, którym nie wystarcza zalew Zemborzycki z przebrzydłymi sinicami odstręczającymi od letnich kąpieli.
Zwolenników Lublina nad morzem
z pewnością nie zabraknie.
Aprobata Korwina dla tej pięknej
idei – co odnotowuję z satysfakcją –
też nie jest bez znaczenia.

Kandydaci na radnych i prezydentów królewskiego miasta Lublina będą
musieli zmierzyć się także z oryginalną koncepcją lubelskiego nadmorza.
Problem trudny, ale powiedzmy
wyraźnie – nie niemożliwy!
Wystarczy dobry plan – jak to się
dzisiaj powiada – zagospodarowania
przestrzennego i do roboty! Książę
Karol Radziwiłł, zwany „Panie kochanku”, człowiek z fantazją i nieunikający pracy, pewnego razu znużony
wielodniowym ucztowaniem, począł
przebąkiwać o pożegnaniu.
Biesiadnicy nie chcieli tracić tak
dowcipnego kompana, ten i ów z towarzystwa braci szlachty namawiał do
do dalszej zabawy.
Mam dużo pracy w domu – wymawiał się książę.
A cóż to za praca? – dociekano.
Zakładam morze w Nieświeżu –
wyjawił swe plany i nie zwlekał z wyjazdem ani godziny.
Morze nie powstało, pozostała
anegdota.

Muszę szybko dodać, że w mieście
nad Bystrzycą obok zuchwałych fantastów znacznie częściej spotkać można
minimalistów, ludzi potulnych, akceptujących – jak to się powiada – zastany
stan rzeczy. Powiem więcej: minimaliści są niebezpieczni, a najniebezpieczniejsi są minimaliści upoetyczniający
rzecz małe, miałkie i nijakie.
Kazimierz Sitko, wioślarz, cumujący swój zdezelowany kajak w Zemborzycach, powiadał: „Lublin jest stolicą siedmiu mórz! Wsiadam w kajak
i paru tygodniach wiosłowania mogę
dotrzeć do każdego zakątku świata!”.
I wyliczał przez jakie rzeki, jeziora,
kanały, strumyki, i ścieki należy się
przedzierać, aby znaleźć się na morzach: Czarnym, Śródziemnomorskim,
Adriatykiem, Azowskim, Kaspijskim
czy Północnym. Nie chcę być złośliwy, ale Kazio – który ostatnio zniknął
mi z oczu, a którego lubię – dotarł jedynie, po miesiącu mozolnego wiosłowania, nad Bałtyk.
Zbigniew Włodzimierski
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„Ziemia Lubelska” – 1916
5 I 1916 – W Lublinie gościł, wracający z frontu wschodniego, gdzie
spędził Święta Bożego Narodzenia
w ziemiance wraz z legionistami, biskup Władysław Bandurski, honorowy kapelan I Brygady Legionów Polskich, znany ze swych umiejętności
oratorskich. Zaraz po przyjeździe, 31
XII, złożył wizytę sędziwej matronie
Wydżdżynie, z domem której łączy go
dawna znajomość. Wieczorem obecny
był na wieczornicy, urządzonej w szpitalu na rzecz chorych legionistów
a następnie gościł w domach Zarzeckich, Sekutowiczów i Olszewskich.
W dzień Nowego Roku odprawił Mszę
św. w kościele powizytkowskim w intencji legionistów a później poświęcił
nowo otwartą Gospodę dla Legionistów. W imieniu zarządu przemówienie wygłosił Tabiszewski a w imieniu
legionistów Dąbski, wyrażając radość z otwarcia takiego miejsca. Po
południu podejmowany był obiadem
w domu Kurmanowiczowej, gdzie jej
siostrzeniec T. Jarnuszkiewicz, mówił
o zasługach gościa. W dniu 2 I, w niedzielę, wraz z Dąbskim zwiedził salony J. Rudnickiej, a biskupowi przedstawiły się zarządy Wydziału Narodowego, Ligi Kobiet, Towarzystwa
Opieki nad Rodzinami Legionistów
oraz inni zasłużeni mieszkańcy miasta. Wieczorem, licznie zgromadzone
grono, żegnało gościa w salonach hotelu „Janina”. Przemówienia wygłosili
m. in. redaktor Daniel Śliwicki, który
mówił o zasługach biskupa dla sprawy unickiej, redaktor „Gazety Ludowej” Dąbski, o tym na czym polega
i jak należy rozumieć niepodległość
Polski, a poeta Władysław Orkan odczytał wiersz mówiący o działalności
biskupa. Rano, 3 I, biskup wyjechał do
Warszawy.
- Złożono ofiary na pralnię polową
i Gospodę dla Legionistów oraz na
chleb dla jeńców rosyjskich.
6 I 1916 – Główny Komitet Ratunkowy informuje, że: 1) zostaje wznowiona

działalność Towarzystwa Wzajemnych
Ubezpieczeń od ognia w Królestwie
Polskim z Zarządem Głównym w Warszawie; 2) Komitet uzyskał formalne
zapewnienie od zarządu wojskowego,
że w 1916 r. co najmniej połowa towarów objętych kontyngentem (nafta,
mydło, świece, zapałki, cukier, kawa,
herbata, kakao) tj. sprowadzanych
z Austro-Węgier w ilościach wcześniej
ściśle określonych i po uzyskaniu specjalnych pozwoleń oddawana będzie do
dyspozycji Komitetu w celu normowania cen i dostarczenia towarów najbardziej potrzebującym.
- Wydział Żywnościowy informuje,
że karty na chleb ważne w dniach 24
I – 20 II będą wydawane: Okręg I karty chlebowe białe z drukiem czarnym
10-13 I, Okręg II karty chlebowe białe
z drukiem pomarańczowym 14-18 II,
Okręg III karty chlebowe białe z drukiem czerwonym 19-22 I.
- W dniu 23 XII 1915 r. drukarze
w drukarniach Rozdoby, Dżała, „Ziemiańskiej” i „Estetycznej” zorganizowali strajk.
- Pieśni obozowe ułożone przez legionistów na polu walki w latach 19141915, zebrane i opracowane na fortepian przez Adama Szlendaka, są do
nabycia w księgarniach i u autora, ul.
Królewska 7.
- 100 pieśni polskich patriotycznych,
wojennych, żołnierskich, studenckich
i ludowych do nabycia w administracji
„Ziemi Lubelskiej” w cenie 75 kop.
- Regina Ptaszyńska otwiera szkołę
rzemiosła dla kobiet.
- Przy zakładzie „Żar”, Krak.
Przedm. 52 powstała pracownia aparatów, gorsetów, sztucznych nóg i szczudeł.
- Odstąpię restaurację z kompletnym
wyposażeniem. Skarzyńska, Bronowice, ul. Fabryczna 50.
7 I 1916 – Towarzystwo Rolnicze
Lubelskie ze względu na brak funduszy musiało ograniczyć swą działalność, zarówno biurową jak i szerzenia

kultury rolnej. Po uzyskaniu zgody na
działalność w 1916 r. Towarzystwo
od nowego roku przeniosło się na ul.
Szpitalną 16, dom Budnego, do dawnej siedziby Lubelskiego Związku Hodowlanego. Sprawy Wydziału Kółek
Rolniczych prowadzi Konrad Puternicki, porad w sprawach techniki rolnej i organizacji gospodarczej udziela
Adam Mierzejewski, kierownik fermy
Starościckiej, w sprawach sekcji gorzelniczej Z. Olszewski, a Dąbrowski
pozostaje instruktorem ogrodniczym.
Ostatnio Towarzystwo w porozumieniu z Głównym Komitetem Ratunkowym złożyło u gubernatorstwa wojskowego podania w sprawie: 1) podniesienia cen na zboża i zrównania cen
jęczmienia i owsa z cenami pszenicy
i żyta; 2) ochrony od rekwizycji materiału hodowlanego i powstrzymania
rzezi cieląt; 3) ustalenia cen na bydło rzeźne; 4) zaopatrzenia rolników
w konie; 5) ustalenia cen maksymalnych na masło; 6) zaopatrzenia w zboże do siewu wiosennego; 7) nasion roślin pastewnych; 8) norm do żywienia
inwentarza i rekwizycji siana i słomy.
- Biuro tłumaczeń, pisania na maszynach i robót duplikatorskich, Wanda Karczewska, ul. Kapucyńska 2, dom
Vettera, vis a vis hotelu „Victoria”.
8 I 1916 – Wydział Żywnościowy
informuje, że ropa do motorów jest do
nabycia w Wydziale w cenie 7 koron 50
hal. za pud.
- W dniu 23 XI 1915 r. na zebraniu,
z udziałem kilkudziesięciu ziemian,
przedstawicieli inteligencji miejskiej
i z prowincji oraz duchowieństwa,
postanowiono utworzyć organizację
o charakterze klubowym pod nazwą
Klub Polski. Wobec toczącej się wojny
i rodzących się myśli o zjednoczeniu
i niepodległości wszystkich ziem polskich, organizatorzy pragną utworzyć
ośrodek skupiający różne niezależne
środowiska w celu omawiania sprawy
polskiej. Na czele Klubu ma stanąć
Wydział, w skład którego mają wejść
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ludzie znani z rozumu i doświadczenia, zasłużeni dla sprawy polskiej oraz
członkowie Demokracji Narodowej,
Polskiego Zjednoczenia Narodowego,
Związku Mieszczańskiego. W dniu 18
XII 1914 r. na zjeździe w Warszawie
powołano Centralny Komitet Narodowy, uznany tylko przez lewicę niepodległościową, bez udziału partii demokratycznych i narodowych.
- Złożono ofiarę na odnowienie obrazu
św. Antoniego na Bramie Krakowskiej.
9 I 1916 - Po długich staraniach Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego i jego Departamentu Wojskowego uzyskało przyznanie rodzinom
legionistów zasiłków na utrzymanie
i mieszkanie. O zasiłki mogą ubiegać
się rodziny legionistów zamieszkałe
w Królestwie bądź pod zarządem austriackim lub niemieckim. Prawo do
zasiłku przysługuje członkom rodziny: żona, dzieci, rodzice, dziadkowie,
rodzeństwo itd. Zasiłek wynoszący
1 korona 20 halerzy dziennie na osobę,
dzieci otrzymują połowę, liczy się od
dnia zaprzysiężenia.
- Stowarzyszenie „Opał” rozpoczęło
sprzedawanie drzewa rąbanego w składzie przy ul. Czechowskiej 5 w cenie
38 kop. za pud na miejscu i 43 kop.
z dostawą. Zamówienia przyjmują:
zarząd Stowarzyszenia, ul. Szpitalna 5
oraz kantor przewozowy S. Mińskiego,
Krak. Przedm. 7.
- Wydział Żywnościowy m. Lublina
informuje, że mąka sprzedawana będzie w 46 sklepach Sekcji I i 54 sklepach Sekcji II po 26 halerzy (13 kopiejek) za funt, przy czym każda rodzina
może nabywać na kartki chlebowe po
3 funty. Z dniem 7 I 1916 r. na mocy
rozporządzenia Komendy Obwodowej
1 kupon karty chlebowej liczy nie ¾ funta ale 2/3 funta.
- Za pijaństwo i awantury uliczne
ukarano kilkanaście osób.
- Wacław Rzewuski, właściciel Woli
Sławińskiej, zaofiarował ze swych lasów drzewo dębowe na postawienie
krzyża pamiątkowego po poległych powstańcach z 1863 r.
11 I 1916 – Zofia Rupniewska, śpiewaczka opery włoskiej i warszawskiej,
uczennica konserwatorium w Mediolanie udziela lekcji śpiewu solowego
i muzyki, ul. Namiestnikowska 22/17.

12 I 1916 – W Lublinie powstał
Komitet Obchodu rocznicy powstania
styczniowego. Panowie Stefan Przewuski i Henryk Wiercieński opracują
wykaz weteranów 1863 r. zamieszkujących Ziemię Lubelską i Siedlecką.
Planuje się dla upamiętnienia obchodów: wmurowanie tablicy marmurowej
z odpowiednim napisem na cmentarzu,
wzniesienie krzyża takiego typu jakie
stawiano na mogiłach powstańców,
urządzenie wystawy pamiątek. Gromadzeniem pamiątek zajmuje się ks. Jan
Władziński, ul. Namiestnikowska 6.
- W niedzielę 9 I 1916 r. w Gospodzie dla Legionistów odbyła się pierwsza wieczornica, którą zaszczyciła,
przebywająca w mieście, pani Wieniawa-Długoszowska oraz przybyli
z frontu Belina i Rojowski. Wieczornicę urozmaiconą deklamacjami, śpiewem chóru i gawędami prowadził pan
Gwiżdż. Gospoda zamierza urządzać
takie wieczornice w każdą niedzielę.
- W dniu 9 I w salach podominikańskich zorganizowano wieczór Mickiewiczowski. Oprócz występu chóru, Wodzinowska i Gronkiewicz recytowali wiersze
Mickiewicza, Wróblewska opowiadała
o życiu i twórczości poety, ilustrując wystąpienie przeźroczami. Atrakcją był występ Lory Otrębskiej, świeżo upieczonej
absolwentki szkoły dramatycznej, dotąd
nieznanej w Lublinie. Wieczór przygotowała Sekcja Kulturalna Ligi Kobiet.
13 I 1916 – Generał-gubernator
pragnie powołać inteligencję Królestwa Polskiego na pewne stanowiska
w administracji, m.in. do pomocniczej
służby przy straży skarbowej w okupowanej części kraju. Rozpisano już konkurs. Potrzeba około 300 mężczyzn,
którzy odbędą 4-tygodniowe szkolenie
w Lublinie. Osobom przyjętym będzie
wypłacane wynagrodzenie w kwocie
5 koron od dnia przyjęcia.
- Wydział Żywnościowy m. Lublina informuje, że od 13 I rozpocznie się
sprzedaż śledzi holenderskich.
- Ogłoszenie Magistratu m. Lublina
nr 452 z 12 I 1916 r., nie chcąc uciekać
się do zarządzeń przymusowych, wzywa mężczyzn do dobrowolnego stawienia się do oddziału robotników cywilnych. W przypadku braku ochotników
karty wcielenia otrzymają nieżonaci
mężczyźni w wieku 20-30 lat odpowiednio fizycznie rozwinięci.
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- W pobliżu cukierni i ruchliwych
punktów miasta krążą małe, płaczące
dzieci powtarzające zwrot „tatuś na
wojnie, a mamusia chora”. W rzeczywistości tatuś siedzi spokojnie w domu,
a mamusia z bramy nadzoruje żebraninę dzieci. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby utworzenie szkół i ochron, aby
żadne dziecko nie przebywało na ulicy.
- Zarząd Akademickiego Koła
Lubliniaków im. H. Łopacińskiego
w Warszawie dziękuje dyrektorowi
Henrykowi Halickiemu za przekazanie
dochodu z przedstawienia „Tamtego”
na konto Koła.
- Panienka z 4-klasowym wykształceniem poszukuje korepetycji lub zajęcia biurowego.
15 I 1916 – W dniu 10 I w sali teatru „Panteon” odbyła się wieczornica
urządzona przez kółko dramatyczne
pod kierownictwem Zygmunta Kiedrzyńskiego, z której całkowity dochód
został przeznaczony na Gospodę dla
Legionistów. Wystawiono jednoaktówkę Dobrzańskiego „Podejrzana osoba”
i sztukę ludową ze śpiewami i tańcami
Gutowskiego pt. „Przed ożenkiem”.
16 I 1916 – W dniu 15 I w lokalu b. Banku Państwa otwarto lubelski
oddział C. K. Austriackiego Zakładu
Kredytowego. W swoim przemówieniu
dyrektor oddziału Albert Ungar podkreślił, że założenie oddziału wynika
z potrzeby nawiązania z monarchią stosunków finansowych, co leży w interesie rozwoju ekonomicznego kraju.
17 I 1916 – Dyrekcja lubelskiego
oddziału C. K. Austriackiego Zakładu Kredytowego z okazji rozpoczęcia działalności wysłała do Cesarskiej
Kancelarii Gabinetowej telegram hołdowniczy.
18 I 1916 – W księgarni Witolda
Cholewińskiego już do nabycia nowa
opowieść o powstaniu styczniowym pt.
„ U mogiły dziadunia”, autorstwa Marii
Janiny.
19 I 1916 – Gospoda dla Legionistów, ul. Namiestnikowska 32 oferuje
kawę, herbatę, kakao, obiady i kolacje.
Wyczytała Elżbieta Kurpińska

106

Lublin. Kultura i społeczeństwo 1-2(71-72)/2016

Zbigniew Włodzimierski

Pijany Borsuk z Bełżyc
Bełżyce dały Polsce króla!
Dały i pijanego borsuka!
Nie gdzie indziej tylko na sejmie
w Bełżycach w roku 1447 ogłoszono
królem Kazimierza Jagiellończyka.
Niewielu już o tym pamięta. Powiedzenie o pijanym borsuku z Bełżyc znane
jest jak Polska długa i szeroka.
Po zwrot „pijany Borsuk z Bełżyc”
sięga się najczęściej na widok osobnika, któremu sprawia kłopot – oczywiście, że po nadmiernym spożyciu
alkoholu – posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku. Można
domniemywać, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że asumpt do powstania powiedzenia dały przypadki życia
i zachowań nieznanego już dzisiaj jegomościa z Bełżyc nazwiskiem Borsuk. Może szewca, stolarza, czy też
woźnicy? Sprawa wydaje się prosta,
oczywista i zamknięta. O jakiego innego borsuka mogłoby bowiem chodzić? O zwierzę? Borsuka leśnego?
W polskich przysłowiach nie pojawia
się borsuk. Pojawia się mysz, byk,
koza, owca (czarna), pies, kot, wilk,
lis, ryba, ptak (wróbel, dudek, sójka,
dzięcioł, sowa), lew, wąż, nawet mucha (ruszać się jak mucha w smole).
Nie bez powodu snuję ten wywód. Poczynania pijaczyny z Bełżyc przyćmił
latem 2015 roku borsuk z nadmorskiego Rewala. Ten sympatyczny zwierzak – o czym głośno było w polskich
mediach – wykradał piwo turystom!
(Marki piwa nie podawano.) Któregoś dnia poszedł na całość, zagarnął
siedem puszek, opróżnił wszystkie.
Takiej dawki organizm zwierzątka nie
wytrzymał. Biedaczysko zmarło, czy
też lepiej rzec: zdechło z przepicia!
Nie pomogła nawet szybka pomoc weterynaryjna.
W tym miejscu należy wyraźnie powiedzieć, że borsucze wyczyny nie muszą świadczyć o nasilającym się pijaństwie wśród zwierząt. Niektóre gatunki
bowiem piją jak świat światem! Takie
jeże – dajmy na to – potrafią pić na
umór! Nie muszą sobie odmawiać, nie
mają wrogów w przyrodzie. Trzeźwe-

Borsuk, jeż i pies
mu ale i pijanemu jeżowi nie straszny
wilk, pies, lis czy kot. Wiadomo, jeże
kochają jabłka. W elementarzu Falskiego, mojej pierwszej książce, którą
wspominam z rozczuleniem, widniał
rysunek jeża dźwigającego na kolcach
grzbietu dorodne jabłko. Ale jeże –
o czym wiedzą już tylko niektórzy – lubią też jabłka nadgniłe, fermentujące!
Jeśli podjedzą sobie fermentujących
owoców niejednemu zakręci się w łebku, a wtedy hałasuje, zbójuje, rozrabia
jak pijany zając w kapuście.
PS
Użyłem zwrotu „wykradał piwo”,
zdaję sobie sprawę z nieadekwatności
słów, jestem zdecydowanym przeciwnikiem określania działań zwierząt czasownikami przypisanymi do zachowań
ludzi. Ale określenia działań borsuka
słowami „podprowadzał”, „podbierał”,
czy wreszcie „zawłaszczał” wyglądałyby jeszcze gorzej…
Leniwy jeż z Puław
Samuel Adalberg w swej Księdze
przysłów odnotował przysłowia o jeżu
wysłanym po drożdże: „Idzie any jeż
z drożdżami”, „Dziesięć lat szedł jeż
z drożdżami i na progu się przewrócił”,
„Ciebie tak posłać, jak jeża po drożdże”, wreszcie „Posłać go na Gody,
to nie przyjdzie aż na Przewody, i to
jeszcze przełażąc przez róg wywraca
się i zbija dzbanek z drożdżami; tak to
się dzieje z takimi leniuchami”. Ostatnia wersja, najbardziej rozbudowana,
została zapisana w okolicach Puław,
jest relacją historii, która dała początek przysłowiu. Krzyżanowski przypomina w swym dziele Mądrej głowie
dość dwie słowie przysłowia Adalberga i z żalem konstatuje, że nie potrafimy dzisiaj wyjaśnić dlaczego prawi
się o jeżu jako stworzeniu powolnym
i leniwym.
Pies i jeż
Zabiera się jak pies do jeża – powiada się o ludziach, którym robota nie pali
się w rękach. Tacy pracują bez przekonania, z wyraźną niechęcią, w nieskończoność przeciągają załatwienie

Przysłowia i powiedzenia lubelskie

prostych spraw. Zwrot jest mało wytworny, ale stał się popularny, wdarł
się na salony i do prasy. W lubelskich
gazetach „Dzienniku” i „Kurierze”
w latach 2005–2008 pojawiał się codziennie i to w kilku artykułach. Można
było odnieść wrażenie, że dziennikarze
urządzili sobie swoiste zawody, która
z redakcji częściej wykorzystywać będzie mało eleganckie powiedzenie.
Zasada jeża
Na przełomie XX i XXI wieku przypomniano starożytne greckie przysłowie „Lis wie wiele rzeczy, ale jeż wie
jedną – ważną – rzecz”. Wszystko za
sprawą Jima Collinsa i jego książki Od
dobrego do wielkiego: czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa. Autor – pasjonat sukcesu – przedstawił cudowną
„zasadę jeża” gwarantującą sukces
szeregowym pracownikom firm, przedsiębiorstw, gospodarstw oraz instytucji. Zainteresowani szybkim sukcesem
winni sobie odpowiedzieć na trzy proste pytania:
co lubisz robić,
na czym możesz zarobić
w czym możesz być najlepszy
w świecie.
I tu jest jeż pogrzebany! Szczere
odpowiedzi gwarantują trafne analizy,
te zaś perfekcyjne wybory. I sukces
na wyciągnięcie ręki! A jeśli nadal do
sukcesu daleko? Na pytanie „dlaczego
nie potrafimy znaleźć swego jeża?” Jim
Collins też nie zwleka z odpowiedzią
i wyjaśnia: to brak pasji, talentu, uporu.
Ale nikomu nie sprawi zawodu i w takiej sytuacji też znajdzie wyjście. Daje
rady, wskazówki, wreszcie pyta: czy
już wiesz, gdzie schował się Twój jeż?
Zdecydowałeś w jakim kierunku powinieneś podążać i jakie błędy powodują,
że nie czujesz się zadowolony z tego,
co robisz?
I jak przystało na moralistę puentuje: „przemyśl i pamiętaj, że masz tylko
jedno życie i szkoda marnować czasu
na męczenie się w pracy, której nie lubisz”.
Niby proste, niby oczywiste, ale…
Ale…
█

