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LIST DO RODZINY NA WSI

Ja teraz żyję na Botaniku
Za oknem mam trzy drzewka
A wiosną w zielsku
Pieją bażanty
Kicają małe zajączki
I polują zdziczałe koty

Oczywiście są też bloki
Bezczynszowe 
W przeciwieństwie do tych
Z II Rzeczypospolitej

Stoją jeden za drugim
W długim szeregu albo w czworoboku
Okno w okno
Wydaje się że poustawiał je
Bardzo niechętny mieszkańcom człowiek

Poza tym jest tu prawie jak na wsi
I w dzień i w nocy szczekają
Zamknięte w mieszkaniach psy
Na balkon przyfruwają gawrony i sroki
A o świcie bardzo hałasują wróble
Jak w naszym bzie

Brakuje mi tylko
Sitnickich przestrzeni
I słońca

Na szczęście sąsiedzi
Uśmiechem reagują 
Na moje dzień dobry
Są młodzi
Chyba szczęśliwi chociaż
Zadłużeni  w niemieckim banku
I zapracowani

Może nawet bardziej niż wy
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I. Pewnie wielu z nas, tu obecnych, przyglądało się kiedyś 
– gdzieś na ulicy czy na placu – popisom linoskoczka. De-
monstrował on publicznie swą niezwykłą sprawność fizycz-
ną i odwagę, swobodnie poruszając się po linie rozciągniętej 
na dużej wysokości. Na koniec swoich występów zostawiał 
jakąś szczególną atrakcję.

Kiedyś na przykład linoskoczek zaczął po rozdygotanej 
linie pchać... taczkę. Grupka osób, która się zatrzymała, pa-
trzyła na jego wyczyny z podziwem, ale i ze strachem. Stała 
nieruchomo, w wielkim napięciu, czekając, czy mu się uda. 

Zachowanie ludzi świadczyło o tym, że byli raczej prze-
konani, iż odniesie sukces. Bili mu brawo. Linoskoczek, za-
dowolony z aplauzu, wdał się w rozmowę z widzami. 

– Pokonam cały odcinek? – zapytał.
– Tak! Tak! – krzyczeli wszyscy z przekonaniem.
Linoskoczek ogarnął wzrokiem zebranych, po czym 

zwrócił się do młodego mężczyzny, który najgłośniej wołał: 
Jeśli tak bardzo we mnie wierzysz, wejdź tu do mnie 

i siądź na taczce. 
Kibic oniemiał. Bał się. Chciał być tylko kibicem. 

II. To w  istocie mało ważne opowiadanie uczy, jaka 
powinna być nasza wiara. Nie jest ona zlepkiem różnych 
prawd ani systemów. Wiara to przyjęcie wszystkiego, co 
pochodzi od Boga, a co najwyraźniej przekazał nam całym 
swoim życiem i nauczaniem Syn Boży, Jezus Chrystus. Wia-
ra nie może być kibicowaniem od święta. Prawdziwa wiara 
nie zna wahań. Jest to ufne złożenie całego swojego życia 
Bogu, bo tylko w Nim mogę wszystko. On nigdy człowieka 
nie zawiedzie. Kto zaufa Bogu, ten ocaleje, mimo różnych 
doświadczeń. Zawsze zwycięży.

Największym dramatem ludzi, którzy odrzucają Boga nie 
jest to, że w nic nie wierzą, ale to, iż wierzą we wszystko, co 
im podpowie uwodzicielska i fałszywa propaganda. Dzisiej-
sza rzeczywistość przypomina do złudzenia wielką zabawę, 
na której – co dziwi – nikt tak naprawdę nie czuje się rado-
sny. Nikt nie jest i nie będzie szczęśliwy, gdy łatwo odrzuci 
Boga i zda się tylko na siebie i na drugiego człowieka. 

III. Potrzeba nam zatem wzorów życia ludzi zawierze-
nia, którzy zaufali Bogu i nigdy nie wycofali się z tej drogi. 
Jednym z nich był św. Antoni. Z pochodzenia Portugalczyk. 
Urodził się w 1195 r. w Lizbonie. Jego droga życiowa była 
bardzo burzliwa. Łączony jest przede wszystkim z  Padwą, 
miastem we Włoszech, gdzie spędził końcowe lata życia 
i  zmarł 13 czerwca 1231 r. Niektórzy kaznodzieje mówią 
nieraz półżartem, że Antoni Padewski to najbardziej polski 
święty, bo... jego nazwisko kończy się na –ski.

Należy On do najbardziej znanych świętych naszego Ko-
ścioła. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej z Dzieciąt-
kiem Jezus na ręce. Może w tym leży tajemnica jego niezwykłej 
popularności? Każdy chce przecież być jak najbliżej Zbawiciela. 
Dlatego uwielbiamy świętego, który niesie nam małego Jezusa. 

Nie sposób opisać wszystkich przejawów niezwykłej 
popularności św. Antoniego. Jest patronem narzeczonych 
i małżeństw. Modlą się do Niego kobiety o szczęśliwe roz-
wiązanie, a także cierpiące z powodu niepłodności. Istnieje 
mnóstwo instytucji, bractw działających pod imieniem tego 
świętego i innych dowodów jego kultu. Poczynając od XVII 
stulecia, kiedy w  wielu krajach Europy z  powodu wojny 
trzydziestoletniej panowały choroby i głód, czci św. Anto-
niego poświęcano szczególnie wtorki, bo we wtorek został 
pochowany. Od drugiej połowy XIX w. powszechnie znane 
jest charytatywne dzieło pod nazwą Chleb św. Antoniego, 
które udziela pomocy żywnościowej biednym.

Święty Antoni był bardzo dobrze wykształconym zakon-
nikiem, franciszkaninem. Zaraz po śmierci nazwano Go 
Doktorem Ewangelicznym. Bezpośrednio po zakończeniu 
II wojny światowej papież Pius XII ogłosił go Doktorem 
Kościoła. Jako kaznodzieja gromadził wokół siebie tysiące 
słuchaczy, swoim słowem przekonując ich do pokuty i po-
prawy życia. Czynnie wkraczał w sferę spraw społeczno-po-
litycznych regionu, w którym żył. Konsekwentnie i skutecz-
nie zwalczał niesprawiedliwość, zwłaszcza lichwę, czyli po-
bieranie wygórowanych odsetek od pożyczonych pieniędzy. 
Problem ten jest do dziś aktualny! Ofiarami nadużyć w sys-
temie finansowym jest obecnie wielu ludzi w Polsce, którzy 
wzięli kredyty we frankach szwajcarskich, tzw. frankowicze. 
Domagał się też, by nie karać więzieniem niewypłacalnych 
dłużników i nie wyzyskiwać biednych. Starał się ulżyć loso-
wi ofiar ówczesnych walk zbrojnych i konfliktów społecz-
nych. Wybrał się nawet do władcy Werony, by skłonić go do 
zaprzestania bratobójczych walk. 

Zapamiętajmy: święty z  Padwy mieszał się do polityki! 
Co na to powiedziałyby nasze największe autorytety me-
dialne?! Zakazują absolutnie, by kler „mieszał się” do poli-
tyki. A przecież osoby duchowne są obywatelami państwa. 
Państwo nie może istnieć bez polityki. Św. Antoni nie dał 
się zepchnąć na margines życia społecznego. Wiara nie była 
dla niego sprawą prywatną. Może i dlatego jest czczony na 
całym katolickim świecie, nie tylko w Europie, ale i w Ame-
ryce, zwłaszcza Południowej, gdzie kwestia społeczna jest 
dzisiaj szczególnie paląca.

Potrafił zaskakiwać ludzi. W Padwie lubił przebywać na 
swoim ulubionym drzewie, z którego nauczał. Nie dziwi, że 
na wstępie kazania była mowa o niezwykłym doświadczeniu 
linoskoczka, człowieka pracującego na wysokości.

W Padwie do dziś określenie il santo oznacza po prostu 
św. Antoniego. Bazylikę Jego imienia co roku odwiedzają 
tysiące pielgrzymów, także Polacy. Jest bardzo bliski nasze-
mu polskiemu sercu. W padewskiej bazylice przechowywa-
ne są liczne pamiątki polskie.

IV. W  Lublinie św. Antoni Padewski odbiera cześć od 
dawna. W  pierwszej połowie XIX w., po upadku Powsta-
nia Listopadowego, w  ciężkim okresie panowania Rosjan 

Ks. Edward Walewander

Święty Antoni niezwykły patron Lublina
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na naszym terenie, kiedy obce władze likwidowały autono-
mię Królestwa Polskiego i brutalnie zwalczały polskość, na 
Bramie Krakowskiej od strony Starego Miasta zawieszono 
obraz świętego. Miał on przypominać Polakom, by nie za-
gubili wiary i polskości. Wszyscy, którzy opuszczali miasto 
i wybierali się w drogę, w nieznane, otrzymywali mandat św. 
Antoniego: nie gubić wiary i tradycji narodowej. Nie trzeba 
tej sprawy aktualizować, bo każdy sam rozumie, że wezwa-
nie to jest ważne także dla nas, ludzi współczesnych, żyją-
cych w podobnej jak wtedy sytuacji społeczno-politycznej! 

W kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła istnie-
jącym w Lublinie od drugiej połowy XV w., bardzo szybko 
powstało bractwo tego świętego, a  z  czasem jego sanktu-
arium. Kult św. Antoniego przypomina lublinianom przez 
wieki, że zadaniem katolików jest też służba potrzebującym. 

Kościół św. Pawła ma swój niepowtarzalny urok. Duży, 
wysoki, okazały, jak rzymskie bazyliki i bogaty w ornamen-
tykę, stoi na zboczu południowej skarpy starego Lublina. 
Pięknie ubogaca panoramę miasta od tej strony. Ta wspa-
niała świątynia była opisywana niejednokrotnie w literatu-
rze pamiętnikarskiej. Narzeczeni – także z  innych parafii 
– wybierają ją chętnie na miejsce ślubów. Panuje opinia, 
że zawarte tu związki małżeńskie są trwałe. Uobecniła się 
bardzo w świadomości lublinian. 

I  ja lubię ten piękny kościół. Tu przed laty, jako uczeń 
szkoły średniej, po raz pierwszy w życiu służyłem do mszy 
św. Gdy zostałem kapłanem kilkakrotnie udzielałem tu sa-
kramentu małżeństwa i chrztu. Dzisiaj mam szczęście kolej-
ny raz „u bernardynów” głosić kazanie odpustowe. 

Trzeba przypomnieć jeszcze niezwykły, a  mało znany 
fakt z okresu okupacji niemieckiej. Otóż od połowy kwiet-
nia do końca maja 1942 r. kościół ten stał się dosłownie 
domem dla ludności wyrzuconej przez Niemców z dzielnic 
Majdanek i Tatary, gdzie najeźdźcy budowali wówczas obóz 
koncentracyjny. 

„W  ciągu trzech dni kościół został założony całkowicie 
tymi biednymi ludźmi i  ich chudobą – zanotował kroni-
karz. – Każdy zajął jakiś kącik, niektórzy na środku kościo-
ła założyli obozowiska. Łóżko, trochę starych sprzętów, i to 
wszystko. Wtłoczono 32 rodziny do całego kościoła. [...]. Wy-
rzucono ich z własnych mieszkań na przedmieściach, bo tam 
zajęto cały rejon na nowo powstający obóz koncentracyjny 
z przyległym terenem bezpieczeństwa”1. 

Gdy świątynia zajęta była przez wysiedleńców wszystkie 
czynności duszpasterskie sprawowano w kościele pobrygit-
kowskim. Jedną tylko mszę św. sprawowano o  godz. 7.00 
w zakrystii u bernardynów.

V. Przypomnieliśmy sobie postać św. Antoniego, nasze-
go umiłowanego i czczonego przez nas patrona. Nie można 
było też nie nawiązać do naszych dziejów, zwłaszcza lokal-
nych. Święci nie są odizolowani od nas ani za życia, ani po 
śmierci. Stają się częścią naszej duchowej wspólnoty. Stąd 
w okolicznościowym kazaniu tyle odniesień do konkretnej 
współczesności, w której żyjemy.

Święty Antoni to jeden z patronów Lublina. Kochał Boga 
nade wszystko. Żył w  trudnych czasach średniowiecza. 

1 T. Rusek, Kronika parafialna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła w Lublinie, w: E. Walewander, Działalność wychowawcza 
Kościoła lubelskiego 1939–1945, Lublin 2009, s. 183.

Wiedział, że tylko Bóg może wprowadzić w rzeczywistość 
ludzką ład i porządek. 

Teraz podpowiada, bym kończąc kazanie, skierował pod-
sumowujące słowa do każdego i do każdej z nas, nie tylko 
do kapłanów. Posłużę się umiłowanym słowem św. Anto-
niego, zaczerpniętym z Drugiego Listu do Tymoteusza, tek-
stem, który wielu z nas zna na pamięć:

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie 
sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie 
potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cier-
pliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy 
zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań 
- ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczy-
cieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się 
ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, 
znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługi-
wanie” (2 Tm 4, 1–5). 

Oto aktualne zadanie dla nas wszystkich. Nakłada nam je 
także dzisiaj św. Antoni Padewski. Nie możemy tego man-
datu nie podjąć! Amen!

Rozważanie wygłoszone 13 czerwca 2015 r. w  kościele 
p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w  Lublinie z  okazji 
odpustu parafialnego 

Św. Antoni Padewski, patron Lublina
Jego wizerunek, widniejący na Bramie Krakowskiej od strony Starego Mia-
sta, był przenoszony każdorazowo z kościoła Bernardynów na uroczyste, 
otwierające nową sesję Trybunału nabożeństwo. Od XIX w., poza przerwą 

na mroczne czasy PRL, obraz znajduje się na Bramie Krakowskiej.

█
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Józef Zięba

Odbudowana Fara pomnikiem trzech jubileuszy:
1500 lat ciągłości osadnictwa, 1000 lat chrystianizacji 

i  700 lat praw miejskich Lublina
Poruszanie tematów związanych 

z  szeroko rozumianą historią lokalną 
jest zawsze zadaniem trudnym, a  czę-
sto niewdzięcznym. Podejmujący je 
autor często zmuszony jest stawać nie 
tylko przed sądem bezstronnych bada-
czy, pragnących oddzielenia tego, co 
prawdziwe, od tego, co fałszywe, ale 
także przed trybunałem tych wszyst-
kich, którzy z  czystej miłości do miej-
sca swego urodzenia czy zamieszkania 
gotowi są do ostatniej kropli krwi bro-
nić tego, co choćby w najdrobniejszym 
stopniu może pomóc w  potwierdzeniu 
archaiczności czy dużego znaczenia 
miejsc, które wzięli pod opiekę. Kolejną 
trudnością okazuje się, tradycyjny już 
w  przypadku polskiego średniowiecza, 
niedostatek źródeł, bardzo uciążliwy 
w  przypadku badań nad historią Lu-
belszczyzny. – Napisał to Piotr Plisiec-
ki, znany historyk z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
zajmujący się między innymi dziejami 
Lublina.

Proponując Lublinowi obchodze-
nie w  roku 2017 jednocześnie trzech 
jubileuszy, świadom jestem niebezpie-
czeństw, ale odważyłem się wejść na 
„pole minowe”, na którym wytrawni 
„saperzy” historii poruszają się z wiel-
ką ostrożnością. Przedstawioną propo-
zycję biorę więc na własną „literacką 
nieodpowiedzialność”.

Zdaję sobie sprawę, że proponowa-
nie potrójnego jubileuszu w  okresie, 
kiedy Lublin przygotowuje się do ob-
chodów siedemsetlecia uzyskania praw 
miejskich, jest dość ryzykowne, a  do 
tego odbudowanie nieistniejącej od 
ponad stu sześćdziesięciu lat fary jako 
pomnika tych jubileuszy, to już pomysł, 
delikatnie mówiąc, daleko posuniętej 
fantazji. Na swoją obronę mogę przy-
wołać fakt, że „główny jubileusz sie-
demsetlecia” historycy też podważają.

Jak twierdzi Jacek Chachaj w książ-
ce: „Lublin – miasto Rychezy? Lu-
belskie szkice historyczne XI – XIV 

wieku”, Lublin 2014: W  nowszej lite-
raturze znajduje się bardzo sugestywna 
i  logiczna wizja akcji lokacyjnej prze-
prowadzonej od lat sześćdziesiątych do 
osiemdziesiątych XIII wieku. Według 
niektórych historyków nie Władysław 
Łokietek, a Bolesław Wstydliwy jakieś 
pięćdziesiąt lat wcześniej nadał Lu-
blinowi prawa miejskie. Archeolodzy 
z kolei dowodzą, że dzieje Lublina się-
gają VI wieku. Od tego wieku można 
mówić bowiem o ciągłości osadnictwa 
na terenie dzisiejszej lubelskiej aglo-
meracji.

Był to czas jeszcze przedchrześci-
jańskiego Lublina i  trwał do X, a  za-
pewne do początków XI wieku, kiedy 
dotarli tu pierwsi misjonarze. Dzieje 
miasta można więc podzielić na dwie 
„epoki”: przedchrześcijańską i  chrze-
ścijańską. Ta pierwsza, jak potwier-
dzają to archeologiczne wykopaliska 
na Czwartku i  w  innych miejscach, 
trwała około czterystu lat, a  druga – 
tysiącletnia, trwa nieprzerwanie do na-
szych czasów. W tym chrześcijańskim 
już Lublinie historycy wyróżniają dwa 
okresy: przedlokacyjny, trwający około 
lat trzysta, i po lokacji – siedemsetlet-
ni. Obydwie „epoki” i dziejowe okresy 
stanowią integralną całość. – Jak inne 
wydarzenia historyczne, godzi się ten 
potrójny jubileusz upamiętnić odpo-
wiednim pomnikiem. Najodpowied-
niejszym sposobem upamiętnienia by-
łaby odbudowana lubelska Fara.

Ani archeolodzy, ani historycy nie 
są w stanie określić ścisłej daty począt-
ków osadnictwa na terenie lubelskiej 
aglomeracji, gdyż „zapisy” pozosta-
wione w ziemi nie są pergaminem ani 
kamiennymi tablicami. Nawet histo-
ryczny dokument Władysława Łokiet-
ka wydany pod Krakowem 15 sierpnia 
1317 roku nie jest „przełomowy”, gdyż 
zapewne niczego w  Lublinie w  tym 
dniu nie zmienił. Rozpoczął się wów-
czas proces przemian i  rozwoju mia-
sta, który trwa do chwili obecnej.

Wszelkie „datowania” należy trak-
tować więc umownie i w przybliżeniu. 
Niektóre nawet wydarzenia utrwalone 
na piśmie, ze względu na ich lakonicz-
ność, mają wartość symbolu. Tak jest 
chociażby ze chrztem Polski. Kroni-
karze zapisali, że w  966 roku przyjął 
chrzest Mieszko I  i  jego dworzanie, 
ale jest to tylko symboliczna data, bo 
chrystianizacja państwa piastowskiego 
trwała według historyków jeszcze lat 
dwieście, a według Henryka Samsono-
wicza:

…chrześcijaństwo przyjmowało 
się stopniowo, z  oporami, i  jeszcze do 
końca średniowiecza wykonywano 
na wsi praktyki z  czasów pogańskich. 
Potwierdza to Wincenty Kadłubek 
(1155–1223), który napisał: Otóż po 
obrzędach pogrzebowych, które jesz-
cze dziś pogaństwo odprawia podczas 
pogrzebów, /podkreślenie moje J. Z./ 
[król] podejmuje [stryjów] ucztą z naj-
wykwintniejszymi przysmakami. Gdy 
czyste wino nieco rozwiało ich smutek, 
król prosi, aby go odwiedzili i  w  jego 
obecności wzajemnie przy pucharach 
zachęcając się pocieszali.

Gdy Mieszko I przyjmował chrzest, 
Lublin nie był już wsią: W  końcu IX 
– pocz. X w  Lublinie była już w  pełni 
ukształtowana duża grodowa aglo-
meracja – twierdzi Irena Kutyłowska 
– której mieszkańcy, zróżnicowani 
zawodowo, należeli do grup o  różnym 
statusie materialnym i  społecznym. 
Najpewniej był to ośrodek wspólnoty 
plemiennej, z  władzą nad sąsiednimi 
grodami wspólnot opolnych z wykształ-
towanymi elementami społeczeństwa 
feudalnego.

Aglomeracja lubelska była znana 
od dawna jako ważny ośrodek na mię-
dzynarodowym szlaku handlowym, 
o czym świadczą chociażby znaleziska 
monet arabskich. Jako znaczący i zna-
ny ośrodek zapewne przyciągał nie 
tylko do osady handlowej na Czwart-
ku kupców, ale i  nowiny ze świata, 
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a wśród nich i o chrześcijańskich mi-
sjonarzach podążających od stolicy 
Mieszka I  ku wschodnim rubieżom 
piastowskiego państwa, na którego 
krańcu leżał Lublin.

Niektórzy historycy przypuszcza-
ją, że wcześniej do Małopolski mogli 
dotrzeć misjonarze Metodego, którzy 
po roku 863, spełniając prośbę przy-
byłych do Bizancjum posłów księcia 
Rościsława, rozpoczęli chrystianizację 
na Morawach w języku i obrządku sło-
wiańskim. Jeśli jakieś próby wówczas 
podejmowano, to zapewne bardziej na 
południu Małopolski. Czy i kiedy mi-
sjonarze dotarli do Lublina? Pytanie to 
ciągle pozostaje bez odpowiedzi. Kon-
kretnej daty nigdy nie ustalimy. Że 
przybyli, nie ma wątpliwości.

W  określonym czasie ochrzcili 
pierwszego i  ostatniego „lubelskiego 
poganina”. Później już chrzczono tylko 
ich chrześcijańskich potomków i grze-
bano na poświęconej ziemi na przyko-
ścielnym cmentarzu. Może jakaś odpo-
wiedź kryje się wśród tych dziesięciu 
metrów sześciennych ludzkich kości, 
które wydobyto w  2002 roku z  pla-
cu po farze w  czasie jego rewitalizacji, 
a następnie bez przeprowadzenia odpo-
wiednich badań zgarnięto i  zakopano 
pod murem kamienicy Grodzka 11?

Można się domyślać, że chrystiani-
zacja Lublina rozpoczęła się pod ko-
niec X wieku, a może na początku XI. 
Tu daje sporo do myślenia informacja 
Andrzeja Rozwałki, który pisze, że: [...] 
W  wyniku rekonstrukcji ukształtowa-
nia terenu w przedlokacyjnej fazie mia-
sta można było uchwycić w  północnej 
części wzgórza zarys umocnień wcze-
snośredniowiecznego grodu. Według 
planu warstwowego gród ów był koli-
stego kształtu, o  średnicy 150 m. [...] 
Małopolski Lubelski ośrodek grodowy 
zakończył swój żywot wraz z  anek-
sją obszaru miedzy Wisłą i  Wieprzem 
w obręb państwowości piastowskiej w X 
wieku.

Nasuwa się pytanie, jakie mogły być 
powody, by przy włączaniu tych te-
renów do państwowości piastowskiej 
spalono umocniony gród? Mógł on 
przecież z powodzeniem służyć nowej 
administracji i obronie włączonych te-
renów. W  drodze pertraktacji można 
było przekonać załogę niewielkiego 
grodu do poddania się. 

Były zapewne inne powody, które 
skłaniały obrońców do beznadziejnej 

walki. Można przypuszczać, że wraz 
z książęcą drużyną przybyli do Lublina 
misjonarze, którzy próbowali nauczać 
i chrzcić. Lubelscy poganie i ich kapła-
ni gotowi byli bronić swoich wierzeń, 
obyczajów i tradycji. Bronili też miej-
sca kultu. Drużyna książęca musiała 
użyć siły. Spalono gród, zniszczono 
miejsce pogańskiego kultu, a  misjo-
narze na tym miejscu, jak to było we 
zwyczaju, zbudowali kaplicę z  bapty-
sterium.

Zbliżony pogląd ma Jacek Chachaj, 
który w wydanej w 2014 roku książce 
pt. „Lublin – miasto Rychezy? Lubel-
skie szkice historyczne XI –XIV wie-
ku” napisał: Bardzo prawdopodobne 
i  powszechnie obecnie przyjmowane 
wydaje się istnienie w czasach plemien-
nych grodu w  centralnej części Wzgó-
rza Staromiejskiego. Spełniał on za-
pewne istotną rolę dla zamieszkującej 
najbliższą okolicę ludności. Niejasna 
jest natomiast funkcja terenu sąsia-
dującego z grodem od wschodu i połu-
dniowego wschodu, zapewne obejmują-
cego najwyżej położone części wzgórza. 
Istnieją przesłanki wynikające z anali-
zy zagospodarowania tego terenu, które 
umożliwiają domysł o istnieniu w tym 
rejonie pogańskiego miejsca kultu.

Po upływie tysiąca lat niełatwo to 
miejsce zlokalizować. Jak pisze ks. 
Jarosław R. Marczewski w  książce: 
„Duszpasterska działalność Kościoła 
w  średniowiecznym Lublinie”: Roz-
wiązaniem tej trudności może być [...] 
stwierdzenie, iż pomimo pewnej argu-
mentacji przeciwnej najstarszą świą-
tynią Lublina wydaje się kościół na 
wzniesieniu czwartkowskim.

Pogląd ten w  wielu publikacjach 
powtarzany pochodzi od ks. Jana Am-
brożego Wadowskiego, autora dzieła: 
„Kościoły lubelskie. Na podstawie źró-
deł archiwalnych”, Kraków 1907, [re-
print, „Norbertinum” 2004].

Ksiądz Wadowski rozpoczął swoje 
opracowanie dotyczące dziejów ko-
ścioła św. Mikołaja na Czwartku nie 
od powołania się na źródło archiwalne, 
ale od rzekomo powszechnie powta-
rzanej „legendy”, pisząc: Podanie miej-
scowe uważa kościół św. Mikołaja na 
przedmieściu lubelskim Czwartek zwa-
nem istniejący, za najdawniejszą świą-
tynię w  Lublinie. Utrzymuje ono, że 
wspomniany kościół założony został na 
miejscu zniesionej świątyni pogańskiej, 
za panowania Mieczysława I w wieku 

X. O ile zgodnem jest z rzeczywistością 
powyższe podanie, trudno coś stanow-
czego o  tem powiedzieć; to tylko jest, 
że do obecnego czasu w Lublinie i jego 
okolicy utrzymuje się, a  od wszystkich 
zajmujących się przeszłością tego mia-
sta powszechnie jest znane. Jakiekol-
wiek znaczenie nada się tej wieści, bę-
dącej odgłosem czasów zamierzchłych 
i noszącej na sobie cechy prawdopodo-
bieństwa, to jedno nie ulega wątpliwo-
ści, że kościół św. Mikołaja na Czwart-
ku za najstarożytniejszy w Lublinie jest 
uważany [pisał to ks. Wadowski 50 lat 
po rozbiórce lubelskiej fary! J. Z.] – że 
wszyscy nowsi historycy miasta Lubli-
na, powołując się na powyższe podanie, 
do najdawniejszych świątyń w kraju go 
zaliczają. Na mocy wszakże niepodej-
rzanych dowodów wnioskować można, 
że kościół ten musiał istnieć co naj-
mniej w wieku XIV, bo chociaż o nim 
nie wspominają ani Theiner ani Dłu-
gosz w swych dziełach, są jednak pewne 
dowody, że kościół Ś. Mikołaja istniał 
w początkach XV wieku, że miał uposa-
żenie beneficjanta z tytułem prebenda-
rza. [...] w drugiej połowie XVII wieku, 
dotychczasowy kościół prebendarski Ś. 
Mikołaja stał się parafialnym.

Jeszcze w  r. 1604 ks. Bernard Ma-
ciejowski bp. Krakowski wizytując 
kościoły lubelskie, a  między innymi 
i  kościół Ś. Mikołaja, objawił życzenie 
erygowania drugiej parafii w Lublinie, 
z powodu zbytniej rozległości jedynej [! 
J.Z.] parafii lubelskiej, i dla zaradzenia 
potrzebom religijnym ludu podmiej-
skiego oraz wsi okolicznych, obiecał 
nawet wejść w  porozumienie w  tym 
celu z kollatorami kościoła Ś. Mikołaja. 
[…] [Prebendarz kościoła św. Miko-
łaja, Walenty Turobojski]…postarał 
się w końcu o to, że Andrzej Trzebicki, 
biskup krak., dekretem z  dnia 5 paź-
dziernika r. 1667 wyznaczył komisję, 
która odbywszy się dnia 5 czerwca r. 
1668 na gruncie w  Lublinie, przychyl-
ną opinię względem erygowania dru-
giej parafii w tem mieście przy kościele 
Ś. Mikołaja złożyła biskupowi. Biskup 
Terlecki, mając sobie przedstawiony 
cały stan sprawy przez komisję, wydał 
erekcję parafii przy kościele Ś. Mikołaja 
i wykonać ją polecił, w Kielcach dnia 3 
kwietnia r. 1669. [...] Parafię według tej 
erekcji na przyszłość stanowić miały: 
Przedmieście Czwartek inaczej zwane 
Żydowskie, Świdnik, Świdniczek czy-
li Biskupie, oraz te wsie, do których 
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wypadało iść do kolegiaty przez dziel-
nicę Żydowską. Później bliżej określo-
no miejscowości stanowiące parafię 
czwartkowską.

W  2011 roku ukazała się książka 
Jacka Chachaja: „Początki kościołów 
lubelskich w  świetle legend i  przeka-
zów historycznych”, w  której autor 
z  wielką naukową skrupulatnością 
udowadnia, że: Nie ma żadnych mate-
rialnych śladów istnienia na Czwartku 
świątyni przed epoką nowożytną [...]

Dziwić może tylko dlaczego zapi-
sane przez ks. Wadowskiego podanie 
powtarzane jest w wielu publikacjach, 
a  nie uwzględnia się przytoczonych 
powyżej dokładnych okoliczności ery-
gowania 3 kwietnia 1669 r. parafii? 
Ostatnio nawet w  drugim wydaniu 
„rozszerzonym i uaktualnionym” prze-
wodnika po Lublinie wydanego przez 
wydawnictwo TEST w 2014 r. podano: 
… kościół pw. św. Mikołaja (patrona 
kupców). Związany jest z  najstarszą 
lubelską parafią, erygowaną zapewne 
w XI w. lub najpóźniej na początku na-
stępnego stulecia.

Gdyby nawet utrwalone w  pamię-
ci i  przytaczane w  wielu publikacjach 
podanie miało coś wspólnego z  rze-
czywistością, to czemu w  dokumen-
tach mówiono by o  powołaniu nowej 
parafii, a  nie odnawianiu już kiedyś 
istniejącej?

Bardziej przemawia do mnie stwier-
dzenie Ireny Kutyłowskiej, która 
w pracy: „Rozwój Lublina w VI – XIV 
wieku na tle urbanizacji międzyrzecza 
środkowej Wisły i  Bugu”, napisała: 
W  pierwszej poł. X w. nowe miejsce, 
centralnego ośrodka życia w  Lublinie, 
wyznaczyła siedziba zespołu sakralne-
go św. Michała Archanioła. Na kościół 
i  cmentarz św. Michała przeznaczono 
wówczas teren – położony, nie przy 
ludnej w  dobie plemiennej rzemieśl-
niczej osadzie na Czwartku, ale na 
wyniesieniu cypla staromiejskiego, po 
południowej stronie Czechówki, przy 
drodze, która prowadziła z  południa 
i  zachodu na plac targowy lubelskiego 
ośrodka osadniczego – rys.26D. Wy-
bór tego miejsca, dla chrześcijańskiego 
zespołu sakralnego św. Michała w Lu-
blinie, mógł wiązać się z  kultowym 
prawdopodobnie charakterem w  dobie 
plemiennej wyniesienia na cyplu staro-
miejskim. Stwierdzenie to potwierdza 
przypuszczenie o  przyczynie spalonia 
grodu.

Jest jeszcze sporo innych argu-
mentów przemawiających za tym, że 
w  miejscu spalonego grodu i  pogań-
skiego kultu przybyli do Lublina mi-
sjonarze zbudowali pierwszą kaplicę 
z baptysterium i zaczęli chrzcić lubel-
skich pogan.

Profesor Jadwiga Kuczyńska, au-
torka książki: „Kościół farny św. Mi-
chała w  Lublinie” twierdzi, że: Fara 
w  Lublinie stanęła na cmentarzu usy-
tuowanym na najwyżej położonym cy-
plu wzgórza, być może w miejscu daw-
nego kościoła.  Należy dodać, że był to 
cmentarz chrześcijański, szkieletowy. 
Nie spalanie, ale grzebanie zmarłych 
w  pobliży kościoła, w  poświęconej 
ziemi, to oczywisty dowód na obrzęd 
chrześcijańskiej tradycji. Misjonarze, 
tworząc pierwszy wokół chrzcielnej 
kaplicy cmentarz, mogli wykorzystać 
utrwalony dawny, pogański kult zmar-
łych, tłumacząc nowe prawdy wiary. 
Nowy kult zmarłych łączył z  kościo-
łem nowych wyznawców, których ro-
zumienie głoszonej Ewangelii nie było 
dostatecznie utrwalone.

Cmentarz na obecnym placu Po 
Farze utrzymywany był przez kilkaset 
lat. Po rozebraniu kościoła, w  roku 
1852 zebrano z  katakumb szczątki 
zmarłych i  uroczyście pogrzebano na 
cmentarzu przy ulicy Lipowej. W cza-
sie przeprowadzanej w  2002 roku re-
witalizacji placu Po Farze wydobyto, 
jak już wspomniałem, dziesięć metrów 
sześciennych ludzkich kości, z  który-
mi nie wiedziano, co zrobić, zasypano 
więc je ziemią, a na trawniku położo-
no niewielką informacyjną tablicę. Nie 
troszcząc się o  to, że każdy szkielet 
i każda z kości, to przecież utrwalony 
życiorys jednego lublinianina, który tu 
żył i  zapewne coś zrobił dobrego dla 
swego miasta. Można się tylko dziwić, 
dlaczego nie podjęto wówczas badań, 
które zapewne wzbogaciłyby znacznie 
wiedzę o przeszłości Lublina. 

Stary chrześcijański cmentarz łą-
czy się integralnie ze chrztem. Nie 
ochrzczonych nie grzebano przecież 
przy kościele na poświęconej ziemi. 
Tu znowu wracamy do pierwszych mi-
sjonarzy i  kapłanów chrzczących ko-
lejne pokolenia lublinian. Nie wydaje 
się w  pełni prawdziwe stwierdzenie 
ks. Jarosława R. Marczewskiego, któ-
ry w cytowanej już, liczącej 456 stron, 
książce pt.: „Duszpasterska działalność 

Kościoła w  średniowiecznym Lubli-
nie”, pisze: Na ziemiach polskich okres 
misyjny i  doba po nim następująca 
charakteryzowały się niewątpliwie fak-
tycznym powiązaniem praktyki chrztu 
z  przywilejem udzielania go przez bi-
skupa. Na tym etapie dziejów sakra-
ment przyjmowały osoby dorosłe na 
sposób trzykrotnego zanurzania całego 
ciała w wodzie, choć nie należy wyklu-
czać możliwości stosowania gestu pola-
nia głowy kandydata stojącego w zbior-
niku, który pełnił rolę baptysterium”.

Zapewne w tak uroczysty sposób zo-
stał ochrzczony Mieszko I, ale i o tym 
nie ma żadnych informacji. Jak poda-
no w haśle „Mieszko I.” w 12 tomie En-
cyklopedii Katolickiej: Dokładna data 
i miejsce chrztu M.[ieszka] nie są znane 
(prawdopodobnie w Wielkanoc 966 na 
Ostrowie Lednickim); inicjatorem tego 
wydarzenia mógł być ojciec Dobrawy 
lub co bardziej prawdopodobne, sam 
M.[ieszko], który w tym czasie zabiegał 
o  sojusz z  Pragą wobec groźby najaz-
du Wieletów; w  obawie przed oporem 
poddanych zwł[aszcza]. kapłanów po-
gańskich, wstrzymał się na kilka mie-
sięcy z chrystianizacją, prowadzoną od 
968 przez bpa Jordana; chrześcijaństwo 
przyjęli gł. przedstawiciele wyższych 
warstw społ., zapoczątkowując długi, 
ale trwały w skutkach, proces przemian 
religijnych ogółu ludności. Ten „proces 
przemian religijnych ogółu ludności” 
wzięli na siebie przybyli z  Zachodu 
misjonarze, którzy z  otrzymanymi 
zapewne uprawnieniami chrzcili za-
mieszkujących w  kolejnych grodach 
i podgrodziach pogan. Mieszkowi – jak 
pisze cytowany już Henryk Samsono-
wicz – udało się doprowadzić do uzna-
nia Polski za terytorium misyjne pod-
ległe Rzymowi. Pierwszym biskupem 
został w 968 r. Jordan, zapewne Włoch 
z pochodzenia.

Mieszko, spodziewając się oporu 
ludności, a zwłaszcza kapłanów strze-
gących utrwalonych zasad „pogańskiej 
wiary” i kultywowanych w ciągu wie-
ków tradycji, z  misjonarzami (ilu ich 
było?) dla ich ochrony prawdopodob-
nie wysyłał zbrojne oddziały wojów, 
którzy w  razie potrzeby gotowi byli 
„skłonić do nawrócenia niewiernych”.

Sporo czasu musiało upłynąć zanim 
pierwsi misjonarze dotarli do Lublina. 
Może to był rok 1017, może kilka lat 
wcześniej? W  roku 1017 zapewne nie 
zakończyli rozpoczętego dzieła chry-
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stianizacji, skoro, jak utrzymują histo-
rycy, proces chrystianizacji na terenie 
państwa piastowskiego trwał dwieście 
lat. Niestety, dziś nie da się ustalić ja-
kiejś konkretnej daty. Dzieli nas od 
tego dnia około tysiąc lat. Można więc 
przyjąć umownie, jako symboliczny, 
rok 1017…

Przybyli do Lublina misjonarze 
zapewne w  miejscu spalonego grodu 
i pogańskiego kultu zbudowali kaplicę 
i rozpoczęli chrystianizację „lubelskiej 
metropolii”, która obejmowała, jak 
wylicza w  cytowanej już pracy Irena 
Kutyłowska, w  pierwszej strefie osad-
niczej wydzielonej: [...] w  promieniu 
3 km od Wzgórza Zamkowego [...] 16 
stanowisk w  dzielnicach Lublina: 1. 
Ponikwoda, 2. Kalinowszczyzna, 3. 
Czwartek, 4. Podzamcze, 5. Czechów, 
6. Ogród Saski, 7. Krakowskie Przed-
mieście, 8. ul. Lipowa, 9. Wzgórze Zam-
kowe, 10. Stare Miasto, 11. Żmigród, 
12. Czuby, 13. Bronowice, 14. Tatary, 
[...] 15. Miasto bez bliższej lokalizacji 
i  16. przedmieście bez bliższej lokali-
zacji. Przedstawione poniżej omówie-
nia każdego z  tych stanowisk zawiera 
opublikowane bądź tylko opracowane 
w dokumentacjach wyniki badań oraz 
przy stanowiskach badanych wykopa-
liskowo szerszą analizę najistotniej-
szych źródeł popartą materiałem ilu-
stracyjnym. W drugiej i trzeciej strefie 
osadniczej w promieniu od 3 do 15 km 
autorka wylicza od Jakubowic Muro-
wanych do Łuszczowa po Dąbrowicę 
dalsze 23 stanowiska.

Cytowany też już wcześniej Andrzej 
Rozwałka potwierdza: istnienie lubel-
skiego skupiska osadniczego doby ple-
miennej VIII–X wieku, stanowiące cen-
trum wschodniego zespołu osadniczego, 
drugiego obok zespołu chodlikowskiego, 
na północno-wschodnich rubieżach 
późniejszej Małopolski. W  Lublinie 
i w jego najbliższej okolicy misjonarze 
mieli więc dużo „roboty”…

Do chrztu potrzebna była chrzciel-
nica. W  lubelskiej katedrze znajduje 
się chrzcielnica brązowa wykonana 
w  ostatniej ćwierci XV wieku pocho-
dząca z  kościoła św. Michała. Między 
1595 r. a 1603 – jak twierdzi prof. Ku-
czyńska – zamieniono starą kamienną 
chrzcielnicę na wykonaną z brązu. Na-
stąpiło to, być może, po wizytacji kardy-
nała Radziwiłła. Przeważyły prawdo-
podobnie względy trwałości materiału 
(chociaż nie wynika z tekstu wizytacji, 

aby stara kamienna chrzcielnica była 
w złym stanie…) [...] Prawdopodobnie 
kamienna chrzcielnica – domyśla się 
autorka – nie nadawała się już do usta-
wienia w widocznym miejscu.

Można się domyślać, że była zbyt 
skromna i  mało okazała dla chrztów 
nowo narodzonych potomków boga-
tych lubelskich patrycjuszy. Zakupio-
no więc najprawdopodobniej w  Kra-
kowie nową, brązową.

Odlana w dwóch częściach chrzciel-
nica ma kształt symetrycznego kielicha 
mszalnego. Na płaszczu czaszy widnie-
ją trzy plakietki z  przedstawieniami: 
Chrystusa na Majestacie, Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem oraz ze sceną Ukrzyżo-
wania. [...] Na pytanie, dlaczego na 
przełomie XVI/XVII w. sprowadzono 
wiekową gotycką chrzcielnicę zamiast 
chrzcielnicy o  dekoracji renesansowej, 
nasuwa się jedna odpowiedź. Zasoby 
finansowe fary i  jej dobroczyńców wy-
czerpały koszty generalnego remontu 
i odnowienia świątyni. Szukano zatem 
chrzcielnicy solidnej, estetycznej, lecz 
niedrogiej.

Pani profesor Kuczyńska, autorka 
tego przypuszczenia, zapewne miała 
na myśli pożar Lublina i  jego skut-
ki. Wydaje się jednak, że bardziej 
prawdopodobnym powodem zmia-
ny skromnej, kamiennej chrzcielnicy 
na nową, okazałą i  „reprezentacyjną” 
było podniesienie fary do godności ko-
legiaty i utworzenie przy niej kapituły.

Wprawdzie, jak pisze ks. Wadow-
ski: Początkowe istnienie kapituły 
lubelskiej przypadło w  nader krytycz-
nym położeniu dla miasta i kościoła Ś. 
Michała. Oto w  dniu 15 maja r. 1574 
straszny pożar zniszczył domy środko-
wej części Lublina i dwa kościoły Ś. Mi-
chała i Ś. Stanisława przywiódł prawie 
do ruiny. Skutkiem to tego odwlokło 
się aż ku końcowi lipca wprowadzenie 
w życie kolegiaty. [...] Erekcja podwój-
na w r. 1574 i 1575 kapituły kolegiac-
kiej w  beneficjach i  nabożeństwie tej 
starożytnej świątyni. Starczynowski 
przez swój szczupły zapis stał się powo-
dem ważnej zmiany. Niewiele wzboga-
cił fundowaną przez się kolegiatę, ale 
w niej i obok niej skupił wszystkie stare 
beneficya, tak, że wszystkie one jakby 
wsiąkły w  tę instytucję. Uposażenia 
dawne: archidiakona, plebana, a nawet 
prepozyta mansjonarzów zamkowych, 
lubo osobno utrzymywane i  nadal, 
weszły jednak w  obręb spraw świeżo 

powstałej kolegiaty. [...] od początku 
istnienia kolegiaty ustaliła się znaczna 
ilość duchowieństwa i  utrwalił porzą-
dek w  służbie Bożej. Później nastąpiło 
pod tym względem polepszenie, wsku-
tek nowych fundacji. [...] Zaledwie jed-
nak w kilka miesięcy po erekcji zorgani-
zowała się kapituła kolegiacka i pełnić 
rozpoczęła swoje obowiązki w  kościele 
świętomichalskim w  Lublinie. Mimo 
niezbyt przyjaznych okoliczności , uro-
czyście odbył się ten akt rozpoczęcia. 
W  samą wigilię Ś. Jakuba apostoła, 
która w  tym roku przypadała w  so-
botę, wszyscy wikariusze w  komplecie 
z  prałatami i  kanonikami obecnymi, 
w porze popołudniowej odśpiewali oby-
czajem innych kolegiat nieszpory. Na 
drugi dzień w  niedzielę i  święto zara-
zem Ś. Jakuba apostoła, przy wielkim 
zgromadzeniu wiernych odbywało się 
uroczyście nabożeństwo całodzienne. 
Po czem tego dnia, na sprawioną ucztę 
przez egzekutorów testamentu Starczy-
nowskiego sproszeni zostali nie tylko 
prałaci, kanonicy i wikariusze ale wielu 
ze szlachty i obywateli lubelskich.

Gdyby ówcześni lublinianie byli 
biedni, to nie stać byłoby ich na zorga-
nizowanie wielkiej uczty. Wchodzący 
w skład kapituły duchowni podniesie-
ni do godności prałatów i kanoników 
zapewne uznali, że stara kamienna 
chrzcielnica „uwłacza godności” pod-
niesionej do rangi kolegiaty lubelskiej 
fary. Gdyby byli skąpi, po prostu ko-
rzystaliby w dalszym ciągu ze starej nie 
uszkodzonej przecież chrzcielnicy. Je-
śli zakupili okazalszą, a do tego stulet-
nią i zapewne nie tanią, to może chcieli 
w ten sposób utrwalić w godny sposób 
przekazywaną z pokolenia na pokole-
nie tradycję? Tradycja ta może nawet 
sięgała XI wieku, kiedy to, jak infor-
muje w  cytowanej już pracy ks. Jaro-
sław R. Marczewski: Po przejęciu tych 
[chrzcielnych] zadań przez świątynie 
parafialne stały się one stałym atrybu-
tem każdej fary [! J. Z.], z przywilejów 
tych wyłączone były natomiast inne 
kościoły. Do rangi stałej i powszechnej 
praktyki najpóźniej w XIII w. awanso-
wał chrzest dzieci.

Tu rodzi się pytanie o pochodzenie 
tej starej kamiennej chrzcielnicy. Za-
pewne nie została wykonana w Lubli-
nie, gdyż w najbliższej okolicy nie ma 
i nie było do tego odpowiedniego ka-
mienia. Musiała pochodzić „z  impor-
tu”. Jeśli krajowego, to może była wy-
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konana z szydłowieckiego piaskowca? 
Czy między wiekiem XI–XIV w  Szy-
dłowcu, lub innym miejscu istniał 
zakład kamieniarski zdolny wykonać 
tego rodzaju zamówienie? Jeśli był, 
to z pewnością musiał wykonać kilka 
podobnych chrzcielnic, bo trudno po-
dejrzewać, by lubelscy zleceniodaw-
cy potrafili zaprojektować kamienną 
chrzcielnicę. Może w  jakimś kościele 
zachowała się z tego okresu kamienna 
chrzcielnica?  Poszukiwania przekazu-
ję historykom sztuki i znawcom histo-
rii Kościoła.

Jest jeszcze jedna możliwość, że 
ta kamienna chrzcielnica nie została 
wykonana w  Polsce. Była marmuro-
wa i  została wykonana we Włoszech. 
Wyposażył w  nią biskup Jordan wło-
skich misjonarzy, którym dał odpo-
wiednie uprawnienia i  polecił nawra-
cać i chrzcić pogan w papieskim kraju 
misyjnym. Mogła to być chrzcielnica 
przewoźna, nad którą w  mniej licz-
nych pogańskich skupiskach misjona-
rze chrzcili przez polanie głów, uzna-
jąc, że to też bez głębszego poznania 
Ewangelii ma skutek zbawczy.

Po kilkudziesięciu latach nauczania 
w  kolejnych skupiskach z  tą chrzciel-
nicą przybyli do Lublina. Umieścili ją 
w  wybudowanej kaplicy, która jako 
uprawniona fara spełniała funkcję 
baptysterium. Kamienna chrzcielnica 
z  powodzeniem mogła przetrwać łu-
pieżcze najazdy pogańskich Litwinów, 
Prusów, Jaćwingów, Tatarów i  Rusi-
nów, którzy palili kolejne drewniane 
kaplice i kościoły. Dla nich kamienna 
chrzcielnica nie przedstawiała żadnej 
wartości. Lublinianie, którzy prze-
trwali najazd w  ukryciu, powracali, 
odbudowując spalone domy, a przede 
wszystkim kościół, nie zapominając 
o  jego patronie. Ocalała chrzcielnica 
była łącznikiem niezniszczalnej chrze-
ścijańskiej tradycji. Przeniesiono ją 
też z  od dawna czczonym patronem, 
św. Michałem Archaniołem, do no-
wej murowanej fary. Służyła tam do 
powołania kolegiaty. Uznając, że jest 
zbyt uboga i  mało reprezentacyjna, 
wydelegowano do Krakowa lubelskich 
złotników, którzy nie byli w stanie wy-
konać w stylu modnego już renesansu 
chrzcielnicy, ale dobrze znali się na 
kunszcie złotniczego rzemiosła, zna-
leźli i  zakupili okazałą chrzcielnicę, 
która spełniała oczekiwania prałatów, 
kanoników i zamożnych rajców… 

Jest jeszcze Fara pod wezwaniem 
św. Archanioła Michała i  związana 
z nią legenda o śnie Leszka Czarnego, 
który miał być jej fundatorem po zwy-
cięstwie nad Jaćwingami w roku 1282. 
(Tę datę podaje się często jako powsta-
nie fary.)

Ta piękna legenda mocno zaciążyła, 
jak ta związana z kościołem św. Miko-
łaja, nad wieloma publikacjami histo-
ryków. Tu znowu „winę” ponosi ks. 
Wadowski, który w  sugestywny spo-
sób rozpoczął opracowanie zatytuło-
wane: „Kościół Ś. Michała Archanioła, 
starą farą zwany, dziś nieistniejący”, 
w sposób następujący:

Ulubioną i  uprzywilejowaną świą-
tynią, w  której murach, ołtarzach, 
obrazach, naczyniach świętych, boga-
tych ubiorach kościelnych, pomnikach 
grobowych, fundacjach i uposażeniach 
– składał Lublin w ciągu pokoleń i wie-
ków dowody swej religijności, był ko-
ściół Ś. Michała Archanioła, najprzód 
parafialny, a  potem kolegiacki, zwykle 
starą farą zwany, a  przy ulicy Grodz-
kiej do roku 1854 istniejący.

W  kościele tym jako parafialnym 
mieszkańcy Lublina i okolicy przez pół 
tysiąca przeszło lat odbierali w  naj-
ważniejszych chwilach życia namasz-
czenie religijne i  łaskę bożą, uczestni-
cząc w  obrzędach i  przyjmując sakra-
menta Kościoła katolickiego. W  nim 
z  wdzięczności ku Bogu i  dla uprosze-
nia w  troskach i  życia niebezpieczeń-
stwach publicznych Jego miłosierdzia, 
stawiali kaplice i  ołtarze, uposażali je 
hojnie, obdarowywali skarbiec kościel-
ny w  drogie naczynia święte i  apara-
ty, zawieszali swe wota przy obrazach 
i  statuach łaskami słynących. W  nim 
cały patriarchat miejski, jako patron 
prawie wszystkich beneficyów miej-
scowych, zwykł był w  każdą niedzielę 
i  święto uroczyście występować; tu to-
warzyszył w poważnym pełnym poboż-
ności nastroju ducha publicznym mo-
dłom; tu uświęcał swe rodzinne związki 
lub ważniejsze czynności społeczne; tu 
nie tylko w obrębie murów samej świą-
tyni ale i na cmentarzu jej przyległym, 
kopał swoje groby na wieczny spoczy-
nek, stawiał skromne pomniki i  rył 
w nich w krótkich słowach nie imponu-
jące lecz pożyteczne czyny i zasługi ku 
wiecznej pamięci, a zawsze z prośbą do 
przechodnia o modły. Przy tej świątyni, 
która z  czasem z  parafialnej stała się 
kolegiatą i miała znaczną liczbę ducho-

wieństwa, kupiły się bractwa i  stowa-
rzyszenia religijne, mające za członków 
wszystkich poważniejszych mieszczan 
lubelskich. Przy niej gromadziły się 
nieledwie wszystkie cechy rzemieślni-
cze miasta, i  przy uprzywilejowanych 
dla siebie kaplicach i  ołtarzach służy-
ły Bogu, średniowieczne, zbyt niekiedy 
surowe swe ustawy cechowe łagodząc 
wpływem moralnym Kościoła. Pod 
osłoną tej świątyni i pod opieką ducho-
wieństwa oraz stowarzyszeń religijnych 
przy niej będących utrzymywały się 
instytucje dobroczynne i naukowe mia-
sta, przez długi czas wyłącznie, później 
przynajmniej niektóre z  nich aż do 
ostatnich czasów jej istnienia. Świąty-
nia ta w końcu była pomnikiem, przed-
stawiającym narodowi jeden z wielkich 
jego faktów dziejowych – stanowcze 
zwycięstwo nad nieprzyjacielem, który 
zagrażał nie tylko czci, własności, ale 
istnieniu jego w tych stronach.

Leszek Czarny, książę krakowski, 
sandomierski i  sieradzki na wieść, że 
Jadźwingowie w  połączeniu z  inny-
mi ludami wpadli do ziemi lubelskiej, 
zniszczyli ją, i  z  wielką ilością jeńców 
i  łupów powracali do swych kryjówek, 
poszedł za nimi z  garstką rycerstwa 
w  pogoń, a  zapewniony cudownie we 
śnie od Ś. Michała Archanioła w  cza-
sie chwilowego spoczynku pod miastem 
Lublinem, że zwycięstwo otrzyma, do-
pędził ich między Narwią a Niemnem, 
[We wstępie do: „Lublin w dokumen-
cie 1317 – 1967” podano „..dopędziw-
szy pod Łopiennikiem… J. Z.] zwyciężył 
i  zniszczył doszczętnie barbarzyńców, 
odebrawszy im łupy i  jeńców. O  zda-
rzeniu tem pisze Rocznik Traski, zaś 
Długosz z właściwą sobie obrazowością 
podawszy jego opis w  swoich Dziejach 
Polski, dodaje, że Leszek Czarny od 
tego czasu szczególniejszą miał cześć 
i nabożeństwo do Ś. Michała, sprawcy 
swej pomyślności i zwycięstwa. Powró-
ciwszy zaś z  wyprawy litewskiej zało-
żył w  Lublinie kościół parafialny pod 
wezwaniem Ś. Michała, który po dziś 
dzień dobrodziejstwa niebios wtedy 
Polakom wyświadczone i klęskę barba-
rzyńców przypomina. Podanie miejsco-
we, przechowane w  dziejach później-
szych pisarzy i krążące dotąd wpośród 
starszych wiekiem mieszkańców lubel-
skich, mówi nadto, że założyciel kościo-
ła Ś. Michała, Leszek Czarny, miał ów 
sen cudowny na tem samem miejscu, 
na którem stanął wspomniany kościół, 



Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(68)/2015 13
i że pień ściętego dęba, pod którym spo-
czywał Leszek, zachowano na pamiąt-
kę pod wielkim ołtarzem tegoż kościoła. 
Zgodnie z podaniem, zapiskami kroni-
karskiemi i  wizyty kościoła świadczą, 
że założycielem kościoła Ś. Michała 
w Lublinie był Leszek Czarny.

Ta legenda obciąża świadomość 
wielu historyków do chwili obecnej, 
którzy są przekonani, że w  tym miej-
scu, skoro rósł dąb, żadnego wcześniej 
kościoła nie było. Szukają więc tej 
pierwszej lubelskiej świątyni, a  to na 
Czwartku, a  to na Wzgórzu Zamko-
wym, a  to znów na Żmigrodzie, albo 
na Dominikańskiej Górce, często koja-
rząc sprzeczne i wykluczające się fakty.

Nawet w  tak poważnej publikacji 
trzech znanych i  wysoko cenionych 
naukowców: Andrzeja Rozwałki, Ra-
fała Niedźwiadka i  Marka Stasiaka: 
„Lublin wczesnośredniowieczny”, wy-
danej przez Fundację na Rzecz Nauki 
Polskiej Instytutu Archeologii i Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk, Warsza-
wa 2006, podano: [...] wyodrębniało się 
wzniesienie, zwane w tradycji dziewięt-
nastowiecznej Górką Dominikańską. 
Enklawa ta stanowiła miejsce lokaliza-
cji siedziby archidiakona, a  być może 
jego świątyni. Na potwierdzenie tego 
przypuszczenia przytoczono po łacinie 
cytat z  Liber beneficiorum Długosza, 
który informuje o  lubelskim kościele 
parafialnym Świętego Michała. Kilka 
wierszy niżej cytuje się też po łacinie 
Długosza o istniejącym na tym samym 
miejscu, na Górce Dominikańskiej, 
oratorium św. Krzyża.

Wystarczy sięgnąć chociażby do 14 
tomu Encyklopedii Katolickiej, by się 
dowiedzieć, że: [...] w  tradycji pierw-
szych chrześcijan o[ratoriami] nazy-
wano miejsca modlitwy małe kaplice 
znajdujące się często w katakumbach… 

Archidiakon został przysłany do 
Lublina do trwającej już ponad sto 
lat parafii św. Michała, by spełniać 
w  imieniu krakowskiego biskupa 
duszpasterską pieczę nad kilkoma, 
a  może nawet kilkunastoma już pa-
rafiami. Jako reprezentant i  terenowy 
„zastępca” krakowskiego biskupa nie 
mógł być skierowany do odosobnio-
nego oratorium św. Krzyża.

Nowy pogląd na ten temat zapre-
zentowali dwaj młodzi historycy z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Jacek Chachaj i  Piotr Plisiecki. Ten 
drugi, recenzując książkę Jacka Cha-

chaja, stwierdził: W  żadnym ze zna-
nych nam średniowiecznych źródeł wy-
mieniających lubelskie kościoły nie ma 
tego oratorium, więc i  nie wiązano go 
też z genezą lubelskiej parafii. Przeciw-
nie, jak na razie (podkreślmy: według 
dzisiejszego stanu badań) wszystko 
wskazuje na to, że lubelski kościół pa-
rafialny,[...] niezmiennie znajdował się 
w tym samym miejscu, czyli tam, gdzie 
od XIII w. stała świątynia św. Micha-
ła Archanioła. Oprócz przeświadcze-
nia o tym fakcie, pojawiającego się już 
u Długosza i powtarzanego w później-
szej tradycji [...] kluczową rolę odgry-
wają odkrycia archeologiczne. Jak po-
informował o tym Autor (s. 88–89), to 
właśnie przy kościele św. Michała, a nie 
na terenie dominikańskim, odkryto 
funkcjonujący od X do XIII w. cmen-
tarz, co zwykle [...] jest jednym z  ar-
gumentów przemawiających za istnie-
niem kościoła parafialnego. /259/ [...] 
Badania archeologiczne odsłoniły ist-
nienie w okresie od X do XIII w. cmen-
tarza w  miejscu późniejszego kościoła 
św. Michała: możemy tu (lub w bliskim 
sąsiedztwie) widzieć ślad istnienia już 
wtedy najstarszego kościoła „propara-
fialnego”, a od XII w. parafialnego…

Legendę o  śnie Leszka Czarnego 
upowszechnił Jan Długosz. Nawet 
autorytety naukowe nie potrafią się 
od niej wyzwolić. Nie dopuszczając 
możliwości istnienia w miejscu muro-
wanej fary, przed jej powstaniem in-
nych, drewnianych kaplic czy kościo-
łów. Ważnym dowodem ma być to, że 
archeolodzy nie mogą znaleźć śladu 
dawniejszych, drewnianych budowli. 
– Nie znajdą, gdyż wszelkie ślady wy-
wieziono z tego miejsca przy kopaniu 
głębokich fundamentów. W  założe-
niu architektonicznym fara miała być 
większa od dawnej, drewnianej świą-
tyni. Weszła nawet fundamentami 
na teren istniejącego już cmentarza. 
Potwierdziły to badania archeologicz-
ne…

Pozostaje jeszcze trwający do dziś, 
a mający dawną proweniencję kult pa-
trona fary św. Michała Archanioła. Jak 
pisze prof. Jadwiga Kuczyńska:

Do wczesnopiastowskiej Polski tra-
fił prawdopodobnie w  pierwszej fazie 
chrystianizacji. Mogli więc ten kult 
przynieść do Lublina chrzczący „nie-
wiernych” misjonarze, którzy w chwi-
lach zagrożenia ze strony pogan, któ-
rych uznawali, że pozostają pod wła-

dzą piekła i  szatana, prosili o  pomoc 
„Księcia Wojska Niebieskiego”.

Pod wezwaniem św. Michała Ar-
chanioła, jako obrońcy nieokrzepłej 
jeszcze wiary mogli zbudować w miej-
scu pogańskiego kultu pierwszą kapli-
cę, a  następnie kolejne palone przez 
najeźdźców i odbudowywane kościoły. 
Zdecydowano się wreszcie paleniu za-
pobiec. Zbudowali kościół murowany 
pod utrwalonym już tradycją wezwa-
niem.

Jeśli był w  tym miejscu starszy od 
murowanej fary cmentarz, to bez wąt-
pienia jakiś znacznie starszy od niej 
kościół na tym miejscu też istniał. A że 
był mniejszy, to przy drążeniu głębo-
kich wykopów nie zachowały się żadne 
jego ślady . Może ten ostatni drewnia-
ny spalili Jaćwingowie? Widząc jego 
zgliszcza, zapewne książę zapałał gnie-
wem i  żądzą zemsty, a  wierząc w  po-
moc patrona spalonej świątyni, dopadł 
uchodzących z  łupami Jaćwingów 
i sromotnie ich pokonał. Zapewne Le-
szek Czarny, jego wojowie, jak i ocaleli 
lublinianie nie mieli wątpliwości, kto 
przyczynił się do zwycięstwa, a  auto-
rem pięknej legendy, jak sądzą niektó-
rzy, był Jan Długosz.

Lubelska świątynia – jak twierdzi 
prof. Kuczyńska – usytuowana na 
najwyższym wzniesieniu podgrodzia, 
poszerzałaby [...] długą listę kościołów 
pw. św. Michała Archanioła wznoszo-
nych na miejscach starych wierzeń i by-
łaby na mapie średniowiecznej Europy 
łacińskiej najdalej chyba wysuniętym 
na wschodzie punktem łączącym ją 
z tradycją Zachodu.

Zupełnie inny pogląd prezentują, 
wspomniani już wcześniej, autorzy 
książki: „Lublin średniowieczny”. Pi-
szą: …że oratorium wzmiankowane 
przez Jana Długosza mogło pełnić rolę 
kościoła tytularnego archidiakona lu-
belskiego i, być może, funkcję świątyni 
parafialnej w nowej osadzie podgrodo-
wej na Wzgórzu Staromiejskim w okre-
sie translokacji na Wzgórze Zamkowe 
ośrodka grodowego.[...] Oratorium 
byłoby drugim obok świątyni czwart-
kowskiej, kościołem w obszarze subur-
bium lubelskiego, który uległ zniszcze-
niu w  trakcie najazdu w  roku 1244. 
Należy przy tym zauważyć, że kwestii 
budowy kościoła archidiakońskiego na 
Wzgórzu Staromiejskim nie można 
traktować w  kategorii drugiej po św. 
Mikołaju, parafii w ośrodku lubelskim. 
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Tu znowu powraca wiara w  legendę, 
a nie w udokumentowane historyczne 
wydarzenie!

Kilka zdań dalej, sobie przecząc, 
piszą: Stworzenie archidiakonatu wy-
magało zapewne ulokowania hierarchy 
kościelnego w adekwatnym do jego ran-
gi kościele… Oratorium świętokrzyskie 
bez wątpienia takich warunków nie 
mogło spełnić.

Jak podaje Encyklopedia Katolicka:
Archidiakonat, urząd i jednostka te-

rytorialna dawnej administracji diece-
zjalnej, na czele której stał archidiakon; 
nazwa a[rchidiakonatu] na oznaczenie 
okręgu podległego władzy archidiakona 
pojawia się w XI w. we Francji, w XIII 
w. w Polsce.[...] W pierwszej fazie for-
mowania się organizacji kościelnej (do 
połowy XI w.) instytucja a. wchodziła 
na Zachodzie w  szczytowy okres roz-
woju, zwł. w  ośrodkach, które miały 
poważny udział w chrystianizacji ziem 
polskich. [...] archidiakonat nowego 
typu [...] najwcześniej w Polsce, w Lu-
blinie (1198). Archidiakonat lubel-
ski, wzmiankowany po raz pierwszy 
w  1198, został utworzony przez bpa 
Gedka; uposażenie archidiakonatu 
stanowiło beneficjum parafii św. Mi-
chała Archanioła [...]. [W] 1325 r. ar-
chidiakonat obejmował 21 parafii na 
Lubelszczyźnie, ziemi Łukowskiej i  na 
lewym brzegu Wisły.

Dzięki archidiakonowi po raz 
pierwszy pojawiła się zapisana na-
zwa Lublina: „Johanes archidiakonus 
de Lubelnia” znalazł się na liście do-
broczyńców klasztoru bożogrobców 
z  Miechowa. Skoro archidiakon był 
dobrodziejem, musiał dysponować ja-
kimiś dobrami, którymi mógł się dzie-
lić. Na delegowanego do Lublina przez 
biskupa krakowskiego pierwszego [!] 
nowego typu archidiakona musia-
ła czekać już dobrze zorganizowana, 
uposażona i o dużej tradycji placówka 
duszpasterska. Archidiakonat nie był 
placówką misyjną, ale nadzorującą kil-
ka, a może nawet kilkanaście parafii. 

Wokół kościoła i  siedziby archi-
diakona zaczęło się kształtować i  roz-
rastać osiedle, które pokrywało się 
przestrzennie z  granicami w  X wieku 
spalonego grodu. Przed kościołem 
powstał plac targowy. W  ten sposób 
osiedle archidiakońskie stało się han-
dlowym zalążkiem Starego Miasta.

Po lokacji rozszerzyło się na całe 
Staromiejskie Wzgórze. Zgodnie 

z  obowiązującymi zasadami ówcze-
snych urbanistów i  budowniczych 
wytyczono nowy rynek, postawiono 
dla władz miejskich ratusz, ale nie 
budowano nowego kościoła, bo już 
była z bogatą tradycją fara z możnym 
patronatem św. Michała Archanioła. 
Uznano by zapewne za bluźnierstwo, 
gdyby ktoś śmiał tradycję tę kwestio-
nować. Obecny plac Po Farze i  jego 
cmentarne otoczenie traktowano jako 
miejsce święte, nikt nie mógł świętości 
tej naruszać. Fara pozostała na swym 
dawnym miejscu, a rynek lubelski po-
zostaje do dziś bez kościoła...

Tyle zdołałem zgromadzić mniej 
lub bardziej przekonujących argu-
mentów, by uzasadnić wniosek o  od-
budowanie lubelskiej fary jako po-
mnika upamiętniającego trzy lubelskie 
jubileusze. Odbudowana Fara jako 
obiekt architektoniczny znakomicie 
uzupełniałaby brakujący element sta-
romiejskiego zwartego zespołu. Jako 
budowla przypominałaby tysiącletnią 
tradycję lubelskiego chrześcijaństwa, 
a jako obiekt o przeznaczeniu muzeal-
nym przedstawiałaby począwszy od VI 
wieku dzieje miasta.

Po ogłoszeniu architektonicznego 
konkursu należałoby wybrać najdo-
skonalszy do realizacji projekt, od-
powiedni do uzgodnionego progra-
mu zagospodarowania, wyposażenia 
i działalności powstałej budowli.

Odbudowana fara powinna mieć 
dwie kondygnacje (podziemną i  nad-
ziemną) oraz wysoką [najwyższą 
w mieście !] wieżę z zegarem. Do kon-
dygnacji podziemnej należałoby prze-
dłużyć rozpoczynającą się w Trybuna-
le trasę podziemną. W tej kondygnacji 
należy zorganizować muzeum dziejów 
Lublina z  „obiektem kultu”, którym 
byłoby zbudowane w  postaci ołtarza 
Ossarium przechowujące po przeba-
daniu, te dziesięć metrów sześcien-
nych kości dawnych lublinian. Ossa-
rium można by zbudować z oryginal-
nych elementów (kamieni wydobytych 
z fundamentów starej fary). Ossarium 
powinien patronować błogosławiony 
Wincenty Kadłubek, który nie tylko 
jako pierwszy poświadczył „starożyt-
ność” Lublina, ale że był to mąż uczo-
ny, mądry, prawy.

Jak pisze Brygida Kurbis, autor-
ka Wstępu i  przekładu „Kroniki”: 
Kronika Polska mistrza Wincentego 
zwanego Kadłubkiem [...] przez całe 

wieki kształtowała świadomość histo-
ryczną i  narodową Polaków. Śmia-
ło można ją uznać z  tego względu za 
jeden z  fundamentalnych pomników 
literatury polskiej, mimo iż ściąga na 
siebie utyskiwania z  powodu nad-
zwyczaj trudnej szaty językowej [...] 
mimo to jednak kultura staropolska 
zdążyła przyswoić sobie z  tego dzieła 
wątki podaniowe i dziejowe zaprawio-
ne „kadłubkowym” morałem politycz-
nym. Niektóre z  tych morałów i dziś 
godne są zapamiętania, i  stosowania 
w  demokratycznym kraju jakim jest 
Polska. Na przełomie XII i XIII wieku 
Mistrz Wincenty tak pisał: Gdy długo 
i z wielkim niebezpieczeństwem te spo-
ry prowadzili, wreszcie wybór księcia 
poddają orzeczeniu zwykłych ludzi, 
oczywiście takich, których uczciwość 
nie budzi podejrzeń i  od których da-
lekie było wszelkie współzawodnic-
two. Jedni i  drudzy zobowiązują się 
przysięgą: wyborcy, że nie będą ustę-
pować ze względów osobistych, nie zej-
dą z  [prawej] drogi uwiedzeni chęcią 
korzyści i  nie dadzą się pogróżkami 
możniejszych odstraszyć od [przepro-
wadzenia] tego, co uznają za pożytecz-
ne dla dobra ogółu; pozostali zaś, że 
nikomu nie będzie wolno odstępować 
od orzeczenia wyborców. A  ponieważ 
przy sprzecznych życzeniach niełatwo 
dochodzi się do zgody, zastanawia-
no się wprawdzie długo, lecz odpo-
wiedziano krótko: „Rozległa winnica 
– mówią – niszczeje pod brudnymi 
kopytami rozhukanych koni: winnicą 
jest to królestwo, konie rozkiełznane to 
wasza pycha, na której tyle jest plam, 
ile sprzecznych uroszczeń”…

Przy ołtarzu Ossarium z  obrazem 
błogosławionego Wincentego w  dniu 
zadusznym można by odprawiać mszę 
żałobną za wszystkich i  tych z  cza-
sów przedchrześcijańskich lublinian. 
Aranżację muzealnego wnętrza i  do-
bór stosownych eksponatów pozosta-
wiam muzealnikom…

Kondygnacja naziemna spełniałaby 
kilka funkcji: poprzez ołtarz z obrazem 
św. Michała Archanioła przedłużałaby 
jego kult. Przy tym ołtarzu odprawia-
no by w  ustalonym czasie po łacinie 
w stylu trydenckim Msze św. z grego-
riańskimi chórami, lub wykonującymi 
inne kompozycje liturgiczne, nie wyłą-
czając współczesnych kompozytorów. 
Pomysłowość pozostawiam muzykom 
i muzykologom.
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W  odbudowanej farze powinny 

być, jak dawniej, dwa chóry: jeden dla 
śpiewaków, drugi dla kapeli. Organów 
w farze chyba nie było.

Wyposażenie należałoby rozpocząć 
od zgromadzenia tego, co jeszcze za-
chowało się z  dawnej fary, a  przede 
wszystkim przenieść z  katedry zabyt-
kową chrzcielnicę, przy której można 
by udzielać w  sposób ceremonialny 
chrztów. Mogłyby się tu też odbywać 
uroczyste śluby, jubileusze i inne oka-
zjonalne podniosłe uroczystości.

Wnętrze nowej fary byłoby też „lu-
belskim panteonem”. Dla ludzi god-
nych i  wybitnie zasłużonych, w  ścia-
nach lub posadzce umieszczałoby się 
epitafijne tablice. Na „co dzień” byłaby 
to sala wystawowa, odczytowa i wyko-
rzystywana na uroczyste, oficjalne i to-
warzyskie spotkania.

Wieża powinna być wykorzysta-
na jako atrakcyjny punkt widokowy 
i przekaźnik medialny…

* * *

Takie są moje przemyślenia i  pro-
pozycje. Jestem pewien, że znacznie 
atrakcyjniejszy projekt, który będzie 
korygowało życie, wymyślą i będą re-
alizowali inni. Przed podjęciem de-
cyzji o  budowie nowej fary zapewne 
odbędzie się kilka naukowych kon-
ferencji i  dyskusji, w  wyniku których 
podejmowano by rozsądne propozy-
cje, by wzniesiona budowla stała się 
znaczącym obiektem w zespole staro-
miejskim i turystyczną atrakcją.

Zaproponowałem, by rok 2017 
ogłosić rokiem trzech jubileuszy: 
1500-lecie ciągłości osadnictwa pre-
zentowałaby wystawa archeologiczna 
z  publikacjami upowszechniającymi 
czterysta lat przedchrześcijańskiego 
Lublina; obchody 1000 lat chrystiani-
zacji – pozostawiam Kościołowi.

Może budzić kontrowersje rok 
1017, jako umowna i symboliczna data 
chrystianizacji. Stosowniejszej daty nie 
potrafię zaproponować. Byłaby to tak 
samo symboliczna data dla Lublina, 
jak dla Polski chrzest Mieszka I.

Szanując dociekania historyków od-
suwających o kilkadziesiąt lat w prze-
szłość pierwszą lokację, utrzymałbym 
i kultywował rok 1317 jako historycz-
ną, a zarazem symboliczną datę lokacji 
Lublina z  Władysławem Łokietkiem 
jako fundatorem i dobroczyńcą… 

* * *

W  2012 roku zgłosiłem wniosek 
o  odbudowanie lubelskiej fary. Apel 
mój został opublikowany w  dwumie-
sięczniku „Lublin Kultura i społeczeń-
stwo” nr 5 (47). Poparty przez grono 
profesorów lubelskich uczelni, pisa-
rzy, ludzi sztuki, dziennikarzy i  zna-
nych działaczy kultury. W  listopadzie 
2014 roku powstał Społeczny Komitet 
Odbudowy Lubelskiej Fary, który 12 
marca 2015 roku uzyskał osobowość 
prawną. Z  inicjatywy tego Komitetu 
odbyło się już kilka otwartych spotkań, 
m.in. z prof. Jadwigą Kuczyńską i prof. 
Ryszardem Szczygłem na tematy zwią-
zane z historią i rolą społeczną dawnej 
fary. Pod firmą Komitetu została wyda-
na w Wydawnictwie „POLIHYMNIA”: 
„Opowieść o  długim żywocie i  przed-
wczesnej śmierci lubelskiej fary”. Do 
mieszkańców Lublina został skierowa-
ny „Apel Społecznego Komitetu Odbu-
dowy Lubelskiej Fary”. Pan Krzysztof 
Mucha opracował wizualizację kompu-
terową odbudowanej fary…

Piątego listopada 2014 roku w okre-
sie kampanii wyborczej zwróciłem się 
do pana Krzysztofa Żuka jako Prezy-
denta Elekta z  pytaniem o  wcześniej 
zgłoszony przeze mnie wniosek o od-
budowanie fary. Otrzymałem od pani 
Beaty Krzyżanowskiej, Rzecznika Pra-
sowego Prezydenta następującą odpo-
wiedź:

Odpowiadając na Pana maila skie-
rowanego do Pana Prezydenta Krzysz-
tofa Żuka pragnę poinformować, że 
w tym roku opracowana została doku-
mentacja projektowa przebudowy Pla-
cu po Farze. Realizacja zależna jest od 
środków w  przyszłorocznym budżecie, 
będziemy starali się również o pozyska-
nie na ten cel środków zewnętrznych. 
Szacowany koszt prac, to koszt ok. 2 
min zł.

Nowy projekt zakłada kompleksową 
rewitalizację placu, w tym przebudowę 
całego układu energetycznego i  prze-
budowę kanalizacji deszczowej, zmia-
nę nawierzchni na kamień, odtworze-
nie murków i  zarysu kościoła. Projekt 
przewiduje również wkomponowanie 
elementów zieleni oraz ustawienie ele-
mentów małej architektury (ławki).

Z  poważaniem Beata Krzyżanow-
ska, Rzecznik Prasowy Prezydenta 
Miasta Lublina.

* * *

Przy opracowaniu niniejszego tek-
stu korzystałem z  wymienionych ni-
żej publikacji, z  nich też pochodzą 
wyodrębnione kursywą cytaty: En-
cyklopedia Katolicka, Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II. Hasła: 
„Archidiakonat”, „Mieszko I”, „Ora-
torium”; Jacek Chachaj: Początki ko-
ściołów lubelskich w  świetle legend 
i  przekazów historycznych. Przed-
mowa, Czesław Deptuła, „Werset”, 
Lublin 2011; Jacek Chachaj: Lublin 
– miasto Rychezy? Lubelskie szkice 
historyczne XI–XIV wieku, „Wer-
set”, Lublin 2014; Historia Polski, t. 
1, Henryk Samsonowicz, Polska do 
1586. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007; Jadwiga Kuczyńska: 
Kościół farny św. Michała w Lublinie. 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
2004; Irena Kutyłowska: Rozwój Lu-
blina w VI–XIV wieku na tle urbani-
zacji międzyrzecza środkowej Wisły 
i  Bugu. Lublin 1990; Lublin. Prze-
wodnik. Wydawnictwo TEST, Lublin 
2014; Lublin w  dokumencie 1317–
1967, Wybór źródeł. Wstęp, opraco-
wanie: Franciszek Cieślak, Henryk 
Gawarecki, Maria Stankowa, Wydaw-
nictwo Lubelskie, Lublin 1975; Lublin 
w  dziejach i  kulturze Polski, pod re-
dakcją Tadeusza Rozwałki i  Adama 
A. Witusika. Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Lublinie. Kra-
jowa Agencja Wydawnicza, Lublin, 
1997; Ks. Jarosław R. Marczewski: 
Duszpasterska działalność Kościoła 
w  średniowiecznym Lublinie. Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2002; Mistrz 
Wincenty Kadłubek: Kronika pol-
ska. Przełożyła i  opracowała Brygida 
Kurbis, Ossolineum 2003; Andrzej 
Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek 
Stasiak: Lublin wczesnośredniowiecz-
ny. Studium rozwoju przestrzennego. 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 
2006; Piotr Plisiecki: Początki orga-
nizacji kościelnej w  średniowiecznym 
Lublinie, „Roczniki Humanistyczne”. 
Tom LIX, zeszyt 2 – 2011; Ks. Jan 
Ambroży Wadowski: Kościoły lubel-
skie, Wydanie drugie, reprint, „Nor-
bertinum”, Lublin 2004.

Józef Zięba
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W  pierwszej części artykułu 
o Nałęcz Małachowskich („Lu-

blin  Kultura i  Społeczeństwo” nr 
3/2014) opisałem pochodzenie i dzie-
je rodu, wywodzącego się z Małacho-
wic w  dawnym województwie łęczyc-
kim. Historia rodziny Małachowskich 
została doprowadzona wówczas do 
roku 1795, tj. śmierci Józefa, staro-
sty karaczkowskiego, syna Stanisława 
(1728–1784), starosty wąwolnickie-
go – przedstawiciela w  3. pokoleniu 
młodszej linii Małachowskich her-
bu Nałęcz – twórcy osady Nałęczów. 
W  drugiej części zapoznam czytel-
ników ze starszą linią rodu, z  której 
wywodził się Antoni, wojewoda ma-
zowiecki, twórca uzdrowiska w Nałę-
czowie.

Z pierwszego małżeństwa Francisz-
ka Józefa Wojciecha Małachowskiego 
herbu Nałęcz (1627–1690), kasztelana 
sieradzkiego, z  Anną Zdrowską (ok. 
1635–ok. 1670), herbu Oksza były cór-
ki: Anna i Aleksandra oraz ich młodsi 
bracia: Stanisław i Jan (1665–1695, za-
konnik jezuita).

Stanisław Małachowski (1659–
1699), starszy syn kasztelana sieradz-
kiego, urodzony w  Bąkowej Górze 
(rodzinnym gnieździe Nałęcz Mała-
chowskich), dzięki protekcji stryja Jana 
(1623–1699), biskupa krakowskiego 
(była o  nim mowa w  1. części artyku-
łu), po powrocie z  zagranicznych stu-
diów dostał się na dwór królewski 
Jana III Sobieskiego. Wśród urzędów 
i godności, które piastował należy wy-
mienić: podczaszego sieradzkiego, był 
posłem na sejmy (1683 i 1688), od 1690 
r. zasiadał w  senacie Rzeczypospoli-
tej jako kasztelan sieradzki, w  latach 
1692–1698 sprawował urząd wojewody 
kaliskiego, a w 1698 r. został mianowa-
ny przez króla wojewodą poznańskim. 
Brał udział w  wyprawie wiedeńskiej 
(VIII–IX 1683), został ranny w  bitwie 
pod Parkanami (7–9 X 1683), uczest-
niczył także w  wyprawie mołdawskiej 
(1686), gdzie również został ranny, co 
też król wynagrodził mu starostwem 
opoczyńskim. Należał do grona zaufa-
nych stronników obojga królestwa Jana 
i Marii Kazimiery Sobieskich. Po śmier-
ci Jana III poparł na sejmie elekcyjnym 
w Warszawie, w czerwcu 1697 r., kan-
dydaturę elektora saskiego Frydery-
ka Augusta I  Wettina, który jako król 
Polski przyjął imię Augusta II. W maju 
1698 r. rada senatu, na wniosek króla, 
mianowała Małachowskiego posłem 
Rzeczypospolitej do pokojowych ro-
kowań z  Portą Otomańską, w  sprawie 
zwrotu Polsce tureckich zdobyczy na 
Podolu i  Ukrainie. Należy podkreślić, 
iż Stanisław Małachowski biegle wła-
dał czterema językami, co też ułatwiało 
mu dyskurs w  trakcie rokowań, które 
odbywały się w  Karłowicach (w  obec-
ności posłów i  rozjemców z  siedmiu 
państw, w tym z Austrii i Rosji). Przed 
wyjazdem otrzymał zezwolenie sej-
mu na używanie tytułu hrabiowskiego 

w  okresie trwania poselstwa, „aby nie 
był – jak pisał Seweryn Uruski – po-
mniejszony pośród innych posłów” 
(Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. 
10, s. 247). Rokowania, na które polski 
poseł przyjechał do Karłowic (Sremski 
Karlovci nad Dunajem) „w złym stanie 
zdrowia”, zakończono podpisaniem 
traktatu pokojowego 26 stycznia 1699 
roku. Traktatem karłowickim Turcja 
zwróciła Rzeczypospolitej twierdzę 
Kamieniec, Podole i  prawobrzeżną 
Ukrainę, z  trudem wytargowane przez 
Małachowskiego, bez pozyskania zdo-
byczy polskich na Mołdawii i Wołosz-
czyźnie (jeszcze przez Jana III w latach 
1686–1691), czemu była przeciwna 
głównie Austria, jak również Rosja. 
Schorowany powrócił do kraju, gdzie 
miast wdzięczności spotkała go krytyka 
części establishmentu Rzeczypospolitej 
za rzekomo zbyt daleko idące ustępstwa 
wobec Turcji podczas negocjacji poko-
jowych w Karłowicach (niesłuszną, bio-
rąc pod uwagę niesprzyjające wówczas 
Rzeczypospolitej okoliczności). Znacz-
ne osłabienie chorobą organizmu oraz 
stres wskutek doznanych przykrości 
z  tytułu niesprawiedliwej oceny jego 
poselskiej misji, doprowadziły do na-
głej, przedwczesnej śmierci Stanisława 
Małachowskiego wiosną 1699 roku.

Stanisław Małachowski posiadał 
liczne klucze (zespoły folwarczne) li-
czące na ogół po kilkanaście wsi: ko-
neckie i huciskie w powiecie opoczyń-
skim, borkowickie w pow. radomskim, 
moszczenickie i  rękorajskie w  pow. 
piotrkowskim, markuszowskie w  pow. 
lubelskim, baranowskie w pow. sando-
mierskim oraz pojedyncze wsie w róż-
nych częściach kraju, a także dożywot-
nie dzierżawy królewskie (królewszczy-
zny, starostwa niegrodowe). Żonaty był 
dwukrotnie. Pierwszą małżonką była 
Aleksandra Konstancja Żelęcka (zm. 

MAŁACHOWSCY HERBU NAŁĘCZ
Twórcy osady i  uzdrowiska 

Nałęczów
CZĘŚĆ II

Jerzy Michał Sołdek
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w  1696 r.), herbu Trach, córka Jana, 
łowczego koronnego. Z małżeństwa nie 
było potomstwa. W 1697 r. wojewoda 
Małachowski poślubił Annę Konstan-
cję Lubomirską (1672–1727), herbu 
Szreniawa bez Krzyża, wdowę po Janie 
Wielopolskim (zmarłym w  1688 r.), 
kanclerzu wielkim koronnym. Anna 
Konstancja była córką starosty sądec-
kiego Aleksandra Michała Lubomir-
skiego i  Anny Katarzyny z  Sapiehów. 
Ze związku z  Anną Konstancją było 
dwoje dzieci: Jan, urodzony w  1698 
r. i  Karolina (1699–1744), późniejsza 
hrabina Józefowa Mycielska.

Jan Małachowski (1698–1762), je-
dyny męski potomek wojewody po-
znańskiego Stanisława i  Anny Kon-
stancji, urodził się 26 stycznia 1698 r. 
w  rodzinnym majątku Rękoraj koło 
Piotrkowa. Z chwilą przyjścia na świat 
dziecko otrzymało od stryjecznego 
dziadka Jana, biskupa krakowskiego, 
100 tysięcy złotych polskich. Po śmier-
ci ojca wychowaniem kilkunastomie-
sięcznego chłopca zajęła się matka. 
Nie znamy przekazów źródłowych 
dotyczących wykształcenia przyszłego 
kanclerza wielkiego koronnego. Są-
dzić należy, że Anna Konstancja i  jej 
doradcy zatroszczyli się o zapewnienie 
młodemu wojewodzicowi niezbędnego 
poziomu wiedzy, który pozwolił mu 
już w  1721 r. rozpocząć działalność 
publiczną. W tym bowiem roku został 
wybrany, na dwuletnią kadencję, depu-
tatem z  ziemi oświęcimsko-zatorskiej 
na Trybunał Koronny. W 1724 r. został 
posłem na sejm warszawski. Posło-
wał również, jako poseł sandomierski 
w  1726 r., poseł sieradzki w  1729 r., 
ponownie poseł sandomierski w  1732 
i  1733 r. Po śmierci Augusta II (1733 
r.), w  czasie bezkrólewia był posłem 
sieradzkim na sejm konwokacyjny 
(przygotowujący elekcję), gdzie na-
leżał do opozycji wobec kandydatury 
do tronu Stanisława Leszczyńskiego. 
Popierał – sowicie opłacony, podob-
nie jak inni możnowładcy, przez dwór 
saski – kandydaturę syna Augusta II, 
Fryderyka Augusta II Wettina. Gdy na 
sejmie elekcyjnym na Woli pod War-
szawą wybrano dużą przewagą głosów 
królem elektem Stanisława Leszczyń-
skiego, Małachowski zdecydował się 
przystąpić do jego obozu. Jednak gdy 
wojska rosyjskie – wysłane do Rzeczy-
pospolitej przez cesarzową Annę, by 
wsparły zbrojnie kandydaturę Wet-

Bąkowa Góra

Końskie, skrzydło barokowego pałacu, fot. J. M. Sołdek

Nałęczów, Kościół
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tina – przybyły na Pragę, gdzie zgro-
madzili się nieliczni zwolennicy syna 
Augusta II, Małachowski udał się na 
prawą stronę Wisły. Tam, w Kamieniu, 
obrano antykróla Fryderyka Augusta 
II Wettina, który jako król Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów przyjął imię 
Augusta III. Za usługi, które oddał 
dynastii saskich Wettinów otrzymy-
wał Małachowski wysokie godności 
i osiągnął duże znaczenie w Rzeczypo-
spolitej. W  1734 r. otrzymał od króla 
urząd stolnika wielkiego koronnego, 
a w 1735 r. podkanclerzego koronnego. 
Rok później August III nadał mu Order 
Orła Białego, zaś od 1746 r. dzierżył, 
przez 26 lat, urząd kanclerza wielkiego 
koronnego. Zdolny i  ambitny polityk, 
znawca prawa krajowego, a  przy tym 
niezwykle ruchliwy i popularny wśród 
średniej szlachty, osiągał kanclerz Ma-
łachowski kolejne zaszczyty oraz profi-
ty dla siebie i rodziny. 

W pierwszych latach panowania Au-
gusta III Małachowski zręcznie lawiro-
wał, nie wiążąc się z żadnym z rywali-
zujących ze sobą stronnictw Czarto-
ryskich i  Potockich. Jednak, podobnie 
jak Czartoryscy, w  polityce zagranicz-
nej był zwolennikiem aliansu z  Rosją, 
a  przeciwnikiem Prus. Jeszcze jako 
podkanclerzy wspierał dążenia króla do 
zwiększenia (aukcji) skarbu i  wojska. 
W początku lat 40. projektował zniesie-
nie liberum veto. W czasie obrad sejmu 
w 1748 r. kanclerz Małachowski zabrał 
głos na temat podźwignięcia miast 
z upadku poprzez zagwarantowanie im 
m.in. „dobrej organizacji i  właściwego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
wości oraz ograniczenia uprawnień 
duchowieństwa w miastach”.1 Projekty 
te starał się zrealizować m.in. w  latach 
1750–1752, przyczyniając się wówczas 
do uśmierzenia walk między magistra-
tem a  pospólstwem w  Gdańsku oraz 
wprowadzając nową ordynację wy-
borczą, demokratyzującą nieco ustrój 
miasta. Żywiąc przekonanie, że Rosja 
może przyczynić się do przeprowa-
dzenia niektórych reform – w  słabym 
militarnie, zanarchizowanym i  zagro-
żonym rozbiorami państwie polsko-
-litewskim; gdy w  czasie wojny sied-
mioletniej (1756–1763) obce wojska 
traktowały neutralną Rzeczpospolitą, 

1 Cyt. H. Dymnicka-Wołoszyńska, Ma-
łachowski Jan, Polski Słownik Biograficzny 
(PSB) T. XIX, Wrocław 1974, s.399.

jak „karczmę zajezdną”, gdy zrywa-
no sejm za sejmem, zanim zdążyły się 
ukonstytuować – stał się kanclerz Ma-
łachowski zdecydowanym stronnikiem 
rosyjskim.2 Mimo tego potrafił niekie-
dy przeciwstawić się naciskom Rosji na 
dwór polsko-saski w  sprawach: dysy-
dentów, regulacji granicy, czy zwrotu 
zbiegłych chłopów.

Walka o wpływy na dworze królew-
skim skonfliktowała kanclerza z  mar-
szałkiem nadwornym koronnym Je-
rzym Mniszchem (zięciem Henryka 
Brühla, pierwszego ministra Augusta 
III), który dążył do wyłącznego kie-
rownictwa stronnictwem dworskim. 
Rywalizacja ta i szykany ze strony mar-
szałka doprowadziły do zbliżenia Ma-
łachowskiego z  Familią (obozem poli-
tycznym Czartoryskich). Po zerwaniu 
sejmu nadzwyczajnego w  1761 r., gdy 
dyskutowano sprawę ogłoszenia no-
wych uniwersałów, Małachowski na ra-
dzie senackiej wygłosił 18 maja mowę, 
w której powtórnie proponował napra-
wę trybunału (szlacheckiego sądu II in-
stancji), a także aukcję wojska i reformę 
monetarną. Współpracując z  Familią 
kanclerz zdołał doprowadzić do reali-
zacji jedynie redukcji monety.

Już po ojcu Stanisławie Jan Mała-
chowski odziedziczył olbrzymi mają-
tek, który drogą zakupów i  dzierżaw, 
dożywotnich królewszczyzn oraz posa-
giem żony Izabeli Humieckiej znacznie 
powiększył o  kolejne wsie i  folwarki 
w  województwach: sandomierskim, 
sieradzkim, mazowieckim, lubelskim, 
ruskim, podolskim. W  Sumariuszu 
(rejestrze) generalnym dóbr Jana Ma-
łachowskiego, sporządzonym w  Koń-
skich po jego śmierci, możemy doliczyć 
się (bez dzierżaw): 9. miast i  141 wsi; 
posiadał także dwa pałace w  Warsza-
wie. W  1748 r. Jan Małachowski uzy-
skał królewski przywilej, na mocy któ-
rego lokował na prawie magdeburskim 
miasto Końskie (Wielkie), które stało 
się główną siedzibą rodową starszej linii 
Nałęcz Małachowskich. Doprowadził 
do podźwignięcia i szybkiego rozwoju, 
podupadłego wcześniej w dobrach ko-
neckich w  Staropolskim Okręgu Prze-
mysłowym, górnictwa rud żelaza i hut-
nictwa – gdzie wybudował 4 wielkie 

2 O  słabości politycznej i  militarnej Rze-
czypospolitej za panowania Sasów i wzroście 
w  1. poł. XVIII w. potęgi sąsiadów: Rosji, 
Prus i Austrii, zob. w 1. części artykułu („Głos 
Nałęczowa” 2014, s. 3–5).

Stanisław Małachowski

Antoni Małachowski

Jan Małachowski
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piece, a przy nich „budowa[ł] fryszerki, 
które przerabiały surówkę na różne ga-
tunki żelaza” 3 – oraz wzniósł rodzinne 
manufaktury, w których produkowano: 
broń palną, amunicję oraz okucia i inne 
elementy żelazne do powozów. W 1727 
r. Jan Małachowski poślubił Izabelę 
Humiecką (1713–1783), herbu Junosza, 
córkę Stefana, wojewody podolskiego 
i  Katarzyny z  Krosnowskich. Izabela 
urodziła mężowi – jak mówią różne 
przekazy – ponoć 23. dzieci (sic!), peł-
noletności dożyło jedenaścioro, syno-
wie: Mikołaj, Stanisław, Jacek i Antoni 
oraz córki: Katarzyna, Karolina, Anna, 
Eleonora, Teresa, Aleksandra i Izabela. 
Kanclerz Jan Małachowski, twórca po-
tęgi rodu Małachowskich, zmarł nagle 
25 czerwca 1762 r., i w krypcie kościoła 
parafialnego pod wezwaniem św. Mi-
kołaja w Końskich został pochowany.

Antoni Małachowski (1739 – 1796), 
późniejszy wojewoda mazowiec-
ki i  twórca rodzinnego uzdrowiska 
w  Nałęczowie, był ósmym dzieckiem, 
a  czwartym synem (spośród znanych 
nam z  imienia dzieci) Jana i  Izabeli 
z  Humieckich. Urodził się 23 marca 
1739 r. w Końskich. Tutaj – w  starym 
drewnianym dworze, tuż obok rozpo-
czętej budowy nowej rezydencji (ni-
gdy nie doprowadzonej do końca, tj. 
nie wybudowano korpusu centralne-
go pałacu) – młody Antoni, podobnie 
jak jego starsi bracia, kształcił się pod 
kierunkiem prywatnego nauczyciela, 
Wawrzyńca Mitzlera de Kolof (lekarza 
i  historyka, późniejszego właściciela 
drukarni w  Warszawie i  wydawcy po-
loników), sprowadzonego przez ojca 
z Lipska. W wieku 23. lat rozpoczął An-
toni działalność publiczną, jako poseł 
inflancki na sejmie w 1762 r. W czasie 
bezkrólewia po śmierci Augusta III  
(5 X 1763) pełnił urząd marszałka są-
dów kapturowych ziemi łomżyńskiej. 
Jako poseł łomżyński wziął udział 
w sejmie konwokacyjnym 1764 r., gdzie 
wybrano go do deputacji (komisji sej-
mowej) do ułożenia pacta conventa 
(umowy szlachty z  nowo obieranym 
królem) oraz do rady przy boku pry-
masa Gabriela Podoskiego. 7 września 
1764 r. wziął udział w elekcji Stanisława 

3 J. Piwek, Działalność gospodarcza Mała-
chowskich w XVIII i XIX wieku, Kielce 1999, 
s. 123 ; zob. także A. Brzozowicz, Jan Mała-
chowski założyciel miasta Końskie Wielkie. 
Genealogia rodu Małachowskich herbu Na-
łęcz, Warszawa 1997, passim.

Augusta Poniatowskiego. Podczas sej-
mu koronacyjnego, jako poseł łomżyń-
ski, zabierał głos i wypowiedział się za 
utrzymaniem konfederacji przy królu 
i  podejmowaniu decyzji w  sprawach 
wojskowych większością głosów. Po-
dobnie jak ojciec związał się ze stron-
nictwem Czartoryskich. W 1767 r. król 
odznaczył Antoniego Małachowskiego 
Orderem Świętego Stanisława. Także 
w  tym roku sprawował funkcję mar-
szałka Trybunału Koronnego prowincji 
wielkopolskiej w  Poznaniu. W  1771 r. 
Stanisław August powołał A. Mała-
chowskiego na urząd pisarza wielkiego 
koronnego. Był aktywnym posłem, za-
bierając na sejmach głos w wielu waż-
nych dla państwa sprawach, wspierał 
króla w  mozolnym dziele reformowa-
nia upadającej Rzeczypospolitej. Na 
sejmie 1776 r., w dniu 21 października, 
wygłosił mowę o  roli i  poprawie edu-
kacji, chwaląc i stawiając za wzór osią-
gnięcia Komisji Edukacji Narodowej. 
A  oto maleńki fragment z  obszernego 
wystąpienia posła Antoniego Mała-
chowskiego:

„[…] Mówić o Edukacyi, iest wspo-
mnieć o  naypierwszym Narodu szczę-
ściu, iest wydobyć źrzódło nayobfit-
szych dla całego kraiu pomyślności, iest 
nakoniec rzucić wyborne nasienie po-
żytecznych, trwałych y niezawodnych 
dla nas y następców naszych zysków y 
owoców. Edukacya, w  Prawodawstwie 
ostrożność, w  Zwierzchności łagod-
ność, w Sądach sprawiedliwość, w To-
warzystwie ludzkość, w  obcowaniu 
przyiemność, w  przypadkach odwagę, 
w  przeciwnościach męstwo mnoży y 
utrzmuie. Edukacya […] Narodom 
nayprzyzwoitsze cnoty y obyczaie wko-
rzenia, gruntuie y ubeśpiecza. […]

[O]by w Kraiu naszym zakwitły [po-
żądane] czasy, nie przestaway Nayia-
śnieyszy Panie ubezpieczenie Narodo-
wey Edukacyi naywspanialszą wspierać 
powagą […]”.4 

Będąc wówczas posłem poznańskim, 
postulował także i uzyskał decyzję sej-
mu o  przywróceniu dawnego miejsca 
odbywania sejmików w  Środzie dla 
województw wielkopolskich. W  listo-
padzie tego roku otrzymał z  rąk króla 

4 Mowa Jaśnie Wielmożnego Małachowskie-
go pisarza wielk. koronnego posła wdztwa 
poznańskiego na sessyi seymowey dnia 21. 
[X.1776] miana, [Warszawa 1776], s. [1]–[4], 
[starodruk].

Katarzyna II

Stanisław August Poniatowski

Szlachcic polski, mal. J. P. Norblin
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Order Orła Białego. Jak pisze Hanna 
Dymnicka-Wołoszyńska (Małachowski 
Antoni, PSB, T. XIX, s. 388): „W okre-
sie od pierwszego rozbioru [1772] do 
Sejmu Czteroletniego [Antoni Mała-
chowski] był z  całej rodziny najprzy-
chylniejszy królowi i  najbliżej z  nim 
związany”. 

W  sejmie 1778 r., będąc posłem 
łomżyńskim i  deputatem do sporzą-
dzenia konstytucji (uchwał poselskich), 
A. Małachowski zabierał skutecznie 
głos w  sprawie wzmocnienia zakresu 
władzy Rady Nieustającej (najwyższej 
władzy wykonawczej w  Rzeczypospo-
litej) i  króla. W  otoczeniu Stanisława 
Augusta uważany był już wówczas za 
najlepszego kandydata na marszałka 
następnego sejmu, pomimo oporów 
ze strony posła (ambasadora) rosyj-
skiego Ottona Magnusa Stackelberga. 
Poseł Stackelberg – co należy wyjaśnić, 
a  raczej przypomnieć z  kart historii, 
czytelnikom – kontrolował w  imieniu 
cesarzowej Katarzyny II, protektorki 
Rzeczypospolitej, uległego króla, Radę 
i dużą część powolnych mu senatorów 
i posłów oraz hierarchów kościelnych. 
Pozwoliło to rosyjskiemu posłowi, tak-
że poprzez intrygi i przekupstwa, mieć 
duży wpływ na głosy opozycji, by nie 
dopuścić do uchwalenia wielu nie-
zbędnych dla Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów reform. Również w  1778 r. 
pisarz wielki koronny Antoni Mała-
chowski nabył od swego krewnego Sta-
nisława Małachowskiego (1728–1784), 
starosty wąwolnickiego, pochodzącego 
z młodszej linii Nałęcz Małachowskich 
(pisałem o  nim w  1. części artykułu) 
dobra Nałęczów w  Lubelskiem (po-
wiat urzędowski). W tym samym roku 
opuścił z  rodziną siedzibę Małachow-
skich w  Borkowicach (koło Przysu-
chy) w  Sandomierskiem, zamieniając 
stary dwór na nowy przestronny pałac 
w Nałęczowie (wybudowany przez po-
przedniego właściciela). Do majątku 
należały wówczas wsie: osada pała-
cowa Nałęczów z  dużym folwarkiem, 
stara Bochotnica z  kościołem parafial-
nym, folwark Antopol, Cynków, część 
Strzelec, Sadurki z  folwarkiem, część 
wsi Czesławice z  folwarkiem i  część 
Chruszczowa5 z folwarczkiem. Wartość 
owego klucza nałęczowskiego oszaco-

5 Część wsi należała do starostwa (królewsz-
czyzny) wąwolnickiego, w  dzierżawie także 
A. Małachowskiego.

wana była (po śmierci w 1796 r. Anto-
niego Małachowskiego) na 400 tysięcy 
złotych polskich. Nie jest dokładnie 
znana data powstania nałęczowskiego 
zakładu kąpielowego, który urządził 
w osadzie Antoni Małachowski. Jednak 
tradycja ustna i nieliczne źródła pisane 
wskazują, iż kąpano się w miejscowych 
wodach żelazistych, jak sądzić należy, 
już w  latach 80. XVIII wieku. Prężny 
rozwój uzdrowiska Małachowskich 
w  Nałęczowie miał miejsce w  pierw-
szym trzydziestoleciu XIX w. i  wiązał 
się z  synem Antoniego, kasztelanem 
Ludwikiem Małachowskim;6 będzie 
o nim mowa w III części artykułu. 

Dwa lata po przeprowadzce do Na-
łęczowa, 31 maja 1780 r., król powie-
rzył oddanemu urzędnikowi i  posłowi 
najwyższy, po marszałku nadwornym, 
urząd w administracji nadwornej – sta-
nowisko sekretarza wielkiego koron-
nego. Wówczas Antoni Małachowski 
więcej już czasu spędzał w Warszawie, 
blisko króla; natomiast w 1783 r. kupił 
na Bielinie (późniejszej ulicy Marszał-
kowskiej nr 127) drewniany dworek. 
Jesienią tego roku, zgodnie z  wcze-
śniejszymi typowaniami, będąc posłem 
z  województwa sieradzkiego, obrany 
został marszałkiem sejmu. Nie zdołał 
jednak marszałek Małachowski zapo-
biec odrzuceniu postępowego, stąd 
niewygodnego dla opozycji, nuncjusza 
papieskiego Giovanniego Archettiego 
i posła rosyjskiego Stackelberga, Zbioru 
praw sądowych (zwanego „Kodeksem 
Zamojskiego”), przygotowanych pod 
przewodnictwem Andrzeja Zamojskie-
go, „którego był – jak pisze H. Dym-
nicka-Wołoszyńska (PSB, op. cit.) – 
osobistym przyjacielem. Przyczynił się 
tylko do złagodzenia projektu uchwały 
oddalenia tego zbioru, dzięki odesłaniu 
sprawy do rozważenia w senacie”.

W  1782 r. A. Małachowski został 
wybrany do sejmu z ziemi łomżyńskiej; 
posłowie powołali go podczas sesji na 
deputata do konstytucji. Sejm wybrał 
A.  Małachowskiego także do składu 
Rady Nieustającej, gdzie sprawował 
funkcję konsyliarza do 1784 r. Rów-
nież podczas tej kadencji sejmu został 
powołany, 13 października 1783 r., do 

6 J. M. Sołdek, W starej Bochotnicy i Nałę-
czowie Małachowskich, (w): Ten sam, Osobli-
wości, zagadki i  tajemnice Nałęczowa. Nałę-
czowscy powstańcy Sybiracy 1863, Nałęczów 
2013, s. 57–78.

Okładka publikacji Konstytucja 3-Maja

Antoni Małachowski, mal. nieznany

Jacek vel Hyacynt Małachowski, mal. nieznany
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składu Komisji Edukacji Narodowej, 
w której pracował do 1792 roku.

Po śmierci w 1784 r. wojewody ma-
zowieckiego Andrzeja Mokronowskie-
go, król powołał na ten urząd swojego 
sekretarza koronnego. 16 lipca tego 
roku odbył się w Warszawie uroczysty 
wjazd nowego senatora Rzeczypospo-
litej – wojewody mazowieckiego Anto-
niego Nałęcz Małachowskiego (warto 
wiedzieć, iż w Sejmie Czteroletnim za-
siadało w  senacie 157 senatorów, któ-
rymi byli z  urzędu: biskupi, wojewo-
dowie, kasztelani i ministrowie miano-
wani przez króla). Podczas sejmu 1784 
r. senator – wojewoda A. Małachowski 
był deputatem do ułożenia konstytucji 
(Także warto wiedzieć, iż do deputacji 
[komisji sejmowej] wchodzili zarówno 
senatorzy powoływani przez króla, jak 
i  posłowie delegowani przez marszał-
ka sejmu), a  także wszedł wówczas do 
Komisji Skarbu Koronnego, w  której 
aktywnie pracował do roku 1791. Wo-
jewoda mazowiecki, jako jeden z  nie-
licznych senatorów, poparł królewski 
projekt powołania milicji grodzkich; 
uważał również, iż sensowny jest pro-
jekt spłaty długów królewskich z  czę-
ści dochodów (intrat) skarbu państwa. 
Należał do wpływowych dygnitarzy; 
szczególnie mocną pozycję i  posłuch 
wśród braci szlachty posiadał w  pro-
wincji wielkopolskiej. W  lipcu 1787 r. 
wraz ze starszym bratem Jackiem vel 
Hiacyntem (1737–1821), kanclerzem 
wielkim koronnym i  bratankiem Ja-
nem Nepomucenem (1764–1822), sy-
nem Mikołaja, marszałkiem Trybunału 
Koronnego w  Lublinie, podejmował 
w  swoich dobrach w  Sandomierskiem 
króla Stanisława Augusta, w czasie po-
wrotnej podróży monarchy z  nieuda-
nego spotkania z  Katarzyną II w  Ka-
niowie na Ukrainie. Wojewoda mazo-
wiecki uczestniczył, jak zwykle aktyw-
nie, w  obradach Sejmu Czteroletniego 
1788–1792. Pierwszego dnia obrad, 6 
października 1788 r., marszałkiem wie-
kopomnego sejmu (zwanego Wielkim) 
wybrano najstarszego z  trzech (żyją-
cych) braci Małachowskich (Mikołaj, 
wojewoda sieradzki, ur. 1730 r. zmarł 
w 1784 r.) Stanisława (1736–1809), re-
ferendarza wielkiego koronnego, posła 
województwa sandomierskiego. 7 paź-
dziernika 1788 r., wraz z innymi posła-
mi i  senatorami Antoni Małachowski 
podpisał akt Konfederacji Generalnej 

Obojga Narodów. Marszałkiem kon-
federacji koronnej wybrano marszał-
ka sejmu Stanisława Małachowskiego. 
Gdy sejm uchwalił konstytucję Materie 
wojskowe, w której przewidziano aukcję 
(powiększenie) wojska do 100 tysięcy 
i ogłoszono subskrypcję dobrowolnych 
ofiar, A. Małachowski zdeklarował się, 
iż dostarczy na rzecz armii żelazo ze 
swoich hut w  Staropolskim Okręgu 
Przemysłowym. Już jednak na sesji 19 
stycznia 1789 r. był w opozycji do zwo-
lenników zniesienia Rady Nieustają-
cej. Podczas debaty 3 maja 1791 r. nad 
projektem konstytucji, składającej się 
– przypomnijmy – z 11 artykułów, wo-
jewoda Antoni Małachowski – odwrot-
nie niż brat Stanisław, marszałek sejmu 
i  współtwórca projektu Konstytucji 3 
Maja, a podobnie jak drugi brat Jacek, 
kanclerz wielki koronny – wystąpił 
przeciwko jej uchwaleniu, uznając, iż 
konstytucja gwałci prawa kardynalne, 
jest „niebezpieczna dla wolności szla-
checkiej”. (Warto zapamiętać, że spo-
śród obecnych na sesji sejmowej 3 maja 
1791 r. 182. posłów, 110. opowiedziało 
się za konstytucją, a 72. było przeciw). 
Grupa magnatów wrogo nastawionych 
wobec Konstytucji 3 Maja „sprzedaw-
czyków i  jurgieltników”, podpisała 14 
maja 1792 r., pod skrzydłami impera-
torowej Rosji Katarzyny II, w Targowi-
cy – miasteczku Stanisława Szczęsnego 
Potockiego, w powiecie humańskim na 
Ukrainie – (a  faktycznie 27 kwietnia 
w  Petersburgu) Akt konfederacji gene-
ralnej, skierowany przeciwko dorob-
kowi Sejmu Wielkiego. 18 maja w gra-
nice Rzeczypospolitej wkroczyła armia 
rosyjska. 21 maja sejm podjął uchwałę 
o przerwaniu obrad. Mimo zwycięstwa 
wojsk polskich pod Zieleńcami (18 VI) 
i skutecznego oporu w bitwie pod Du-
bienką (18 VII.) król Stanisław August 
23 lipca przystąpił do konfederacji tar-
gowickiej i  wydał rozkaz wstrzymania 
działań wojennych. W  ślad za królem 
do konfederacji targowickiej przystąpi-
li bracia Jacek i  Antoni Małachowscy. 
Marszałek Stanisław Małachowski udał 
się na emigrację. Pół roku później, 23 
stycznia 1793 r., Rosja i Prusy podpisa-
ły w  Petersburgu konwencję drugiego 
rozbioru Polski. W 1794 r. Antoni Ma-
łachowski zrezygnował z urzędu woje-
wody. 

W roku następnym, 1795, Rosja, Au-
stria i Prusy dokonał trzeciego rozbioru 

Polski. Tuż po podpisaniu ostatniego 
traktatu rozbiorowego, przez Rosję 
i Austrię, 25 listopada w Grodnie abdy-
kował Stanisław August Poniatowski, 
ostatni król Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.

Kończąc artykuł, wypada powiedzieć 
słów kilka o  majątku i  rodzinie woje-
wody Małachowskiego. Pierwsze swoje 
dziedzictwo, starostwo (czyli dożywot-
nią dzierżawę dóbr królewskich) ostro-
łęckie Antoni Małachowski posiadł po 
ojcu w 1762 roku. Za zgodą króla Sta-
nisława Augusta w  1779 r. przejął od 
Stanisława Małachowskiego, eksdzie-
dzica Nałęczowa, starostwo wąwolnic-
kie w  Lubelskiem. W  spadku po ojcu 
oraz w drodze zakupów posiadał dobra 
ziemskie: borkowickie (koło Przysu-
chy), ćmielowskie, niekłańskie (koło 
Stąporkowa) i  szczucińskie w  Sando-
mierskiem, morownickie (koło Śmigla) 
w Poznańskiem, mrockie (Mrocza koło 
Nakła nad Notecią) w Gnieźnieńskiem, 
mizockie (Mizocz koło Zdołbunowa) 
w Wołyńskiem, nałęczowskie oraz sie-
mieńskie (koło Parczewa), a także wsie 
Bełcząc i  Dębica z  klucza czemiernic-
kiego (koło Kocka) w Lubelskiem. Po-
siadał także dworek (pałacyk „pod Fi-
larkami”) w Warszawie.

W 1771 r. Antoni Małachowski po-
ślubił Katarzynę Działyńską (1753–
1814), herbu Ogończyk, córkę Jakuba 
(1709–1756), wojewody malborskiego 
i  Konstancji z  Cieleckich. Ze związ-
ku tego pozostawił synów: Józefa (ur. 
1778), Ludwika (1783–1856) i Onufre-
go (1788–1848) oraz córki: Konstancję 
(1773–1842), późniejszą żonę kasztela-
na Pawła Biernackiego, autorkę książek 
dla dzieci oraz Mariannę (1794–1863).

Antoni Małachowski zmarł 11 mar-
ca 1796 r. i  w  kościele parafialnym 
w  Bochotnicy (dzisiaj Nałęczowie) 
pw. św. Jana Chrzciciela został po-
chowany. W 1800 r. Katarzyna Mała-
chowska opuściła z dziećmi Nałęczów 
i zamieszkała w Borkowicach, gdzie po 
śmierci w  1814 r. pochowana została 
w tamtejszym kościele pw. św. Krzyża 
i  św. Mateusza. W  lutym 1850 r. syn 
Ludwik przewiózł trumnę z prochami 
ojca do Borkowic i  złożył w  krypcie 
obok matki. 

Jerzy Michał Sołdek
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Mirosław Grudzień

NARÓD, KTÓREGO MIAŁO NIE BYĆ
(stepowa epopeja Kałmuków)

Kto nie posadził drzewa, nie poleży 
w jego cieniu.

(przysłowie kałmuckie)

Naród polski nie zapisał Kałmu-
ków zbyt pozytywnie w  swojej pamię-
ci. W  języku potocznym, w  różnych 
gwarach wyraz kałmuk nie jest etnoni-
mem, lecz rzeczownikiem pospolitym, 
przezwiskiem. Kojarzy się negatyw-
nie, przeważnie z kimś tępym i bardzo 
brzydkim.

Trudno o  jakieś szczególnie tkliwe 
uczucia z naszej strony, skoro zapamię-
taliśmy jeźdźców kałmuckich jako od-
działy specjalne armii rosyjskiej z okre-
su zaborów, wysyłane na stłumienie po-
wstań narodowych albo w celach oku-
pacyjnych. Do tych złych wspomnień 
dołączyły się obrazy z ostatniej wojny, 
kiedy to niewielka część Kałmuków 
związała swoje nadzieje i los z naciera-
jącą na linię Donu armią Hitlera i utwo-
rzyła ochotniczy korpus kawaleryjski 
u  boku armii niemieckiej. Podobnie 
jak niektóre małe narody podbite przez 
ZSRR i jak wielu Rosjan (np. część Ko-
zaków), liczyli oni na wyzwolenie przy 
niemieckiej pomocy spod sowieckiego 
jarzma. 

Liczniejsza część Kałmuków dziel-
nie wspierała jednak broniący się na-
ród rosyjski i walczyła bardzo dzielnie 
przeciwko Niemcom w wojsku sowiec-
kim. Kałmucy zawiedli się jednak na 
Niemcach, którzy dzieło „wyzwalania” 
rozpoczęli od… licznych rozstrzeli-
wań. Żołnierze kałmuccy, mimo udo-
wodnionej nieprzeciętnej odwagi, nie 
budzili zaufania Niemców, a  ci chęt-
nie wysyłali ich na tereny okupowane, 
m.in. Polski, przeciwko partyzantom. 

Nie zawsze tak jednak było. Pierwsze 
kontakty państwa polsko-litewskiego 
z  prącymi od początków XVII wieku 
nad Wołgę przodkami dzisiejszych Kał-
muków z dalekiej Dżungarii były wręcz 
przyjazne i sojusznicze, tym bardziej, że 
stosunki Kałmuków z  formalnie spra-
wującym nad nimi władzę zwierzchnią 

państwem rosyjskim nie były jeszcze do 
końca wyjaśnione. Pojawienie się Kał-
muków na stepie nadwołżańskim w  I 
połowie XVII wieku, gdzie niemal na-
tychmiast zagrozili wschodniej rubieży 
tatarskiego chanatu krymskiego, było 
dla Rzeczypospolitej, uwikłanej wtedy 
w wojnę z sojuszem kozacko-tatarskim, 
a niebawem także z Rosją – okoliczno-
ścią bardzo korzystną, gdyż szachowało 
wrogów i wiązało część ich sił wojsko-
wych. Toteż – jak powszechnie wia-
domo – hetman Jan Sobieski, walcząc 
z imperium tureckim i podległymi mu 
Tatarami krymskimi, wykorzystywał 
wrogość między Kałmukami i  Tatara-
mi w  interesie polskim. Nawiązywał 
bowiem tajne kontakty z  przywódca-
mi kałmuckimi, aby wspólnie, z  obu 
stron, zagrozić chanatowi krymskiemu. 
Gdy Polacy zmagali się na polach bitew 
z Tatarami, ataki kałmuckie w kierun-
ku tatarsko-tureckich stref Donu, Ku-
bania i  Krymu były bardzo pożądaną 
dywersją.

Mimo początkowych sukcesów Ta-
tarzy i Turcy nie puścili jednak naciera-
jących Kałmuków dalej na zachód, poza 
Don, ich główne siedziby ustabilizowa-
ły się więc na linii dolnej Wołgi aż do 
Morza Kaspijskiego i w kierunku Kau-
kazu. Za czasów cara Piotra I Kałmucy 
byli już pod utrwalonym protektora-
tem Rosji, aczkolwiek zachowali wielką 
niezależność, tworzyli w armii carskiej 
silne oddziały posiłkowe (40 000 jeźdź-
ców). Niektóre operacje wojskowe (np. 
przeciwko Persji) odbywały się głów-
nie siłami kałmuckimi, rzucano ich na 
pierwszy ogień jako „mięso armatnie”, 
co, przy nieprzeciętnej odwadze Kał-
muków, prowadziło do wykrwawienia 
narodu, utraty siły biologicznej. 

W  tym charakterze ważnych alian-
tów państwa carów pojawili się na zie-
miach Rzeczypospolitej i  na rosyjskiej 
części Ukrainy, walcząc dzielnie wraz 
z Rosjanami przeciwko Szwedom Karo-
la XI oraz wspierającym ich Kozakom 
zaporoskim, jak też niezbyt licznym Po-
lakom, co jak można przypomnieć, za-

kończyło się wielkim pogromem Szwe-
dów pod ukraińską Połtawą w  1709 
roku. Doceniający wartość bojową kał-
muckiej konnicy sprzymierzony z  ca-
rem Piotrem I król polski August II Sas 
prosił wspomnianego cara o przysłanie 
4000 kałmuckich jeźdźców. Istotnie, 
wysłany później do Polski korpus rosyj-
skiego generała, obejmujący oddziały 
kałmuckie, skutecznie paraliżował ru-
chy wspierającego Szwedów króla Sta-
nisława Leszczyńskiego. Podczas tzw. 
wojny siedmioletniej (1757–62) kał-
muccy kawalerzyści, walczący w  skła-
dzie armii rosyjskiej z Prusakami, wtar-
gnęli do Prus, wkroczyli do Królewca, 
a potem nawet do samego Berlina. 

Kolejne pobyty żołnierzy kałmuc-
kich na polskim terytorium ustawiły już 
nasze narody po przeciwnych stronach 
– Kałmucy zawitali do nas w  armiach 
carycy Katarzyny II, np. w  wojnie 
o Konstytucję 3 maja (1792 r.), a potem 
podczas Powstania Kościuszkowskiego. 
Nie były to jednak siły znaczne, gdyż po 
wyrąbanym szablami powrocie części 
narodu kałmuckiego do Chin w  1771 
roku, jak też po powstaniu kozacko-
-chłopskim Pugaczowa 1773–74 (do 
którego przyłączyło się ok. 7000 Kał-
muków), Katarzyna II bardzo oszczęd-
nie używała ich siły wojskowej.

Wśród polskiej elity umysłowej Kał-
mucy, jak również inne mało znane ludy 
rosyjskiego Imperium, wzbudzili wtedy 
dość życzliwe zainteresowanie z  racji 
swojej odmienności, męstwa i oryginal-
nej buddyjskiej kultury. Dla Polaków 
stali się pierwszą znaną forpocztą egzo-
tycznego tybetańskiego lamaizmu – re-
ligii nakładającej przecież silne hamul-
ce na ludzką agresywność, preferującej 
spokojny, pozbawiony wygórowanych 
ambicji byt i poprzestawanie na małym. 
Nie pasowali więc do utrwalonych już 
stereotypów azjatyckiego krwiożercze-
go dzikusa, do wspomnień „hord mon-
golskich” Czingis-chana. 

Kałmucy pojawili się w  relacjach 
znanego podróżnika, badacza i  pisa-
rza Jana Potockiego (1761–1815) oraz 
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na obrazach słynnego ongiś polskiego 
malarza zamieszkałego w Petersburgu, 
Aleksandra Orłowskiego (1777–1832).
Tego ostatniego Kałmucy wyraźnie fa-
scynowali, w swojej twórczości mocno 
wyróżnił ich spośród innych ludów Im-
perium. Polaków o żyłce romantycznej 
zaczęła pociągać egzotyka Wielkiego 
Stepu i  legenda potomków Czingis-
-chana. Nie jest też zapewne przypad-
kiem, że ojcem mongolistyki rosyjskiej 
stał się filomacki przyjaciel Mickiewicza 
z  młodości Józef Kowalewski (1801– 
1878), zaś autorem świetnej, używanej 
do dziś gramatyki języka kałmuckiego 
– inny Polak – orientalista, Władysław 
Kotwicz (1872–1944). Polacy doskona-
le odróżniali bowiem podporządkowa-
ne ludy Imperium od samych Rosjan, 
ich zależność od biurokracji carskiej, 
ich zrywy wolnościowe budziły sympa-
tię i współczucie. 

W  historii Kałmuków uwagę Pola-
ków przykuwały stepowe odyseje tego 
pasterskiego ludu, z kobietami, dziećmi 
i stadami, na ogromnej przestrzeni mię-
dzy Chinami i Wołgą. Pierwsza z  tych 
wędrówek odbyła się, jak wspomniano, 
na początku XVII wieku w  kierunku 
zachodnim – gdy Chiny, opanowywa-
ne przez wojowniczych Mandżurów, 
wkrótce stały się zagrożeniem dla anar-
chicznej i rozbójniczej wolności ludów 
stepowych. Dotyczyło to także osiedlo-
nej w Kotlinie Dżungarskiej zachodnio-
mongolskiej konfederacji Ojratów, czy-
li „zbratanych”, do niedawna postrachu 
Chin i całej Azji środkowej, zorganizo-
wanej w specyficzny system spoleczno-
-militarny, zwany ordą. Nic dziwnego, 
kierująca nimi wojskowa arystokracja 
stepowa wywodziła swoje rodowody od 
keszig, słynnej gwardii Czingis-chana, 
żyli też wśród nich potomkowie jego 
rodu. Wtedy to część tego ludu podjęła 
dramatyczną decyzję ryzykownej wę-
drówki na Zachód, w nieznane, rodzaj 
exodusu do wymarzonej ziemi obieca-
nej. 

Po upływie niemal dwóch wieków 
pobytu nad Wołgą Kałmucy nie czuli 
się zbyt szczęśliwi pod rosyjskim pro-
tektoratem, mimo zaszczytnego miana 
strażników południowej rubieży cesar-
stwa i pochlebstw ze strony petersbur-
skich imperatorów, którzy tak obficie 
szafowali kałmucką krwią na różnych 
odległych frontach wojen. Oto zaczęto 
ograniczać uroczyście przyznane im 
niegdyś prawa, trwała też intensywna 

kolonizacja rosyjska na terenie chana-
tu, co prowadziło do zmniejszania się 
obszarów pastwisk kałmuckich, a przez 
to zagrażało tradycyjnemu modelowi 
życia. 

W  roku 1771 większość Kałmuków 
postanowiła powrócić do dawnej ojczy-
zny, Dżungarii, podbitej już przez cesa-
rzy mandżurskich. W  wędrówce brało 
udział trzy czwarte narodu – około trzy-
stu tysięcy ludzi. Pozostałym uciecz-
kę uniemożliwił wyjątkowo wcześnie 
w tamtym roku stopniały lód na Woł-
dze, przez którą musieli się przeprawić. 
Napadani i  gromieni po drodze przez 
Kirgizów, przekroczyli chińską granicę 
w połowie sierpnia 1771 roku w liczbie 
już tylko około 70 000 osób, których ce-
sarze mandżurscy przyjęli bardzo życz-
liwie i osiedlili w Dżungarii.

Od tej pory naród kałmucki jest na-
rodem fizycznie i  duchowo rozdartym 
między azjatycką ojczyznę przodków, 
wojowniczych pasterzy górskich, roz-
kochanych w  legendzie Czingis-chana 
– i  ziemię swej historycznej europej-
skiej przygody, nadwołżańską Kał-
mucję, która przyniosła im sławę, ale 
i nadała ich losom odcień tragiczny. 

Ucieczka Kałmuków wywołała 
w  Rosji panikę, gdyż pozbawionym 
ochrony rubieżom zagrażały najaz-
dy muzułmańskie z  południa. Udana 
ucieczka rodzin kałmuckich, wyprowa-
dzenie w  pole potężnej carycy mocno 
podrażniło jej dumę i  miłość własną, 
aktem zemsty była likwidacja chanatu 
kałmuckiego i  wcielenie kałmuckiego 
terytorium bezpośrednio do Rosji. Ca-
ryca wzięła jednak przezornie w obronę 

Aleksander Orłowski Kałmuk na koniu
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interesy kałmuckie, wytyczyła granice 
ziem, których ludność europejska nie 
mogła zasiedlać (jednakże od począt-
ku XIX wieku władze carskie wznowiły 
kolonizację ziem kałmuckich, a w roku 
1847 odebrały wszelkie grunty nawad-
niane i przekazały je kolonistom). 

Po likwidacji kałmuckiej autonomii 
wojskowej i  reorganizacji weszli oni 
w  skład kozackiej organizacji wojsko-
wej i  pojawiali się wraz z  nimi na na-
szych teatrach wojennych, stanowili też 
część armii okupacyjnej na obszarach 
zaborów rosyjskich – czyli na obsza-
rach zabużańskich (do zakończenia 
wojen napoleońskich). 

Bo oto właśnie podczas wojen na-
poleońskich i  krótkiej epopei Księstwa 
Warszawskiego Kałmucy ponownie, i to 
triumfalnie, wkraczają do naszej historii, 
a także do historii i świadomości Europy. 
Trzy kałmuckie pułki gwardyjskie ka-
walerii w  składzie korpusów rosyjskich 
mężnie i zacięcie broniły ziemi rosyjskiej 
przed najazdem napoleońskiej Wielkiej 
Armii. Tam żołnierze wielu podporząd-
kowanych Napoleonowi krajów Europy 
po raz pierwszy; twarzą w twarz, w zwar-
ciu bojowym, zetknęły się ze świetnymi 
kałmuckimi kawalerzystami osłaniają-
cymi ruchy odwrotowe armii Kutuzowa, 
dokonującymi wypadów zwiadowczych 
i prowadzącymi wojnę podjazdową, nę-
kającą wroga z ukrycia. Na polach bitew 
pod Borodino i  nad Berezyną polscy 
szwoleżerowie w  składzie Wielkiej Ar-
mii mieli aż nadto wiele okazji skrzyżo-
wać szable ze stepowymi wyznawcami 
buddyzmu.

Księstwo Warszawskie przeżyło też 
kawaleryjski rajd korpusu rosyjskiego 
obejmującego dwa kałmuckie pułki 
i mającego przeciąć linie komunikacyj-
ne Wielkiej Armii. Doszło do bezpo-
średnich walk Kałmuków z  Polakami 
pod Prużanami i  Słonimiem. Odnoto-
wano wtedy typową, nieustannie ma-
nifestowaną cechę kałmuckiego żołnie-
rza: nawet gdy w beznadziejnej sytuacji 
rosyjskie dowództwo wydawało rozkaz 
poddania się, kałmuckim wojownikom 
było to bardzo niemiłe, woleli więc po-
dejmować udane próby przebicia się 
przez pierścień okrążenia. Zyskiwało to 
uznanie w polskich szeregach. 

Ostateczne rozgromienie i  upadek 
Napoleona – to, co my traktujemy jako 
naszą kolejną klęskę w historii, dla ar-
mii cara było okazją do świętowania 
wielkiego triumfu, była to też wielka 

chwila dla kałmuckich wojowników. 
Zachodnia Europa ze zdumieniem 
obserwowała ich smagłe, naznaczo-
ne azjatyckim pochodzeniem twarze, 
gdy wkraczali do Paryża na dwugarb-
nych wielbłądach – wzbudzili wielkie 
zainteresowanie, stali się inspiracją do 
licznych ilustracji,  malowideł i  utwo-
rów literackich. Rosyjski żołnierz-poeta 
Fiodor Glinka pisał wtedy: Widziałem, 
jak stepowego konia poił Kałmuk w Se-
kwanie…

* * *

Ci potomkowie gwardzistów Czingis-
-chana bardzo się jednak różnili od swo-
ich średniowiecznych przodków, niosą-
cych Europie ogień, krew i przerażenie. 
Zadziałał tu przeobrażający cywiliza-
cyjnie i  kulturowo wpływ tybetańskie-
go buddyzmu, z jego miłością do ksiąg, 
malowideł i medytacji. Już osiedlając się 
nad Wołgą, Kałmucy byli narodem pi-
śmiennym, w roku 1644 jeden z chanów 
o trudnym imieniu wydał dekret o obo-
wiązkowej nauce czytania i  pisania dla 
w s z y s t k i c h dzieci kałmuckich, uchy-
lający się od tego rodzice byli wystawia-
ni na publiczną naganę przed całą spo-
łecznością, co dla tych dumnych ludzi 
Wschodu o  samurajskiej mentalności 
było gorsze niż kara fizyczna. Tak więc 
w czasach, gdy duża część społeczeństw 
europejskich tonęła w  ciemnocie – 
wśród Kałmuków nie było analfabetów. 
Biorąc zaś pod uwagę wysoki poziom 
wykształcenia buddyjskiego kleru, a tak-
że sporej części arystokracji można po-
wiedzieć, że Kałmucy mieli w porówna-
niu z innymi bardzo liczną elitę umysło-
wą, swoistą warstwę inteligencji, zami-
łowaną głównie w badaniach historycz-
nych cywilizacji Wielkiego Stepu i Azji 
Środkowej. Stąd też ci Kałmucy, którzy 
się zeuropeizowali poprzez wejście do 
społeczeństwa rosyjskiego, wykazywali 
nieprzeciętny pęd do nauki, pojętność 
i  ambicję, osiągali też doskonałe wyni-
ki, szybko wrastali w rosyjską inteligen-
cję i wychowywali swoje dzieci i wnuki 
w kulcie nauki. Do nich należał kałmuc-
ki dziadek słynnego uczonego chemika, 
Mendelejewa, powszechnie znanego ze 
swej tablicy pierwiastków. Trzeba przy-
znać, że ułatwiała to tolerancja wykształ-
conych kręgów społeczeństwa rosyjskie-
go, brak postaw rasistowskich. Również 
w wojsku Kałmucy i ludzie kałmuckiego 
pochodzenia mieli otwartą drogę do ka-

riery aż na szczyty hierarchii wojskowej, 
co prawda te najwyższe szczeble wyma-
gały przejścia na prawosławie. Od XVII 
wieku uderza liczba rosyjskich wyższych 
wojskowych o nazwisku Kałmukow, je-
den z nich był słynnym kontradmirałem 
floty i wywalczał dla Rosji od Szwedów 
Morze Bałtyckie. Również wśród pol-
skich rodów szlacheckich spotykamy 
wtedy herbowy ród Kałmuckich. 

* * *

Po zwycięstwie nad Napoleonem 
w  życiu narodu kałmuckiego nastąpił 
długi okres względnego pokoju, oczy-
wiście nie biorąc pod uwagę lokalnych 
interwencji i  operacji wojskowych. Ko-
lejny akt stosunków polsko-kałmuckich 
to rok klęski Powstania Listopadowego, 
1831, gdy wydzielony z armii rosyjskiej 
oddział kałmucki pojawił się pod War-
szawą. Zginął wtedy w  bitwie i  spoczął 
w  polskiej ziemi jeden z  kałmuckich 
kniaziów, wykształcony pisarz i  histo-
ryk narodu, major Batyr-Ubaszi Tümeń, 
odległy potomek młodszego brata Czin-
gis-chana. O  jego honorowy pogrzeb 
zadbał sam rosyjski głównodowodzący, 
osobisty przyjaciel kałmuckiego kniazia. 
Polacy ze zdziwieniem zobaczyli wte-
dy… czerwone kałmuckie rogatywki, 
tak podobne do polskich, a wywodzące 
się ze wspólnego azjatyckiego źródła. 
Z  kolei Kałmucy, uważający siebie nie 
bez słuszności za światowych mistrzów 
jazdy konnej, już wtedy zaczęli podzi-
wiać jeździeckie uzdolnienia Polaków. 

Mimo wykrwawiania się mężczyzn 
w  działaniach wojennych ludność kał-
mucką cechował wysoki przyrost na-
turalny, znacznie przewyższyli tempo 
rozmnażania się Rosjan. Na początku 
XX wieku liczba ich wynosiła ponad pół 
miliona osób. Zaliczeni zostali do stanu 
kozackiego, co dawało im pewne uprzy-
wilejowanie i chroniło przed samowolą 
biurokracji, toteż można ten okres na-
zwać rozkwitem narodu kałmuckiego. 
Nie było wśród nich rażących różnic 
społecznych i majątkowych, w porówna-
niu z chłopami rosyjskimi byli względnie 
zamożni, nie było wśród nich ubóstwa, 
nawet ci biedniejsi posiadali zwykle do 
50 sztuk bydła rogatego, 10 koni lub 
wielbłądów i ponad 100 baranów.

* * *
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Po wybuchu rewolucji bolszewic-

kiej i utrwaleniu się władzy sowieckiej 
w 1920 r. utworzono Kałmucki Obwód 
Autonomiczny, w 1935 r. przekształco-
ny w Kałmucką Autonomiczną Socjali-
styczną Republikę Sowiecką. 

Okresowi stalinowskiej akcji „roz-
kułaczania” i  kolektywizacji towarzy-
szyły represje i  deportacje. Nastąpiła 
wtedy masowa kolonizacja rosyjsko-
-ukraińska, a  jednocześnie był to ko-
niec koczowniczego trybu życia, zwy-
czaju mieszkania w  przenośnych jur-
tach i  noszenia tradycyjnych strojów. 
Łamano wtedy brutalnie ukształtowa-
ne przez wieki relacje społeczne, opar-
te na podstawie patriarchalnej organi-
zacji rodowej i religijnym wychowaniu 
buddyjskim. Szacuje się, że nie mniej 
niż 10% ludności kałmuckiej padło 
w  tym okresie ofiarą represji, zostało 
uwięzionych i  wysłanych na daleką 
północ, zaś towarzyszący kolektywiza-
cji głód pociągnąć miał za sobą śmierć 
dalszych 10%, ludności. Kolejna fala 
represji w okresie, gdy szefem NKWD 
był „krwawy karzeł” N. Jeżow pocią-
gnęła za sobą nowe tysiące ofiar, w tym 
niemal całkowitą likwidację nielicznej 
inteligencji kałmuckiej.

W  ciągu pierwszych ośmiu miesię-
cy wojny z  hitlerowskimi Niemcami 
z Kałmuckiej ASRS do Armii Czerwo-
nej skierowano ponad 20 tys. żołnierzy, 
ponad 16 tys. koni, 700 samochodów 
i setki ciągników. Rozpoczęto formowa-
nie dwóch ochotniczych, kałmuckich 
dywizji kawaleryjskich. Formowanie 
jednej z dywizji przerwano, zorganizo-
wane już dwa pułki wcielono do innych 
formacji, natomiast jedną sformowaną 
dywizję skierowano na front (w  skła-
dzie Frontu Północnokaukaskiego) pod 
Rostowem i  na Północnym Kaukazie. 
Z  ponad 2 tys. młodych Kałmuków 
sformowano dodatkowo kawaleryjski 
pułk ochotniczy. 

Latem 1942 r. wojska hitlerowskie 
zajęły część Republiki Kałmuckiej wraz 
ze stolicą, Elistą. Ujawniły się wtedy 
rzesze przeciwników władzy sowieckiej 
i dezerterów z Armii Czerwonej. 

Niemcy ustanowili lokalne insty-
tucje administracyjne złożone z  ko-
laborantów oraz dopuścili działal-
ność miejscowej policji pomocniczej. 
W  Eliście wyznaczyli dwóch burmi-
strzów, z których jeden, B. Cuglinow, 
propagandowo przedstawiany był jako 
„prezydent narodu kałmuckiego”. Na 

rzecz współpracy z  Niemcami działa-
li także kałmuccy emigranci, którzy 
w 1942 r. utworzyli Kałmucki Komitet 
Narodowy z Sz. Balinowem na czele. 

Aby pozyskać sobie Kałmuków, 
Niemcy zaaprobowali rozwiązanie 
znienawidzonych kołchozów oraz 
przyjęty przez nich ze szczerą rado-
ścią rozdział bydła kołchozowego i pa-
stwisk, co odczytywano jako powrót 
dawnych, dobrych czasów. 

Przystąpiono do formowania nie-
wielkiego kawaleryjskiego korpusu 
kałmuckiego: do grudnia 1942  r. po-
zyskano ok. 1500 ludzi, a  latem 1943 
r. było to 2200 żołnierzy. Liczebność 
korpusu wydatnie wzrosła dopiero po 
opuszczeniu Kałmucji. Niemcy uży-
wali korpusu kałmuckiego na terenach 
okupowanych, m.in. w Polsce, do walki 
z  partyzantami i  pacyfikacji. Osób ko-
laborujących z Niemcami było co naj-
wyżej 5 tys. co stanowiło nikły procent 
całej narodowości kałmuckiej. 

Mimo prób pozyskania sobie Kał-
muków na zajętym terytorium republi-
ki okupanci rozstrzelali ok. 2 tys. cywi-
lów i jeńców wojennych. 

We wszystkich okupowanych ułu-
sach jesienią 1942 r. pojawiły się od-
działy partyzanckie. Mieszkańcy tej 
części Kałmuckiej ASRS, która nie była 
okupowana, ponosili ogromne wysiłki 
i  ofiary na rzecz walki z  najazdem hi-
tlerowskim. 

Mimo to całą ludność kałmucką – 
także kałmuckich żołnierzy i  oficerów 
walczącej z  Hitlerem Armii Czerwo-
nej – dosięgły stalinowskie represje. 
Przeprowadzono czystkę w  apara-
cie politycznym i  administracyjnym. 
W  Moskwie przygotowywano skrycie 
i  nieubłaganie deportację większości 
narodu. 

7 grudnia 1943 r. Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRS wydało dekret o  li-
kwidacji Kałmuckiej ASRS. W  do-
kumencie tym Kałmuków oskarżano 
o  masową zdradę ojczyzny i  o  czyn-
ny, zbrojny opór władzy radzieckiej 
po wypędzeniu Niemców. Następne-
go dnia postanowienie o  wysiedleniu 
Kałmuków przyjęła Rada Komisarzy 
Ludowych ZSRS, czyli rząd Związku 
Sowieckiego. Zadecydowano, że Kał-
mucy wysiedleni zostaną do Kraju 
Ałtajskiego (25 tys. osób), Kraju Kra-
snojarskiego (25 tys. osób) oraz do ob-
wodów omskiego (25 tys. osób.) i no-
wosybirskiego (20 tys. osób). 

Tego samego dnia, 7 grudnia, rozpo-
częła się przygotowana wcześniej akcja 
deportacyjna. Na samym jej początku 
funkcjonariusze NKWD aresztowali 
750 Kałmuków oskarżonych o aktywną 
współpracę z okupantami oraz o przy-
należność do „band” lub o  ich wspie-
ranie. Następnie, zgodnie ze schema-
tem powtarzającym się we wszystkich 
tego typu operacjach, ludność była 
grupowana w  punktach załadowczych 
i  transportami kolejowymi przemiesz-
czana do miejsc przeznaczenia. Kałmu-
cy, jako buddyści, nie stawiali podobno 
oporu. 

Oto relacja naocznego świadka: […] 
W  milczeniu poddali się swemu loso-
wi zgodnie ze swą religią, buddyzmem, 
lecz wszystkie moje wyobrażenia o życiu 
zostały wtedy przekreślone i  zdecydo-
wałem się zerwać moje związki z  pań-
stwem, które naraziło niewinnych ludzi 
na tak surową karę [...] Nigdy przedtem 
w moim życiu nie widziałem tak tragicz-
nego wyrazu, jak na twarzach tych ludzi 
wykonujących rozkazy komunistyczne-
go państwa. 

Wysiedlanie trwało do 31 grudnia. 
2 stycznia 1944 r. Beria raportował 
Stalinowi i  Mołotowowi, że do 46 po-
ciągów załadowano 26 359 rodzin kał-
muckich, tj. 93 139 przesiedleńców. 10 
lutego 1944 r. było rozsiedlonych na 
zesłaniu 92 983 Kałmuków. Faktycz-
nie jednak na miejsce zsyłki przybyć 
miało 90 940 Kałmuków. W  marcu 
i kwietniu w obwodzie omskim znala-
zły się kolejne transporty Kałmuków 
– w sumie 2625 osób. Na rozkaz Berii 
z 15 kwietnia 1944 r. w całym Związku 
Radzieckim przeprowadzono poszu-
kiwania Kałmuków zamieszkujących 
poza obrębem dawnej republiki auto-
nomicznej. Ich wysiedlenie objęło 1178 
osób, w tym 534 dzieci. Skierowano ich 
do obwodu swierdłowskiego. Represje 
objęły nie tylko cywilnych Kałmuków. 
Na wszystkich frontach żołnierze i ofi-
cerowie tej narodowości byli odwo-
ływani z  dotychczasowych jednostek, 
grupowani w punktach zbornych i kie-
rowani do batalionów pracy. Oficjalne 
dane mówią o  4105 takich przypad-
kach. Uwzględnienie tej ostatniej liczby 
powoduje podniesienie ogólnej liczby 
deportowanych do 100 –101 tys. osób.

Po likwidacji Kałmuckiej ASRS 
i przesiedleniu Kałmuków starannie za-
tarto nad Wołgą ślady kałmuckiej prze-
szłości. Terytoria byłej republiki weszły 





26 Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(68)/2015

pod administrację sąsiednich obwodów 
Rosyjskiej Federacyjnej SRS, stolicę 
Kałmucji przemianowano na Stiepnyj. 

W  pewnym dokumencie wymie-
niona jest liczba 91 919 wysiedlonych 
i  równocześnie przyznaje się, iż miała 
miejsce wysoka śmiertelność w  trans-
porcie. Położenie zesłańców w  pierw-
szych miesiącach po deportacji było 
pod względem warunków bytowych 
i  sanitarnych skrajnie trudne. Więk-
szość z nich nie dysponowała odzieżą, 
obuwiem i bielizną. Jak trudna była sy-
tuacja świadczy fakt, iż 30% zesłanych 
Kałmuków nie było w  stanie podjąć 
pracy z uwagi na brak obuwia. Znaczna 
część Kałmuków mieszkała w pomiesz-
czeniach absolutnie do tego nie przy-
stosowanych: w  szopach, szałasach, 
magazynach. Nieprzystosowanie do 
surowych warunków klimatycznych, 
niezwykle trudne warunki bytu, niedo-
statek żywności – to były czynniki po-
wodujące wysoką śmiertelność wśród 
zesłanych. Tylko w obwodzie nowosy-
birskim i  tylko w 1944 r. umarło 1510 
osób, tj. ponad 9% osiedlonych tam 
Kałmuków. W kwietniu 1945 r., a więc 
16 miesięcy po grudniowej operacji 
deportacyjnej, w  miejscach przymuso-
wego osiedlenia przebywało w  sumie 
82  397 Kałmuków – należy uznać, iż 
w  tym okresie zmarło ok. 17,6–18,4% 
tego kontyngentu (bez uwzględnienia 
przyrostu naturalnego). 

Lata 1948–1949 stanowiły swo-
isty przełom w  sytuacji deportowa-
nych Kałmuków, podobnie zresztą jak 
w  przypadku innych deportowanych 
narodowości. Po okresie wysoce ujem-
nego przyrostu naturalnego, w 1949 r. 
urodzenia przewyższyły liczbę zgonów. 
Od tego momentu wśród deportowa-
nych notowany był już dodatni przy-
rost naturalny. 

9 stycznia 1957 roku, dokładnie po 
13 latach i  13 dniach wydano nowy 
dekret tworzący Kałmucki Obwód Au-
tonomiczny i  zezwalający Kałmukom 
na powrót, a w następnym roku przy-
wrócono Kałmucji status republiki au-
tonomicznej. Kałmucy zaczęli wracać 
na step. 

Na obrzeżu Elisty znajduje się wy-
rzeźbiony przez rzeźbiarza E. Nie-
izwiestnego pomnik upamiętniający 
Wygnanie. Widzimy tu typowy dla 
ludów stepowych okrągły, spłaszczony 
kurhan; na szczyt prowadzi wijąca się 
ścieżka, u jej początku leżą tory kolejo-

we. Ze zbitej bryły rzeźby wystaje koń-
ski łeb i ludzkie czaszki…

* * *

W okresie późniejszym i dzisiaj wi-
dzimy ze zdumieniem, jak kolejny raz 
objawia się specyficzna cecha narodu 
kałmuckiego – dar ogromnej zaradno-
ści, elastyczności i wytrzymałości, żela-
znej odporności na wichry historii. Jest 
ich, po wszystkich tragicznych kolejach 
historii, znów ponad ćwierć miliona 
osób. Młodzi stanowią dominującą 
większość tego społeczeństwa. 

Nie można mówić w ogóle o Kałmu-
kach, nie wspominając ich starodawne-
go, narodowego eposu „Dżangar”. Jest 
on dla nich niewyczerpanym źródłem 
inspiracji i wzorców po dziś dzień. Jest 
dla nich tym, czym dla starożytnych 
Greków były epopeje Iliada i  Odyseja, 
a  dla współczesnych Hindusów ciągle 
jest Ramajana. W pewnym sensie moż-
na by go nawet uznać za pewien odpo-
wiednik naszej Biblii.

Analogia do Hindusów, publicznych 
recytacji i  teatralnych przedstawień 
Ramajany, a  także do starogreckich 
pieśniarzy-aojdów, do Homera itp. 
jest o  tyle trafna, że u  Kałmuków, jak 
i  u  innych pasterskich ludów szczepu 
turko-mongolskiego, aż do naszych 
czasów ogromną rolę odgrywają ludowi 
piewcy starodawnej epiki. W  kulturze 
kałmuckiej nosili oni nazwę dżangar-
czy. Znajomość eposu była przez wieki 
przekazywana ustnie, chociaż jak wie-
my Kałmucy, odznaczający się zresztą 
fenomenalną pamięcią, znali od daw-
na pismo i należeli do najbardziej wy-
kształconych ludów stepowych.

Znany jest w Eliście pomnik jednego 
z  ostatnich dżangarczych dawnej linii, 
słynnego Eeliana Owli, zwanego też 
Elajewem (1857–1920), z  którego pa-
mięci zapisano na trwałe, a potem wy-
dano dziesięć pieśni Dżangara. 

Epos zaczyna się od słów, miłych 
sercu każdego Kałmuka:

Gdy w zaraniu był nasz czas
Gdy trwał dawny, złoty wiek
Począł się wieczności świt,
I chwalebny stał się brzask,
Świętej wiary buddów świt.
W tamtych czasach Dżangar żył…
Władze sowieckie, które wysiedliły 

Kałmuków z  ojczyzny i  pracowicie ich 

rozproszyły wśród obcych, postarały się 
o  wyniszczenie inteligencji kałmuckiej 
i  ich tradycyjnej elity duchowej – mni-
chów buddyjskich, lamów. Miało to do-
prowadzić do ateizacji młodych genera-
cji i zaszczepienia im materialistycznego 
światopoglądu, a przy okazji do ich wy-
narodowienia, aby wtapiając się w spo-
łeczeństwo rosyjskojęzyczne stali się nie 
tyle Rosjanami, ile członkami nowego, 
wydumanego rzekomo na naukowych 
podstawach „narodu sowieckiego”, na-
rodu-zlepu… bez narodowości. 

Nie docenili jednak skali odporności 
Kałmuków, niesamowitej żywotności 
ich tradycji, ich poczucia narodowej 
tożsamości. I oto gdy w 1957 roku, po 
śmierci Stalina, pozwolono im powró-
cić do stron ojczystych – to właśnie ci 
młodzi, tak zdawałoby się intensyw-
nie odkałmuczani w  szkołach, stali się 
pionierami ruchu tożsamościowego 
poprzez powrót do tradycji, i  niemałą 
rolę odegrały tutaj kółka młodych kan-
dydatów na tradycyjnych pieśniarzy-
-tradentów eposu, na dżangarczych. Tą 
drogą podążyło odrodzenie literatury 
i muzyki, a w ślad za nimi – sztuk pla-
stycznych, głównie malarstwa, rozkwi-
tłego jako sztuka ilustracji do eposu. 
Dołączył do tego kałmucki teatr i  jego 
twórcy. Na „Dżangarze” wyrosło grono 
znanych poetów i aktorów kałmuckich 
m.in.: Sandża Kalajew, Konstantyn 
Erendżenow, Narm Erendżenow.

Od dziesięciu lat organizuje się 
w  Eliście wielkie narodowe „święto 
Dżangara”, po polsku brzmiałoby to 
Dżangariada. Obejmuje ono też ogól-
norepublikańskie zawody sportowe, 
których głównym elementem są zapasy 
i  strzelanie z  narodowej broni ludów 
mongolskich – łuku.

I nie jest przypadkiem, że w drugiej 
fali odrodzenia narodowego, po upad-
ku ZSRR, sięgnięto po ten ukochany 
epos, aby na jego podstawie stworzyć 
narodową operę kałmucką.

I tak oto przygody bohaterów eposu 
zostały, po raz pierwszy od pieriestroj-
ki, pokazane w  roku 1990 na scenie 
w stołecznej kałmuckiej Eliście, w  for-
mie pierwszej opery kałmuckiej, którą 
reżyserował… specjalnie zaproszony 
Polak z Krakowa, reżyser Andrzej Jam-
róz, prywatnie miłośnik i badacz kultur 
Wschodu. Do dziś jego imię wspomi-
nane jest w  Kałmucji niemal z  czuło-
ścią, jest dla tego ludu jakby „honoro-
wym Kałmukiem” i jednym z nieśmier-
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telnego rodu dżangarczych. W  myśl 
buddyjskich wierzeń o reinkarnacji, jest 
całkiem możliwe, że w jednym ze swych 
poprzednich wcieleń pan Andrzej był 
Kałmukiem i pieśniarzem… 

JAK SIĘ ŻENIŁ BOHATER UŁAN 
CHONGR, SZKARŁATNY LEW

(fragment narodowego kałmuckiego 
eposu „Dżangar”)

Znów się w drogę puścił wódz.
I na koniec ujrzał okiem
Chram bielony, tysiącbramny
I brązowy chana trzem.
Zwolnił rumak płynny bieg
Drobnym sunął inochodem
Nie zginając traw wysokich
Nie kołysząc niskich traw.

Okiem rzuciwszy na wieżę
Dżangar kroczył szybko w cieniu
Trzech sandału drzew wysokich
Co pod murem wyrastały,
A dwudziestu dwóch junaków
Konia wiodło paść na łąkę.

Otwierając po kolei
drzwi srebrzystych dwadzieścioro
Wchodzi do świetlicy chańskiej
I na srebrnym tronie siada.
 
„Przeszlachetny Zambał-chanie
Jam, wielbłąda poszukując,
Dziś w chanacie twoim jest.
Nie pisany spokój mi,
Aż wielbłąda będę miał.
Oto znaki: nos przekłuty
W trzecim roku życia był.
Strata moja wielka jest, 
Okaż mi jak bratu cześć
I każ zgubę oddać mi;
Rudy był, gorącej krwi

Tu na pewno trafił on”.
 
Śmieje się przesławny chan
Mądre słowo pada z ust:
„Jeśli bydlę zniknie wraz,
W stepie zbłądzi, zginie ślad,
To jak krowa opieszały,
żaden powrót nie w smak mu.
Gdy na obcych łąkach znikł
Nie odzyska go już nikt. 
Lepiej o rzecz taką proś,
Którą spełnić władnym jest”.

(przełożył M. Grudzień na pod-
stawie wersji rosyjskiej)

W  tych i  innych przygodach boha-
tera rozczytywali się Kałmucy zawsze 
i wszędzie. Podczas II wojny światowej 
w  każdej ziemiance oddziału kałmuc-
kiego Armii Czerwonej można było 
zobaczyć egzemplarze eposu „Dżan-
gar”. Kałmucki sierżant Erdni Delikow, 
gdy z rusznicy przeciwpancernej znisz-
czył trzy pojazdy bojowe Niemców, 
krzyczał, brocząc krwią: „Potomkowie 
Dżangara nigdy nie ustępują!”.

Pewną rolę odegrały w genezie epo-
su prastare mity, a  także szamańskie 
wizje. Bowiem epos sięga czasów, gdy 
pierwszymi bardami szczepu ałtajskie-
go, odtwórcami eposów byli przedbud-
dyjscy szamani, a w czasach po przyję-
ciu buddyzmu – ich potomkowie lub 
osoby specjalnie do tego wyznaczone 
przez tajemnicze moce nadprzyrodzo-
ne. W relacjach uczonych badaczy (tak-
że polskich) pojawia się wspomnienie 
niezwykle charakterystycznego śpiewu 
gardłowego, w  tym niezwykle rzadkie 
zjawisko prowadzenia przez śpiewaka 
dwóch, a  nawet trzech linii melodycz-
nych – to było tak, jakby jedno gardło 
wydawało kilka głosów. Np. jedna li-
nia melodyczna to głos niski, krtanio-
wy, jakby spod przepony, druga zaś 
– to głos wysoki, fletowy. Ten „wibru-
jący” śpiew jest niesłychanie męczą-
cy, skronie pokrywają się potem, żyły 
nabrzmiewają z  wysiłku, śpiewaków 
takich można jeszcze spotkać w  ści-
śle ograniczonym regionie zachodniej 
Mongolii – czyli w  miejscu, skąd nie-
gdyś wywędrowali ojraccy przodkowie 
Kałmuków. Prawdopodobnie punktem 
wyjścia do takiego śpiewu był pierwot-
ny lament pogrzebowy; służy on nie tyl-
ko do ekspresji artystycznej, ale ma też 
ukryte, mistyczne znaczenie – nawiąza-
nie bezpośredniego kontaktu z światem 
przodków. Nieco oszczędniejsza forma 
takiego śpiewu (określana przez antro-

pologów tuwińskim słowem sygyt) po-
zwala wyśpiewywać dłuższe teksty. 

I  oto mimo tragedii represji i  wy-
siedlenia tradycja tego szamańskiego 
śpiewu żyje nadal, została w  Kałmucji 
wskrzeszona! I tutaj należy opowiedzieć 
o  Władimirze Karujewie, znanym pod 
kałmuckim mianem Okna Cagan Zam. 
To człowiek o współczesnych poglądach, 
z wyższym wykształceniem [po studiach 
inżynierskich M.G.], wszechstronnie 
rozwinięty, energiczny i  silny. Piękne 
i  śmiałe marzenia o przeznaczeniu epo-
su w naszych czasach umie przetwarzać 
w  czyn – pisze o  nim Lidżi Indżijew, 
znany poeta kałmucki. Misją Władimira 
stało się przedłużyć nieśmiertelną drogę 
eposu w  przyszłość, w  wiek XXI. Uro-
dził się w 1957 r. na stacji Abganierowo, 
w  przedprożu ojczystej ziemi, podczas 
radosnego powrotu, gdy jego matka, jak 
i  inni jego rodacy, powracali spiesznie 
z  miejsc przymusowego przesiedlenia. 
O  dawnej kulturze Kałmuków dużo 
dowiadywał się od dziadka i  ojca. Jako 
młody człowiek trafił do wioski Szin-
-Mer, gdzie wokół dwóch–trzech oca-
lałych depozytariuszy ludowej kultury 
kałmuckiej powstawało kółko młodych 
dżangarczych, kontynuatorów dawnych 
pokoleń pieśniarzy eposu „Dżangar”. 
Uczyli się, jak przechodzić od zwykłej 
recytacji do uświęconego tradycją wie-
ków epickiego melorecitativu, co wyma-
gało, jak już wspomniano, specjalnego 
treningu głosu, nie każdy go przechodził 
pomyślnie, prawdopodobnie dużą rolę 
odgrywały predyspozycje genetyczne po 
przodkach-pieśniarzach.

Sztandarowym przedstawicielem 
tego dzielnego pokolenia jest właśnie 
Władimir Karujew.

Pieśniarz szamańskiej tradycji ludowej 
(„wibrującego głosu”) – Władimir Karujew (Okna 
Cagan Zam)

Andrzej Jamroz
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Oto z  kolei Dawid Kugultinow 
(1922–2006) najbardziej znany poeta 
kałmucki XX wieku, z  rodziny repre-
sjonowanej w  ramach stalinowskiego 
„rozkułaczania”. Przyjaciel poety-Ro-
sjanina Władimira Chlebnikowa, rów-
nież urodzonego na stepie kałmuckim. 
Oto słowa jednego z ostatnich wierszy 
poety:

Nikt nie pamięta chwili narodzenia,
Ostatniej chwili już nie wspomni nikt
Dwie rubieże, dwie granie, dwa 

mgnienia;
Każdemu z nas nieznane muszą być.

(przekład z ros. M. Grudzień)

Charakterystyczną cechą ludów ste-
powych rodziny turko-mongolskiej jest 
niezwykła skromność twórcy poetyc-
kiego słowa. Stąd tak trudno dotrzeć do 
nazwisk autorów poezji. 

Naród kałmucki ma swoich poetów, 
młodsze pokolenie pisze wiersze (czę-
ściej chyba piosenki), ale trudno dotrzeć 
do tekstów, chyba że w formie nagrań. 
Działa tu magia tradycji stepowej, gdzie 
poezja była przede wszystkim pieśnią, 
była słuchana, nie czytana, i  do tego 
z  reguły improwizowana. Przez setki 
lat wierzono bowiem w  nadnaturalne 
pochodzenie poetyckiego natchnienia 
i  pieśni; miało ją w  magiczny sposób 
wywoływać samo granie na dombrze, 
rodzaju kałmuckiej lutni. 

A  więc zrodzone na konkretnym 
zgromadzeniu, przy ognisku, słowo 
śpiewane nie było własnością autorska 
pieśniarza, należało do całego ludu, 
jako depozyt przekazany od duchów 
i przodków, jako rodzaj duchowej łącz-

ności żywych i umarłych, w jakiejś sfe-
rze ponad czasem i przestrzenią. Pieśń 
była rodzajem świętości, niosła ze sobą 
mocną magię, mogła przywoływać za-
błąkaną duszę, uzdrawiać i przeklinać, 
a  nawet wpływać na los pieśniarza 
i jego słuchaczy. 

W  naszym kręgu kulturowym naj-
bliższych analogii dostarcza poezja od-
rodzenia irlandzkiego, a w jej tle dawne 
magiczne pieśni przedchrześcijańskich 
druidów. 

Od wieków szczególną okazją do 
manifestowania daru pieśni były obrzę-
dy pogrzebowe, potrzeba wyśpiewania 
lamentu sławiącego zmarłego (bardzo 
przypomina to obrzędy starożytnych 
Greków zapisane w  Homerowej Ilia-
dzie). Stąd popularna w  ludowej śpie-
wanej liryce kałmuckiej nuta żałobnej 
elegii i trenu. Oto jeden z tekstów tego 
typu.

PIEŚŃ O MATCE 

Tam, ze słońca górnej strony
w dół liściasty jedwab spływa;
latami wspominam matkę,
która w słońcu się roztliła. 

U zimnej wody, u źródła
Siadłem, piorąc mą koszulę
Siedzę, piorąc mą koszulę
I wspominam matkę mocno

U zimnej wody, u źródła
Siadłem, piorąc mą koszulę
Siedzę, piorąc mą koszulę
I wspominam matkę zmarłą
[…]

Matki dłonią sporządzona,
Im starsza, tym kształt piękniejszy,
Jakkolwiek się miększą staje,
To już nie matczyne dzieło,
Bo już żaden żal serdeczny,
Nie podźwignie matki miłej.

(przekład z ang. M. Grudzień)

Ta zaś pieśń powstała jako dzieło 
zbiorowe wśród dońskich „Kozaków 
kałmuckich” podczas wojny domo-
wej z  nacierającymi bolszewikami nad 
Donem i  na Krymie, ostatniej ostoi 
„białych”. Dokończona już na gorzkim 
wygnaniu, z  dala od stepu, stąd nuta 
nieukojonej nostalgii.

PIEŚŃ O PUŁKOWNIKU TIOPKINIE 

Na stepie cudownym, na własnym 
Walczyli w wojennych potrzebach
Za stan swój dawny, w obronie
Zmagali się, rąbali w galopie

Na stepie tym drogim, kałmuckim 
Bijąc się, do przodu i z tyłu,
By wiarę swych ojców zachować,
Powstali Kałmucy do boju

Za stan swój dawny, w obronie
Przelali krwi swojej tak wiele,
Z buddów błogosławieństwem
Niech zdławią swych wrogów, szu-

brawców […]

(przekład z ros. M. Grudzień)

I  na zakończenie coś z  zachowanej 
mądrości stepu, którego jest już coraz 
mniej. Życie stepowego pasterza skła-
nia do długich rozmyślań i refleksji nad 
ludzkim losem… 

KAŁMUCKA ZAGADKA LUDOWA:

Na gałęzistym drzewie zawieszono 
złote siodło.

(Odp.: złoty pierścień na palcu)

Jak legła, tak i  leży, a  gdyby wstała, 
do nieba by dosięgła.

(Odp.: droga)

PRZYSŁOWIA KAŁMUCKIE:

Dużo wiedz, mało mów.

Zanim lampa zgaśnie, rozbłyskuje 
nagłym blaskiem. 

Śmiałość zdobywa warowne grody.

Gdzie miód, tam i pszczoły. 

Ptak silny skrzydłami, a  człowiek – 
przyjaźnią.

Mirosław Grudzień 

W opisie Wygnania i Powrotu wyko-
rzystano materiał internetowy Stanisła-
wa Ciesielskiego 

http://www.sciesielski.republika.pl/
sov-dep/kalmuk1.html#xx.

Dawid Kugultinow

█
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Siedliska, wieś 
z  sekwojami

fot. Stanisław Turski
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Piotr Paweł Gach

Cmentarze, nekropolie i nagrobki lubelskie

O nagrobkach i cmentarzach istnieje u nas dość duża litera-
tura. Istnieją zatem opracowania naukowe dotyczące poszcze-
gólnych nagrobków i inskrypcji, przewodniki po konkretnych 
cmentarzach w danej miejscowości i wyodrębnionych w nich 
sektorach, publikacje o metodach i problemach dotyczących 
konserwacji nie tylko nagrobków, ale również epitafiów, ka-
plic i  kościołów z  katakumbami, pomników, czy też mate-
riałów pozyskanych z  odkrytych grobów. Przed laty Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze wydało cały tom wierszowanych 
epitafiów zebranych z  różnych cmentarzy, kościołów i  na-
grobków na terenie Polski i innych krajów. Dzieło to autorstwa 
Jacka Kolbuszowskiego pt. Wiersze z cmentarza. O współcze-
snej epigrafice wierszowanej (Wrocław 1985, ss. 258), zostało 
ilustrowane 57 czarno-białymi fotografiami, pocztówkami 
i grafikami. Zdaniem historyka literatury – J. Kolbuszowskie-
go – cmentarz stanowi przestrzeń sakralną, miejsce pamięci 
i miejsce imaginacyjnego obcowania żywych z martwymi, ob-
szar kultu prywatnego przybierającego formy publiczne i stąd 
stał się on polem działalności artystów, rzeźbiarzy i poetów. 
Ich działalność stworzyła indywidualizację grobu, wyrastającą 
z indywidualizacji osoby zmarłego, a jednocześnie świadczącą 
o niepowtarzalności ludzkiego istnienia. 

Barbara Ogrodowska stwierdziła przed laty (patrz jej 
książka: Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, 
wyd. 2, Verbinum, Warszawa 2001, s. 38), że „cmentarze 
projektowane według założeń parkowych, z  wytyczonymi 
alejami, ścieżkami, kwaterami, z  licznymi obiektami archi-
tektonicznymi, takimi jak kaplice grobowe, rzeźby, nagrobki 
z ciekawymi epitafiami i wierszowanymi inskrypcjami, z cza-
sem stworzyły niezwykłą poezję – lirykę cmentarną”. Tak 
było również w Lublinie i niewątpliwie cmentarz przy ulicy 
Lipowej do nich należy, tak ze względu na jego dużą wartość 
zabytkową, artystyczną, jak i historyczną.

Zmiany w lokalizacji cmentarzy
Warto przypomnieć, że średniowieczne cmentarze loko-

wano przeważnie w obrębie murów miejskich, przy kościo-
łach parafialnych, klasztornych i przy szpitalach. Natomiast 
poza miastami znajdowały się cmentarze żydowskie, jak rów-
nież dla ludzi biednych, żebraków i  skazańców oraz zmar-
łych na choroby zakaźne. Zmarłych spośród możnowładców, 
szlachty i  duchowieństwa do końca XVIII wieku chowano 
w kryptach pod kościołami i specjalnymi kaplicami, zwany-
mi często fundatorskimi. Cmentarze przykościelne nie po-
siadały oddzielnego ogrodzenia, dlatego ulegały zniszczeniu 
i erozji pod wpływem zmian atmosferycznych. Dzisiaj wie-
my, że na przełomie XVII i  XVIII stwierdzono negatywny 
wpływ lokalizacji cmentarzy na stan zdrowia ludności i moż-
liwość wybuchu epidemii z  powodu wadliwych i  bardzo 
płytkich pochówków. Pod koniec XVIII zaczynało brakować 
miejsca na pogrzeby, ponieważ kościoły parafialne, ani domy 
zakonne nie dysponowały dużą ilością ziemi na cmentarze. 

W tych okolicznościach podejmowano się trudnego zagad-
nienia, jakim była zmiana lokalizacji cmentarza. Sprawa no-
wej lokalizacji nabierała znamion pilności i  nieodzowności 
w sytuacjach konieczności zapewnienia dużej ilości pochów-
ków. Wynikały one z kilku powodów: epidemii, toczących się 
wojen i walk powstańczych, a także wzrostu demograficzne-
go, skutkującego również wzrostem pochówków.

Na przełomie XVIII i XIX wieku, dokonano zmiany loka-
lizacji cmentarzy na ziemiach polskich. Już w 1792 r. Komi-
sja Policji wydała uniwersał (rozporządzenie) obowiązujący 
w granicach chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej, aby 
jeszcze w tym samym roku przenieść wszystkie cmentarze za 
miasto i zaprzestać pochówków przy kościołach. W 1794 r. 
dokonano zakupów trzech mórg od lubelskich brygidek, a bp 
chełmsko-lubelski Wojciech Skarszewski wydał pozwolenie 
na założenie cmentarza na tych gruntach, zwanych cmenta-
rzem Rurskim lub na Rurach. Był on położony przy drodze 
do Kazimierza i  Konopnicy, początkowo na obszarze oko-
ło 1,6 ha. W krótkim czasie został ogrodzony drewnianym 
parkanem z murowanymi słupkami i obsadzony lipami, stąd 
bywał też nazywany cmentarzem „Pod Lipkami”, lub też 
w skrócie jako „Lipki”. W 1837 r. wybudowano tam kaplicę 
cmentarną, w 1840 r. wyznaczono ulice i aleje do stawiania 
pomników oraz miejsc do grzebania zmarłych w  grobach 
stałych i czasowych, a także wybrukowano ulicę prowadzą-
cą do nekropolii (1844). Dalsze jej poszerzenie nastąpiło 
w  1853  r., gdy przyznano dozorowi cmentarza 1,5 morgi 
ziemi, a w 1870 r. kolejne 4 morgi. Powierzchnia cmentarza 
w  1899 r. wynosiła 17,5 morgi, czyli 9,8 ha. Na skutek ist-
niejących potrzeb cmentarz powiększono w latach 20. XX w. 
o dalsze 2,9 ha, natomiast w 1932 r. otwarto nowy cmentarz 
przy ul. Unickiej. W 1912 r. nzwa ulicy Cmentarnej została 
zmieniona na Lipową.

Nekropolie królewskie
Istnieje również dzieło, które opisuje groby królewskie na 

Wawelu. Jest to książka Michała Rożka Groby Królewskie na 
Wawelu (książka miała kilka wydań, ostatnie: Wydawnic-
two Petrus, Kraków 2011, ss. 248). O  katedrze na Wawelu 
tak powiedział w 1978 roku kardynał Karol Wojtyła: Katedra 
wawelska jest niezwykłym fenomenem. Jest bowiem, tak jak 
żadna inna świątynia w Polsce, nasycona treścią historyczną, 
a zarazem teologiczną. Spoczywają w niej królowie polscy, po-
czynając od Władysława Łokietka. W tej świątyni byli oni ko-
ronowani i tu składano później ich doczesne szczątki. Ten, kto 
nawiedza katedrę wawelską, musi stanąć twarzą w twarz wo-
bec historii Narodu. Ci ludzie, których sarkofagi znajdują się 
w katedrze wawelskiej, także czekają tam na zmartwychwsta-
nie. Cała katedra zdaje się powtarzać słowa Symbolu apostol-
skiego: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”.  
A ludzie, którzy w niej spoczywają, są wielkimi Królami-Du-
chami, którzy prowadzą naród przez stulecia. Są to nie tylko 
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koronowani władcy i ich małżonki, czy też biskupi i kardyna-
łowie, są to także wieszczowie, wielcy mistrzowie słowa, którzy 
tak ogromne znaczenie posiadali dla mojej chrześcijańskiej 
i patriotycznej formacji. Zdajemy sobie wszyscy dobrze spra-
wę, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Więcej 
powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, 
bez lęku; bo zawiera się w niej – jak w mało której katedrze 
świata – ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała na-
sza historia, cała nasza przeszłość; przemawia zespołem po-
mników, przemawia zespołem sarkofagów, ołtarzy, rzeźb; ale 
nade wszystko przemawia do nas cała nasza przeszłość, na-
sza historia – zespołem imion i  nazwisk. Wszystkie te groby 
na Wawelu, imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają: znaczy 
każde dla siebie, a wszystkie razem wyznaczają olbrzymią, ty-
siącletnią drogę naszych dziejów.

Wypowiedź kardynała Karola Wojtyły uświadamia nam, 
nie tylko jak wielu królów pochowano na Wawelu, ale rów-
nież przybliża problematykę pochówków królewskich. 

Wspomniana książka M. Rożka opisuje ceremoniał po-
grzebowy, polskie zwyczaje balsamowania ciał królewskich 
oraz przedstawia opisy sporządzane przy otwarciach gro-
bów królewskich. Bardzo ważnym uzupełnieniem materia-
łu w niej zamieszczonego jest podana na końcu bibliografia, 
w  której możemy odszukać pozycje przydatne dla dalszego 
pogłębienia naszej wiedzy o królewskich pochówkach.

Charakter polskich cmentarzy i ich obszar
Warto podkreślić, że na cmentarzach w Polsce ludzie łą-

czyli kult prywatny zmarłych, z kultem publicznym i społecz-
nym, zwłaszcza osób, które swe siły i życie oddały dla dobra 
publicznego, a  zwłaszcza poświęcili się sprawie odzyskania 
niepodległości. Kult zmarłych stał się wyrazem patriotyzmu. 
Dopiero w XX wieku pojawiły się instytucjonalne – państwo-
we i  społeczne formy opieki nad grobami i  cmentarzami. 
Zmierzały one do zewidencjonowania i chronienia godnych 
uwagi grobów. Inicjatywy te wywodziły się z przesłanek na-
tury patriotycznej. Szczególne zasługi na tym polu miało Pol-
skie Towarzystwo Krajoznawcze. 

Nowe lokalizacje cmentarzy, również w Lublinie, wywarły 
wpływ na ich nowy charakter romantyczny i sentymentalny. 
Stworzyły też możliwość wspomnianej indywidualizacji gro-
bu, intymnego, osobistego uprawiania kultu i powiązania go 
z kultem publicznym i społecznym. Umieszczana na każdym 
prawie grobie inskrypcja chroniła zmarłego przed zapomnie-
niem. Tekst cmentarny potwierdzał, iż z ludzkiej perspekty-
wy każda śmierć jest równie ważna, jak każde życie.

W czasach romantycznych cmentarz stał się obiektem nie 
tylko godnym zwiedzania, czy literackiego i naukowego opi-
su, ale również wartym utrwalenia i symbolicznej interpreta-
cji w dziele malarskim, grafice, a później zarejestrowanym na 
wielu fotografiach. Obecnie przewodnicy i  piloci wycieczek 
uważają, że cmentarz przy ulicy Lipowej to „historia miasta 
utrwalona w  kamieniu, żeliwie i  drewnie, a  zarazem miej-
sce, gdzie nasi pradziadowie pozostawili po sobie informa-
cje o swoim istnieniu i działalności na rzecz miasta i regionu. 
Idąc alejami lubelskiej nekropolii, nasuwa się refleksja o ludz-
kim przemijaniu i kruchości życia” (J. Mleczek i K. Mleczek, 
Cmentarze przy ul. Lipowej w Lublinie, Lublin 2013, s. 3). 

Cmentarz w Lublinie przy ulicy Lipowej składa się z kilku 
części, które od początku istnienia miały oddzielne ogrodze-

Pocztówka wydana w 2010 r. przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Lublinie 
z podobizną jednego z siedmiu odnowionych i zakonserwowanych wówczas nagrobków.

Nagrobek Henryka Korczak-Swaryczewskiego, wykonany przez rzeźbiarza Władysława Barwickiego 
z cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie. Odnowiony w 2011 r. (jeden z siedmiu w tymże czasie).
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nia w postaci murowanej. Najstarsza część jest rzymskoka-
tolicka i pochodzi z 1794 r., ewangelicka z 1825 r., prawo-
sławna z 1840 oraz wojskowo-komunalna, posiadająca wej-
ście od ulicy Białej, zapoczątkowana została w 1916 r. Cała 
ta nekropolia zajmuje obecnie 12 ha i  została wpisana do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego w 1985 r. 

Oprócz indywidualnych, czy rodzinnych grobów z  po-
mnikami i  artystycznymi nagrobkami, na tym cmentarzu 
istnieją mogiły zbiorowe. Wymienimy je w układzie chro-
nologicznym, w  miarę ich powstawania. Do najstarszych 
należy mogiła magnacko-szlachecko-mieszczańska po-
wstała z  przeniesienia prochów z  nekropolii staropolskiej 
istniejącej pod kościołem św. Kazimierza i  obok niego 
w Lublinie, po kasacie klasztoru franciszkanów-reformatów 
w 1820 r. Druga mogiła zbiorowa powstała w 1852 r. po li-
kwidacji cmentarza funkcjonującego od średniowiecza przy 
kościele św. Michała. Trzecia mogiła zbiorowa to grobowiec 
powstańców z 1863 r., wzniesiony z cegły w 1916 r. na miej-
scu dawnego drewnianego krzyża, z  inicjatywy powstańca 
Henryka Wiercieńskiego. Na jego frontonie widoczny jest 
napis: PROCHY STRACONYCH W  ROKU PAŃSKIM 
1863. Przy granicy z  cmentarzem prawosławnym znajdu-
je się kolejna mogiła, usypana z ziemi z betonowymi kra-
wężnikami i krzyżem oraz napisem: Ofiarom zbrodni hitle-
rowskich pomordowanych przez okupantów hitlerowskich 
w r. 1939. Istnieje też osobna mogiła ofiar bombardowania 
Lublina 8–9 września 1939 r. Prawdopodobnie spoczywa 
w niej ciało poety Józefa Czechowicza, który wówczas zgi-
nął. Kolejna mogiła zbiorowa obejmuje więźniów Zamku 
Lubelskiego, zamordowanych w  masowych egzekucjach: 
4 lutego 1941 i  22 lipca 1944 r. Warto odnotować, że na 
cmentarzu wzniesiono również pomnik dzieci Zamojsz-
czyzny, pomordowanych w  1943 r. na Majdanku. Jest on 
usytuowany przy murze od strony ulicy Głębokiej i zawiera 
cokół z dwiema płaskorzeźbami przedstawiającymi marty-
rologię dzieci podczas akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej, 
którą objęto wsie Zamojszczyzny.

Cmentarz wojskowo-komunalny stanowi sektor wyod-
rębniony w 1916 r. Znalazły w nim odpoczynek ciała prze-
niesione z pól bitewnych z okolic Lublina oraz z lubelskich 
szpitali. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1915 r. Są to mogi-
ły żołnierzy austro-węgierskich z czasów I wojny światowej 
oraz następujące kwatery: Legionistów polskich walczących 
na terenie Lubelszczyzny w  latach 1915–1918, żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w  wojnie polsko-bolszewic-
kiej, kwatera partyzantów narodowości żydowskiej, sym-
boliczna Mogiła Katyńska i  również symboliczne mogiły 
żołnierzy Armii Krajowej, mauzoleum żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej, kolumbarium usytuowane w części ewangelickiej 
i  wojskowo-komunalnej oraz odsłonięta w  2012 r. tablica 
pamiątkowa pamięci adwokatów Lubelszczyzny.

Konserwacja nagrobków
U  nas w  Lublinie konserwację nagrobków cmentar-

nych przeprowadza się głównie z funduszów społecznych, 
uzyskanych podczas zbiórek do puszek przy wejściach na 
cmentarze. Zbiórki te mają już wieloletnią tradycję i odby-
wają się 31 października oraz 1 i 2 listopada każdego roku. 
Biorą w  nich udział aktorzy, literaci, przewodnicy wycie-
czek, harcerze, dziennikarze prasy, radia i telewizji, a także 

W 2012 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Lublinie zorganizował 
po raz 26 kwestę na cmentarzach i przeprowadził konserwację dalszych 7 
nagrobków położonych w najstarszej części cmentarza przy ul. Lipowej.

Obwoluta broszury obejmującej sprawozdanie z wszystkich kwest zorganizowanych 
w ciągu 28 lat przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Lublinie. 

Uwidoczniono na niej fotografie czterech ostatnio odnowionych.
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radni naszego miasta. Uchwała Rady Miejskiej w  Lublinie 
z dnia 19 III 1985 r. powołała do istnienia Społeczny Komi-
tet Odnowy Zabytków Lublina. Jego zadaniem stała się nie 
tylko ocena stanu zachowania, ale również wytypowanie do 
konserwacji i pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie 
wydatków związanych z ich odnową. W pierwszym okresie 
działalności Komitet wystosował pisma do różnych przedsię-
biorstw, resortów, władz partyjnych i innych organizacji, aby 
wsparły finansowo działalność Komitetu w trosce o ratowa-
nie zabytkowego zespołu Starego Miasta w Lublinie. 

W październiku 1987 r. powołano nową Komisję Ochro-
ny Zabytków Cmentarnych, na czele której stanął redaktor 
„Kuriera Lubelskiego” Leszek Mazurek. W szybkim tempie 
zorganizowano kwestę na cmentarzu przy ul. Lipowej w dniu 
1 listopada 1987 r. Wzięło w niej 26 osób spośród dziennika-
rzy prasy i radia, dyrektorów przedsiębiorstw, aktorów i in-
nych. Zebrano łącznie 571 710,60 zł, co można uznać za suk-
ces, a jednocześnie wyznaczenie kierunku działania. Zebrano 
też doświadczenia organizacyjne, wykorzystywane później 
w  przeprowadzaniu kwest w  następnych latach. Zbiera-
nie pieniędzy okazało się początkowym etapem działania, 
po którym należało opracować dokumentację, a  następnie 
wykonać konserwację nagrobków. W  tym celu nawiązano 
współpracę z  Wojewódzkim i  Miejskim Konserwatorem 
Zabytków, prosząc ich o  wytypowanie nagrobków wyma-
gających natychmiastowej konserwacji. Jeszcze w 1988 roku 
konserwatorzy wskazali 30 nagrobków i wycenili koszt rewa-
loryzacji nagrobka na kwotę od 130 000 do 1 400 000 złotych. 
Za pieniądze zebrane podczas pierwszej kwesty opracowano 
dokumentację i przeprowadzono konserwację nagrobka ro-
dziny Minclów – bohaterów Lalki Bolesława Prusa. 

W  kwietniu 1988 roku red. Leszek Mazurek zrezygno-
wał z przewodniczenia Komisji, a na jego miejsce wybrano 
Marka Wyszkowskiego. Podjęto decyzję o  organizowaniu 
corocznych kwest na cmentarzach Lublina i  postanowiono 
zaprosić do współpracy nie tylko dziennikarzy, ale również 
harcerzy, aktorów i  pracowników MO. Uzyskano zgodę 
kierownictwa Lubelskiej Rozgłośni Radiowej na wykorzy-
stanie holu w budynku rozgłośni na siedzibę sztabu kwesty 
i przeprowadzanie tam czynności logistycznych, związanych 
z organizacją przedsięwzięcia. Warto dodać, że do lepszej or-
ganizacji pracy Komitetu przyczyniły się cenne rady i wska-
zówki uzyskane od Jerzego Waldorffa, przewodniczącego 
Warszawskiego Komitetu Odnowy Zabytków, przez Zbi-
gniewa Oleszczyńskiego – sekretarza SKOZL. W  rezultacie 
podjętych działań, w  zorganizowanej po raz drugi kweście 
w 1988 roku wzięło udział 51 osób, które uzbierały łącznie 
1 271 932,00 zł. W 1993 roku kwestowało już 68 osób, zbiera-
jąc kwotę 68 666 000 zł. tj. 6 866 60 zł po denominacji.

Organizacja kwest cmentarnych
Od pewnego czasu na cmentarzu wojskowym przy ulicy 

Białej upamiętniano ofiary Katynia poprzez zapalanie zniczy 
układanych w kształcie krzyża, składanie wieńców i kwiatów. 
W  listopadzie 1989 roku z  inicjatywy Komisji powstał Ko-
mitet Upamiętnienia Ofiar Katynia, który wystąpił do władz 
miejskich i wojewódzkich o uzyskanie zgody na wzniesienie 
symbolicznej mogiły. W  tym samym czasie zorganizowała 
się Lubelska Rodzina Katyńska, która zaczęła gromadzić fun-
dusze na ten cel. Przez kolejne lata pieniądze zebrane z kwest 

listopadowych dzielono na konserwacje zabytkowych na-
grobków oraz na budowę Mogiły Katyńskiej. Odsłonięto ją 
30 maja 1993 roku, z dużym udziałem Rodziny Katyńskiej, 
społecznym wkładem instytucji i  przedsiębiorstw lubel-
skich1. W październiku 1993 roku Marek Wyszkowski złożył 
rezygnację z  przewodniczenia komisji cmentarnej i  zapro-
ponował na swoje miejsce Stanisława Santarka, co istniejący 
zarząd zatwierdził.

W  wyniku wspomnianych inicjatyw i  doświadczeń 
ukształtowała się grupa działaczy społecznych, licząca około 
30 osób, która postanowiła nie tylko reaktywować istniejącą 
tylko z nazwy organizację, ale opracowała statut i wystąpiła 
do Sądu Rejonowego o  wpis do Krajowego Rejestru Orga-
nizacji pod nazwą „Społeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Lublina”. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd Rejonowy dokonał 
wpisu w dniu 16 grudnia 1992 r.2

Jak już wspomniano, od 1993 roku przewodniczącym Spo-
łecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina został Stani-
sław Santarek (ur. 3 V 1932), wieloletni kolejarz, a następnie 
przewodnik turystyczny PTTK po Lublinie, Puławach, Na-
łęczowie i Kazimierzu. Corocznie organizuje on wraz z za-
rządem tego Komitetu kwesty na cmentarzach lubelskich. 
W  marcu 2005 roku Społeczny Komitet uznał bowiem za 
swoją podstawową działalność ochronę zabytków cmentar-
nych, a  funkcję przewodniczącego powierzył S. Santarkowi 
na następną kadencję. Tenże Komitet przed każdą kwestą 
wydaje drukiem pocztówkę, przedstawiającą całkowicie od-
nowiony nagrobek na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lu-
blinie. Na odwrocie pocztówki zamieszczone jest zazwyczaj 
sprawozdanie uwzględniające: dokonania Komitetu Odnowy 
Zabytków, wysokość środków uzyskanych podczas kwesty 
na cmentarzach Lublina w  danym roku, koszt konserwacji 
nagrobków zakwalifikowanych do konserwacji. Okazuje się, 
że powodzenie kwesty zależne jest nie tylko od hojności dar-
czyńców, ale też od odpowiedniej liczby kwestarzy. W ostat-
nich latach daje się zaobserwować zjawisko wzrastania liczby 
chętnych do kwestowania aż do ponad 200 osób3.

Przeszkodą w  realizowaniu zamierzeń konserwatorskich 
był brak fachowych wykonawców, jak i niedostępność środ-
ków chemicznych potrzebnych do konserwacji kamienia. Po-
nadto brakowało pomieszczeń na siedzibę sztabu organizowa-
nej społecznie kwesty. Po kilku latach gościnności w holu radia 
przez dwa lata swoje pomieszczenie udostępniało na ten cel 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, a w ostatnich 
latach sztab kwesty znalazł pomieszczenie naprzeciw cmenta-
rza, w biurach administracji Dozoru Cmentarzy Rzymskoka-
tolickich w Lublinie przy ul. Lipowej. Ponadto sytuacja uległa 
zmianie, gdy w 1992 roku nawiązano współpracę z Pracownią 
Konserwacji Dzieł Sztuki Romana i  Moniki Konkolewskich. 
Od tego czasu przeprowadzano prace konserwatorskie przy 7 
do 20 nagrobkach rocznie. W  latach 1985–2014 przeprowa-

1 XXVIII lat Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina, 
Lublin 2013, s. 4.

2 Tamże, s. 5.
3 Tamże, s. 7, w dotychczasowych kwestach niezawodną grupę sta-

nowią przewodnicy turystyczni PTTK, pracownicy Poczty Polskiej 
i lubelskich mediów. Ponadto w ostatnich kwestach brała udział mło-
dzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, prezydenci mia-
sta, niektórzy radni oraz znani politycy.
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dzono odnowę 268 zabytków, usytuowanych w różnych sek-
torach cmentarnych przy ulicy Lipowej. 

W  roku 2014 odbyła się już 28 kwesta, zorganizowana 
przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina, dzia-
łający pod kierunkiem Stanisława Santarka. Warto dodać, że 
wyznaczanie nagrobków do konserwacji odbywa się komi-
syjnie, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
który nadzoruje też prace konserwatorskie, sporządza proto-
kół odbioru. Z przebiegu prac konserwatorskich wykonaw-
ca sporządza dokumentację zawierającą opis prac i użytych 
materiałów oraz dokumentuje fotografiami nagrobków ich 
stan przed i  po konserwacji. Jeden egzemplarz dokumen-
tacji otrzymuje Społeczny Komitet, a  drugi Wojewódzki 
Konserwator. Prace konserwatorskie polegają nie tylko na 
oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków powstałych pod wpły-
wem atmosferycznym, ale przede wszystkim na nasączeniu 
kamienia specjalnymi chemikaliami, zabezpieczającymi ka-
mień przed dalszym niszczeniem. Sąd Rejonowy decyzją z 14 
maja 2005 r. uznał Społeczny Komitet za organizację pożytku 
publicznego i wpisał go do Krajowego Rejestru pod nr KRS 
0000159001. Tym samym jest on uprawniony do otrzymania 
1% odpisu podatku. Obecny Zarząd Komitetu Społecznego 
pracuje w  składzie: Stanisław Santarek – przewodniczący, 
Piotr Makarzec – wiceprzewodniczący, Maria Goździowska-
-Łubkowska – sekretarz, Halina Piłat-Łapinkiewicz – sekre-
tarz, Bartosz Rybak – członek zarządu.

Mieszkańcy Lublina z  każdym rokiem wrzucają do pu-
szek wyższe datki. Wynosiły one w 2008 r. – 75 645,59 zł., 
w 2010 r. – 77 372,47 zł, w 2012 r. – 84 215,08 zł. Po zakoń-
czonej zbiórce, każda puszka jest otwierana komisyjnie. Pie-
niądze są liczone i wpisywane do specjalnego protokołu, któ-
ry podpisują członkowie komisji i kwestarz. Zebrane kwoty 
posegregowane według nominałów umieszcza się w specjal-
nych workach i przekazuje do banku, gdzie są ponownie li-
czone. Przy zastosowaniu tej procedury w historii kwesty nie 
doszło do żadnych potknięć finansowych4.

Twórcy artystycznych nagrobków
Przeprowadzone badania części nagrobków na cmentarzu 

przy ulicy Lipowej wykazały, że zostały one wykonane w ka-
mieniu, drewnie i metalu (pod koniec XIX i na początku XX 
w). Występujące w  tym czasie czynniki, takie jak: kryzysy 
ekonomiczne, wojny, powstania narodowe i  aktualne mody, 
wpłynęły na zmianę tworzywa i kształt nagrobków oraz gro-
bowców. Zmiany objęły również zwyczaj składania kwiatów 
na grobach. Do połowy XIX w. składano raczej jeden kwiat na 
grobach bohaterów, władców, poetów i dziewic, przestrzegając 
do końca XIX wieku reguł tzw. mowy kwiatów, która wyzna-
czała symboliczne znaczenie różnych kwiatów i roślin. 

Swoje dzieła nagrobkowe kamieniarze i  rzeźbiarze wyko-
nywali w  warsztatach działających nie tylko w  Lublinie, ale 
również w Warszawie, czy nawet w Krakowie. Oto nazwiska 
właścicieli tych warsztatów: Konstanty Laszczka (1865–1956), 
Bolesław Jeziorański (1868–1920), Andrzej Pruszyński (1836–
1895), Bolesław Syrewicz (1835–1899), Hipolit Kasjan Mar-
czewski (1853–1905), Adolf Saturnin Timme (1869–1901), 
Antoni Kurzawa (1842–1898), Władysław Barwicki (1865–
1933), Henryk Żydok (1856–1906), Franciszek Dec (1891–?), 

4 Tamże, s. 6–8.

Roman Lubowiecki (1864–1940), Leon Migalski (1881–1941). 
Należałoby opracować bardziej szczegółowo ich działal-
ność i  omówić dzieła poszczególnych twórców nagrobków, 
a zwłaszcza tych o dużych walorach artystycznych.

Zasłużeni dla Lubelszczyzny pochowani na cmentarzu
Postać ks. Piotra Ściegiennego (1801–1890) – przywód-

cy chłopskiego i działacza niepodległościowego, katorżnika 
i męczennika, powinna być znana z podręczników szkolnych 
do historii. Za swoją działalność został zesłany na Syberię, 
skąd powrócił do kraju w 1871 roku i osiadł w Lublinie, pra-
cując do końca swoich dni jako kapelan w  szpitalu. Zmarł 
w  listopadzie 1890 r. w Lublinie, a  Jego pogrzeb prowadził 
na cmentarz przy ulicy Lipowej bp Franciszek Jaczewski, 
dając dowód swej postawy patriotycznej i  zjednując sobie 
przychylność Lublinian. Pogrzeb stał się wielką manifestacją 
Polaków naszego regionu.

Na tym samym cmentarzu znajdują się groby biskupów 
lubelskich, profesorów seminarium diecezjalnego, a  także 
rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i  innych 
uczelni powstałych po wojnie. Są tu zatem groby takich bi-
skupów jak: Walenty Baranowski (1805–1876), Kazimierz 
Wnorowski (1818–1885) – zesłany na Sybir za działalność 
niepodległościową, powrócił do Lublina w  1856 r., pełnił 
funkcje biskupa w latach 1872–1885, Aleksander Schoeneich 
(1861–1939) – ewangelicki pastor i biskup.

Tutaj został pochowany ksiądz Idzi Radziszewski (1871–
1922) – założyciel i  pierwszy rektor Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Tutaj ma swój grób ks. Jan Wadowski 
(1839–1907) – profesor seminariów we Włocławku i Lubli-
nie, badacz historii kościołów lubelskich oraz wielu innych 
profesorów i rektorów uczelni kościelnych i państwowych.

Na cmentarzu przy ulicy Lipowej pochowano lekarzy 
– społeczników, uhonorowanych również nazwami ulic 
w  mieście: Kazimierz Jaczewski (1862–1934), Mieczysław 
Biernacki (1862–1948), Józef Stein (ok. 1760–1830), Adam 
Majewski (1867–1948), Gustaw Doliński (1847–1906). Mają 
tu również swoje groby: malarze, rzeźbiarze i  graficy, tacy 
jak: Władysław Barwicki (1865–1933), Bohdan Kelles-Krau-
ze (1885–1945, był też architektem i prowadził liczne prace 
przy gmachu KUL), Konstanty Kietlicz-Rayski (1868–1924, 
malarz, etnograf, pedagog), Krzysztof Kurzątkowski (1929–
1989, wykonywał też plakaty, ilustracje, projekty obwolut 
i  okładek książek). Na cmentarzu znaleźli swoją ostatnią 
przystań literaci, żeby tylko wymienić niektórych: Klemens 
Junosza Szaniawski (1849–1898, powieściopisarz, nowelista, 
felietonista), Konrad Bielski (1902–1970), Józef Łobodow-
ski (1909–1988, wybitny poeta zmarły na emigracji), Maria 
Bechczyc-Rudnicka (1888–1982, pisarka, krytyk teatralny).

Na cmentarzu przy ulicy Lipowej spoczywają osoby bar-
dzo zasłużone dla miasta i  całej Lubelszczyzny. Należy do 
nich niewątpliwie pedagog, językoznawca, etnograf, histo-
ryk, współtwórca Muzeum Lubelskiego i założyciel Bibliote-
ki Publicznej w Lublinie Hieronim Łopaciński (1860–1906). 
Lista pochowanych tutaj przemysłowców, mechaników, in-
żynierów, ekonomistów, pedagogów jest długa i  warta od-
dzielnego omówienia.

Piotr Paweł Gach
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Józef Czechowicz

CMENTARZ LUBELSKI

Zegary, twarze nocy niewesołe,
hasło podają: północ, północ!
Dołem
place konopne, lniane,
ulice – długie mroku czółna,
lamp łańcuchami spętane.

U krańca Lublina czworokąt czarny
szumem poemat wiatrów skanduje.
Klony, brzeziny, kasztany, tuje
obsiadły wyspę umarłych.

Aleje głuche mamrocą nocą jak rynny.
Blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień,
o bluszcz, żałobny barwinek,
paprocie.

Krzyże z marmuru, anioły brązowe srogo
stanęły na piersiach trumien.

Pieje kogut.

Napisy z bramy cmentarza w pamięci zakarbuj, zatnij:
„Oto teraz w prochu zasnę – z prochu wstanę w dzień ostatni...”

J. Czechowicz, Pisma zebrane. Wiersze i poematy.  
Opracował Józef Franciszek Fert, t. 1, Lublin 2012, s. 140.

Fot. Stanisław Turski
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„Z  NIEGO MY 
WSZYSCY…” – 
W  HOŁDZIE 

WIESZCZOWI

W  piątek, dnia 27 listopada 2015 
roku  o godz. 12.00 odbyła się,  jak to 
bywało w  latach ubiegłych – krótka 
uroczystość tzw. Zaduszek Mickiewi-
czowskich pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza w Rzeczycy Okrągłej.

Uczestniczyli w  niej: Helena Sta-
niek, artystka malarka, córka  śp. Józefa 
Kuczmana, twórcy pomnika Mickiewi-
cza w  Rzeczycy,  delegacja młodzieży 
szkolnej z  Zespołu Szkół w  Rzeczycy 
Długiej pod kuratelą dyrektora Jacka 
Bochniaka, oraz  delegacja stalowowol-
skich literatów ze Stowarzyszenia Lite-
rackiego Witryna, które od 2010 roku 
sprawuje patronat  nad  mickiewiczow-
skimi spotkaniami w tej miejscowości. 

Pod pomnikiem zapalono znicze 
i złożono wiązanki w barwach narodo-
wych. 

Spotkanie otworzyli: Małgorzata Żu-
recka, poetka,  inicjatorka  i  organiza-
torka  Literackich Zaduszek w Rzeczy-
cy, oraz Mirosław Grudzień, wiceprezes 
Stowarzyszenia. 

Małgorzata Żurecka podkreśliła  
wyjątkowość rzeczyckiego pomnika 
Mickiewicza, który jako monument 
zlokalizowany w przestrzeni autentycz-
nie wiejskiej jest unikatem w skali całej 
Polski. Nawiązała przy tym do wyra-
żonego w  „Panu Tadeuszu” marzenia 
Poety, aby jego dzieła „zbłądziły pod 
strzechy”. 

Piotr Sikorski, znany stalowowolski 
poeta i  bard, odczytał swój wiersz pt. 
„Moja wolność”. 

Na zakończenie Mirosław Grudzień 
w  kilku słowach opisał okoliczności  
śmierci Poety przed 160 laty i odczytał 
przejmujący wiersz Jana Lechonia pt. 
„Śmierć Mickiewicza”.

Niebo sprzyjało zebranym pod po-
mnikiem, pogoda była słoneczna i bez-
wietrzna. Kamienny pomnik Wieszcza 
spoglądał na zgromadzonych  jak gdyby 
z życzliwą zadumą…

(m.g.)

Pomnik Mickiewicza w Rzeczycy. Stoją (od prawej) Anatol Diaczyński, Mirosław Grudzień, Helena 
Staniek, Małgorzata Żurecka, trzyosobowa  delegacja młodzieży  z Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej, 

Piotr Sikorski (pierwszy z lewej)

Juliusz Kossak, Mickiewicz i Sadyk Pasza na stepie
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Śmierć i  pogrzeb Wieszcza

Adam Mickiewicz, jak wielu pamięta, wędrował z Wilna przez Petersburg  na 
Krym, bawił w Moskwie, w Dreźnie, gościł w Poznańskiem, przyszło mu mieszkać 
w Paryżu, odwiedził Rzym, świat pożegnał w Stambule.  Do Turcji wyjechał  pół 
roku po śmierci żony, dokładnie 160 lat temu, aby wspierać  tworzenie polskich  
oddziałów wojskowych, które miały przynieść Polsce wolność. 

Wyruszył jedenastego września o 8 wieczorem 1855 roku,   wraz z Henrykiem 
Służalskim i księciem Władysławem Czartoryskim ruszyli z dworca kolei lyońskiej. 
W Marsylii wsiedli na okręt „Tabor”. Już na ziemi tureckiej Mickiewicz zamieszkał 
w klasztorze Lazarystów razem ze Służalskim i Armandem Levy.

Poeta rozstał się ze światem nagle, nieoczekiwanie, 26 listopada około godziny 
21, podobno zarażony cholerą, ale przyczyna zgonu nie jest do końca jasna. 

W skromnej izbie, w której skonał, gromnica oświetlała stół nie nakryty, znaj-
dowało się kilka prostych krzeseł, łóżko polowe. Ci, którzy byli wtedy przy nim, 
zapamiętali do własnej śmierci ten stół, te kilka krzeseł i łóżko, na którym umarł.

W akcie zgonu napisano: wylew krwi do mózgu. 
Miał wtedy 57 lat… Ostatnie jego słowa: POWIEDZ DZIECIOM,  NIECH SIĘ 

KOCHAJĄ. Osierocił sześcioro dzieci. Ale i  wszyscy Polacy poczuli się nagle osie-
roceni…

30 grudnia, w Stambule,  padał deszcz. Trumnę ze zwłokami Mickiewicza sto-
jącą na prowizorycznym katafalku oficerowie Pierwszego Pułku Piechoty złożyli 
na wozie zaprzężonym w parę wołów. Wóz pokryto czarnym całunem. Orkiestra 
zagrała marsza żałobnego. Za trumną ruszyli, człowiek przy człowieku: Polacy, 
Turcy, Francuzi,  Ormanie, Żydzi, Serbowie, Albańczycy, Bułgarzy, Grecy, Włosi 
i  Dalmatyńczycy. Czarne turbany i  odkryte głowy, nędzarze i  bogaci, żołnierze 
i cywile. Na czas nabożeństwa katolickiego trumnę wniesiono do kościoła katolic-
kiego na ulicy Pera. Po nabożeństwie  kondukt pogrzebowy  zdążał na Top-hane, 
gdzie trumnę umieszczono w łodzi i przewieziono na okręt pocztowy „Eufrat”.

31 grudnia trumna ze zwłokami poety odpłynęła do Francji.
Pochowano go we francuskiej ziemi, skąd w 1890 roku  prochy Wieszcza prze-

wieziono na Wawel w Krakowie, gdzie obecnie  spoczywa razem z polskimi królami.
Niezrównany Jan Lechoń  napisał wiersz o ostatnich chwilach życia Mickiewi-

cza na obcej ziemi, w obcym tureckim mieście. (m.g.)

Jan Lechoń 

ŚMIERĆ MICKIEWICZA

Gdy przyszli, by jak co dzień odebrać rozkazy, 
Zaszli drogę im ludzie, co umarłych strzegą, 
I rzekli: „Nie możemy wpuścić was do niego, 
Bo ten człowiek umiera od strasznej zarazy”. 

Więc wtedy oni płakać zaczęli jak dzieci 
I szeptali z przestrachem: „Przed nami noc ciemna! 
Ten księżyc, który teraz nad Stambułem świeci, 
Patrzcie, jaki jest inny niż ten nasz znad Niemna”. 

A on w tej samej chwili myślał: „Jak to blisko! 
Słyszę pieśń, co śpiewano nad moją kołyską, 
Widzę zioła i kwiaty nad Świtezi tonią, 
I jeszcze tylko chwila, a dotknę je dłonią”.

Ostatnie dni poety
W październiku 1855 książę Władysław 

Czartoryski i  Adam Mickiewicz udali się 
z  Turcji do obozu wojskowego w  Burgas 
(dzisiejsza Bułgaria). Powitał ich uroczyście 
Sadyk Pasza (Michał Czajkowski) na czele 
kozackich sotni, dla których książę zakupił 
mundury.

Pobyt w  obozie wojskowym w  Burgas 
dał – bez wątpienia – początek ciężkiej cho-
robie poety. Odnotowano, że Mickiewicz 
,,podobał sobie nad wyraz w obozowym ży-
ciu, jeździł konno na polowanie, jadł proste 
potrawy, lecz zmiana taka życia paryskiego, 
pokojowego, na polowe była za gwałtowna 
i nieostrożna”. Jeździł konno – jak zapisa-
no – a  nawet polował. Dosiadał poeta ła-
godnego bułanka, zwanego pieszczotliwie 
,,Krokodylem”, ale dosiadał z  krzesła, był 
bowiem, co tu kryć, tęgi i  nie miał wpra-
wy w  jeździe konnej. Piotr Suchodolski, 
kapitan I pułku Kozaków, wykonał – na 
wieczną pamiątkę – rysunek powrotu z po-
lowania. Bardziej znana jest wersja Juliusza 
Kossaka, którą zamieszczamy.

W Burgas był Mickiewicz pod opieką le-
karską doktora Stanisława Drozdowskiego, 
który popierał koncepcje polityczne poety. 
Mickiewicz zmarł w otoczeniu kilku przy-
jaciół, w  tym S. Drozdowskiego. W zbio-
rach Biblioteki Czartoryskich zachował się 
interesujący list S. Drozdowskiego: „Adam 
Mickiewicz skończył życie 26-tego o o go-
dzinie 9-tej wieczorem: zasłabł o 11-ej rano 
na cholerę – mnie dano znać o  godzinie 
7-em wieczorem i jakem przybył, już znala-
złem bez żadnej nadziei. Xsiądz Ławrymo-
wicz był zawołany i odbył swoje obrządki 
religijne. Ostatnie momenty był bardzo 
spokojne, wyrażania twarzy po śmierci 
były przyjemne i uśmiechające się; na drugi 
dzień został zabalsamowany”. (w.w.)

Eugene Delacroix Mickiewicz
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Tylko raz do roku trwa takie spo-
tkanie żywych z  żywymi i  z  umarły-
mi. Niektórych żyjących znajomych 
z dawnych lat spotykam na cmentarzu 
tylko w Zaduszki. Tych, co w wieczno-
ści, z roku na rok coraz więcej.

Już od świtu słyszę – jadą. Silniki 
wyraźnie zwalniają obroty na zakręcie 
w stronę cmentarza. Pokazało się słoń-
ce i rzeka aut sunie wolno na cmentar-
ne wzgórze. Niżej, jak okiem sięgnąć,  
łąki pełne kolorowych, błyszczących 
karoserii. Kiedyś, jakieś 30–40 lat temu, 
tak samo stały tu zaprzęgi konne. Tyl-
ko gdzieniegdzie zaistniało jakieś auto, 
częściej traktor. Nad stłoczoną ciżbą 
furmanek unosił się gwar ludzi i  rże-
nie koni. Potem sygnaturka z  kaplicy 
wołała wszystkich na zaduszne nabo-
żeństwo. W dzień Wszystkich Świętych 
mało kto odwiedzał groby, najczęściej 
dzieci i młodzież. Świece na grobach za-
palano sporadycznie i dość oszczędnie, 
aby na Zaduszki starczyło. Wieczorem 
w  kościele było celebrowane główne 
nabożeństwo ze specjalnymi nieszpo-
rami żałobnymi. Na środku kościoła 
kościelny ustawiał katafalk, a  na nim 
pustą, czarną trumnę, otoczoną świe-
cami na wysokich, drewnianych lich-
tarzach, także czarnych. Będąc dziećmi, 
baliśmy się tej trumny przez cały rok, 
bo jako ministranci znajdowaliśmy ją 
a  to w przedsionku nieistniejącego już 
„babińca”, a to w kruchcie dzwonnicy. 
Ciekawe, czy zachowała się do naszych 
czasów i gdzie jest teraz?

Moje tegoroczne wypominkowe 
wędrowanie rozpoczynam na cmenta-
rzu, tuż za ogrodzeniem przy głównej 
bramie. Śp. Marianna Olech (1903–
1983) – matka mojego chrzestnego, 
siostra mojej babki z domu Szafraniec. 
Do dziś pamiętam smak razowego 
chleba z białym serem polanym mio-
dem, jakiego nie szczędziła nam, dzie-
ciom zgonionym zabawą w  okolicz-
nych sadach. Zapracowana, wiecznie 
krzątająca się po izbie i wokół domu. 
A dom był stary ze strzechą, z zimnym 

klepiskiem w sieni i ciemną belką pod 
sufitem od drzwi aż do południowego 
okna. Ciotka –  bo tak na nią mówili-
śmy –  zawsze miała dla nas dobre sło-
wo, jakieś owoce w podołku fartucha, 
latem chłodne, zsiadłe mleko w  izbie 
i czas na pogawędkę. Bogobojna, obec-
na w  kościele nie tylko od wielkiego 
święta, w chwilach wolnych odmawia-
ła różaniec i  nuciła Godzinki. Niech 
odpoczywa w Panu.

Dalej –  w  rodzinnym grobowcu 
przy alejce – śp. Tadeusz Kulik (1956–
2000) –  mój szkolny kolega z młodszej 
klasy, o którego przedwczesnej śmierci 
dowiedziałem się przypadkiem po kil-
ku miesiącach. Jeszcze w podstawówce 
nauczył się grać na akordeonie na ple-
banii u księdza Pińciurka (1928–1999, 
pochowany w  Momotach Górnych). 
Tadek zapewne miał talent muzyczny, 
bo grał znakomicie. Potem wystąpi-
liśmy razem w  kościelnych jasełkach 
–  mamy wspólne zdjęcie. Bywało, że 
spotykaliśmy się w  Lublinie podczas 
studiów. A  po latach los rzucił go do 
Chełma. Kiedy przychodził z córką na 
lekcje do szkoły muzycznej, czekając 
na swoje pociechy, gawędziliśmy o sta-
rych dziejach z  młodości. Nigdy nie 
skarżył się na los ani na chorobę. Żył 
skromnie i tak cicho odszedł. Spoczy-
wa prawie niezauważony w rodzinnej, 
zbiorowej mogile.

Bliżej nowego cmentarza, niedaleko 
nieczynnej cmentarnej pompy, która 
zawsze dawała mętną wodę, pocho-
wany jest śp. Jan Skiba (1954–2008) 
– zginął tragicznie, potrącony przez 
samochód niedaleko swego domu. Od 
kiedy pamiętam, zawsze wszyscy mó-
wili na niego Adolek (na drugie imię 
miał Adolf). To był mój sąsiad zza 
miedzy i  nieodłączny towarzysz na-
szych wiejskich zabaw od niepamięt-
nych czasów. Nie miał zbyt tęgiej gło-
wy do nauki i w dzieciństwie nie mógł 
nauczyć się jazdy na rowerze, dlatego 
zawsze pozostawał w cieniu rówieśni-
ków. Jednak tylko on wiedział, gdzie 

rosną najlepsze grzyby, kto komu wy-
ciął drzewo w  lesie i  co się zdarzyło 
w najodleglejszej wsi. A ostatnimi laty 
na rencie zajmował się robieniem mio-
teł z brzozowych witek, które sprzeda-
wał na targu albo rozdawał znajomym 
wedle własnego uznania. Moja mama 
miała ich spory zapas. I  choć Adol-
ka już nie ma na tym świecie, jeszcze 
długo zamiatać będziemy podwórko 
jego brzozowymi miotłami. Wart jest 
modlitwy i znicza na grobie. Spoczywa 
razem z rodzicami, których też dobrze 
pamiętam.

Wracam w okolice kaplicy cmentar-
nej pw. św. Elżbiety, nazywanej tu przez 
miejscowych „kościółkiem”. Zabytek 
to cenny, pochodzący z  I  połowy XIX 
wieku. Dziś wreszcie odczytałem in-
skrypcję na poprzecznej belce tęczowej 
łączącej obie ściany kaplicy nad nawą. 
Brzmi ona tak: „CZEMŻE JA JESTEM 
WOBEC CIEBIE PANIE PYŁKIEM 
ŻYJĄCYM W  ŚWIATA BEZDEN-
NOŚCI LECZ TYŚ MI WYTKNĄŁ 
DROGĘ DO WIECZNOŚCI I KAZAŁ 
PRZEBYĆ ŚMIERTELNE OTCHŁA-
NIE WIĘC JE PRZEBĘDĘ NA TWE 
ROZ / KAZANIE DUCH MÓJ WNIJ-
DZIE W KRAJ NIE ŚMIERTELNOŚCI 
GDZIE CZYSTA ROZKOSZ WIECZ-
NE SZCZĘŚCIE GOŚCI I  DLA WIE-
RZĄCYCH TWOJE MIŁOWANIE. 
WYRESTAUROWALI POBOŻNI PA-
RAFIANIE TUTEJSI W 1867”. Zacho-
wałem oryginalną pisownię bez znaków 
przestankowych.

W pobliżu kaplicy miejsce wieczne-
go spoczynku znaleźli dawni kapłani 
turobińscy, wśród nich śp. ks. kanonik 
Wincenty Feliks Pawelec (1888–1970), 
którego dobrze pamiętam z  lat dzie-
ciństwa. W kapłaństwie przeżył 57 lat. 
Oprócz parafii i  dekanatu prowadził 
także gospodarstwo rolne. Gdzieś kie-
dyś wyczytałem, że jako chełmski wi-
kary w  powozie zaprzężonym w  białe 
konie przewiózł w  uroczystej procesji 
Najświętszy Sakrament do kościoła na 
Górze Chełmskiej w  maju 1919 roku, 

Prowincji moc

Henryk Radej

Wypominki osobiste
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po prawie półwiecznej nieobecności 
katolików w tej świątyni. Ministrantu-
ra z ks. Pawelcem była dość stresująca 
dla ministrantów, bo wymagał od nas 
wyraźnej łaciny, a nie takiej udawanej 
i w pośpiechu. Dobrze pamiętam jego 
pogrzeb w połowie listopada i w błocie 
po kolana, bo nie było jeszcze wtedy 
bitej drogi na cmentarz. Dopiero wraz 
z  jego odejściem w  kościele turobiń-
skim na dobre zaczęto wprowadzać 
nowy obrządek posoborowy. W  tych 
sprawach ks. kanonik Pawelec był zde-
cydowanym tradycjonalistą. Wieczne 
odpoczywanie racz mu dać, Panie.

Na skraju „nowego cmentarza”, tuż 
przy polu, na którym wykiełkowała 
już nowa ozimina, a  nie ma jeszcze 
cmentarnego płotu, pochowany jest 
śp. Leon Olech (1928–1993) – mój 
chrzestny, który nigdy nie założył ro-
dziny i traktował mnie wyjątkowo ro-
dzinnie. Dumnie pręży się wśród gości  
na pamiątkowej fotografii z  mojego 
chrztu. Był po trosze stolarzem i rolni-
kiem, ale przede wszystkim pszczela-
rzem i to on wprowadził mojego ojca 
w  tajniki tego rzemiosła. On także 
zrobił dla mnie pierwsze amatorskie 
narty, których zazdrościli mi koledzy. 
Miały wyginane czuby (widziałem, 
jak gotował je w kotle z ziemniakami), 
parciane paski na buty i  rowek anty-
poślizgowy pod spodem. To w  jego 
domu oglądałem pierwszy w  życiu 
ruchomy film, wyświetlany przez kino 
objazdowe. Takich i innych spraw nie 
zapomina się do końca życia. Nie by-
łem na jego pogrzebie, bo kiedy zmarł, 
wędrowałem po Ukrainie, tropiąc kre-
sowe losy rodaków. Teraz nigdy nie 
przechodzę obojętnie koło jego grobu.

A ja wędruję dalej.   
Przy głównej alejce w stronę kaplicy 

pochowana jest śp. Urszula Spasiewicz 
(1934–1981) [z  domu Łukaszczyk] – 
moja pierwsza nauczycielka i  wycho-
wawczyni ze szkoły podstawowej. Za-
pewne byłem dla niej trochę niesfornym 
uczniem, bo czytać i  pisać nauczono 
mnie w domu, więc musiała mnie zająć 
czymś atrakcyjnym, abym innym nie 
przeszkadzał. Była dla mnie pierwszym 
wzorem kobiety i  matki z  tzw. miasta. 
Zawsze elegancka i  uśmiechnięta, gdy 
trzeba – surowa, a jednocześnie jak mat-
ka dla sporej gromady rozwrzeszczanej 
dzieciarni. Wiem, że mnie lubiła i ceniła, 
wyróżniała zasłużenie, ale też sprawie-

dliwie karała na miarę naszej dziecięcej 
wrażliwości. Nauczycielka z  powołania 
całym sercem. Pamiętam, jak wymy-
ślała dla nas zabawy w  przyszkolnym 
sadku i różne zabawy w szkole, aby każ-
demu dać okazję do błyśnięcia jakimś 
talentem. Spoczywa obok swego męża 
śp. Ryszarda Spasiewicza (1918–1998) 
– wieloletniego, zasłużonego organisty 
w  tutejszym kościele, który podążył za 
nią do wieczności kilkanaście lat później. 
Ze wzgórka, na którym usytuowana jest 
ich mogiła, rozciąga się przepiękna pa-
norama na Turobin i  okoliczne wioski 
oraz na rozległą Dolinę Poru. Na grobie 
zawsze są kwiaty, a dziś wyjątkowo pło-
nie dużo świateł. Dokładam swoją mo-
dlitwę i lampkę pamięci.

Dochodzę jeszcze wyżej, na sam kra-
niec cmentarza. Niedaleko od grobu 
mojego ojca pochowana jest śp. Wanda 
Próchniak (1955–1982) [z domu Radej] 
z Tarnawy Dużej – moja licealna kole-
żanka klasowa. Była zdolną uczennicą 
prawie ze wszystkich przedmiotów. 
Pamiętam jej jasne, słowiańskie włosy 
rozsypane aż na plecy. Ukończyła po-
litechnikę, założyła rodzinę... Zmarła 
niespodziewanie podczas snu w czasie 
wakacji w  rodzinnym domu na wsi. 
Najprawdopodobniej zawiodło serce. 
Teraz spotykam nad grobem jej mat-
kę, męża oraz dwoje dorosłych dzieci. 
Niedawno złożono także tutaj jej ojca, 
który dożył sędziwego wieku. Tragicz-
ne, gdy dzieci szybciej odchodzą z tego 
świata od swoich rodziców. Panie, miej 
miłosierdzie…

Prawie w  samym środku cmenta-
rza –  pomiędzy starym a nowym – na 

wysokości kościółka znajduje się grób 
rodziny Albiniaków, gdzie pochowani 
są m.in. śp. Kazimierz Albiniak (1937 
– 2003) i jego ojciec –  śp. Jan Albiniak 
(1898–1973). O  życiu ich obu można 
by napisać niejedną przygodową po-
wieść. Po życiowych zawirowaniach 
w  świecie obaj wrócili na wieś, by tu 
pośród swoich dopełnić żywota. Kazika 
wszyscy lubili, bo był uczynny i  niko-
mu nie wadził. Żył skromnie i wesoło, 
ale za własne pieniądze. Był czas, kiedy 
pracował nawet w jakiejś stoczni i przy 
budowie dróg w Warszawie, ale wielkie 
miasto ani morze nie urzekły go. Wolał 
okoliczne pola i wędrówki do lasu, ro-
botę na budowie i jazdę na zdezelowa-
nym rowerze. Po jakimś poważniejszym 
upadku nie podniósł się więcej, zacho-
rował i zabrał z tego świata.

Zaś jego ojciec, Jan, był mentalnie 
przedwojennym typem człowieka. 
Miał za sobą epizod emigracyjny we 
Francji i  pracę przy podnoszeniu… 
kurtyny w  Teatrze Wielkim w  War-
szawie. Rozmiłowany w  literaturze 
i  gazetach – dużo czytał. Każdej nie-
dzieli wracał do domu z  jakąś „try-
buną” w kieszeni, a że już wzrok miał 
słaby, wstępował do naszego domu 
i  kazał mi na głos czytać polityczne 
artykuły, których na ogół nie rozu-
miałem. W  chwilach bardziej senty-
mentalnych grał na skrzypcach. Nie 
była to muzyka klasyczna, ale zwykłe 
tanga i  walczyki, bo Jan przygrywał 
kiedyś w  jakimś lokalu w  Lublinie. 
Był też portierem w  seminarium du-
chownym, ale jednego z  drugim nie 
dało się pogodzić i wrócił na wieś. Za 
parę złotych można go było namówić 
na przygrywanie do niedzielnej potań-
cówki w  stodole. I  jedną taką pamię-
tam –  mieliśmy wtedy po jakieś 12–13 
lat i tańczyliśmy zawzięcie krakowiaka 
na klepisku u Szafrańców. Na 2–3 lata 
przed śmiercią uparł się, że nauczy 
mnie grać na skrzypcach. Niestety, 
albo uczeń okazał się zbyt oporny, albo 
mistrz kiepskim dydaktykiem i  nic 
z tego nie wyszło. Po kilku nerwowych 
lekcjach stare skrzypce znów zawisły 
na gwoździu na ścianie. Ciekaw je-
stem, co się z nimi stało po jego śmier-
ci? W  moich uszach nadal słyszę ich 
dźwięk wydobywany postrzępionym 
smykiem. Wieczne odpoczywanie...

█
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To mówię ja – Mieczysław Słojewski 
ukrywający się w lasach koło Stepania
mówię za siebie i za swego synka
bo razem szliśmy nad rzeczkę 
żeby się utopić
dwa razy szliśmy 
ze strachu przed schwytaniem
i męczarnią nieludzką brałem 
mego synka na to samobójstwo 
za rączkę brałem i szliśmy na skróty 
żeby nie słyszeć tego skowytu zabijanych
żeby się uwolnić go brałem
i skrócić czas poniewierki 
żeby się utopić ze straszliwego lęku
i ja go tak za każdym razem
a on posłusznie dreptał
a nie miałem odwagi by skoczyć
to powiedział z płaczem że woli do dołu
niż do wody
i do dziś przestał mówić
więc ja za siebie i za swego synka
zapisz pan – za Edzia – niemowę

Potem poszliśmy do hubińskiego lasu
daleko od wiosek
i nie było co jeść a on nie mówił
to i dobrze bo przestał pytać o matkę
a nie wiedziałem co mówić i jak 
bo może zawyję jak tamten przy studni
co chciał nabrać wody 
a tam były potopione wszystkie 
jego dzieci 

Na drugi dzień paru odważnych 
poszło do wioski na ogrody 
po ziemniaki poszli
kobieta gotowała jedzenie w wiadrach 
jak my kiedyś dla świń
a to wszystko po krzakach
jedni szukają wody inni za zdobyczą
ja synka ciągnę za rączkę
bo ode wsi Czesnówka idzie obława 
tych samych banderowców co mi żonę

Cztery dni przesiedzieliśmy już tylko 
o leśnych jabłkach bo kobietę zabili
nie chciała uciekać
odmawiała litanię i „pod twoją obronę”
aż ją zamęczyli – panie – strasznie

W nocy trafiliśmy na  tory kolejowe
i my tak do Włodzimierza
po tych torach z Edziem
za rączkę
po cichu
cudem

Henryk Radej

cudem

Wołyń 1943. Archiwum redakcji
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Stanisław Żurek

Wyrąb Kresów

Wyruszyli z siekierami piłami do cięcia
drzew toporami nożami tasakami
dziewiątego lutego tysiąc dziewięćset
czterdziestego trzeciego roku

z ukraińskiej wsi Dubówka na Wołyniu
gdzie w cerkwi pop poświęcił im
narzędzia pracy  i o piątej rano wjechali 
całą brygadą siekierników  w pięćdziesiąt

sań do śródleśnej polskiej wsi Parośla
udając sowieckich partyzantów cały dzień
jedni pili tańczyli gwałcili dziewczęta
a o godzinie szesnastej wzięli się

za wyrąb sto siedemdziesiąt pięć dębów
mężczyzn sosen kobiet brzózek dzieci
wszystkie drzewa polskie a potem
wyrąb ogarniał coraz większe połaci

Kresów tysiące wsi osad kolonii
może sto może dwieście tysięcy
polskich drzew w pień wycięte
porąbane na wieki wieków amen

NIEDZIELA 1943

Wołyń! Wołyń! Wołam Cię Wołyniu
tysiąc wsi przysiółków osad

Wołyń! Wołyń! Ile lat przeminie
zanim odpowiesz swoim głosem

była niedziela gwarna od poranku
pospiech obrządku by zdążyć na mszę

ani śladu ludzi ani śladu po wsi
zapadli się w ziemię? do nieba poszli?

Małgorzata Żurecka

UBÓJ SUMIENIA
ofiarom rzezi wołyńskiej

trzeba było przybić
dziecko gwoździami
do drzwi domu
rozciąć brzuch ciężarnej
roztrzaskać niemowlę
o płot
zgwałcić staruszkę

tak przypieczętować
nienawiść

zabić
to zbyt dobroduszne

rzeź wołyńska
zmowa milczenia
ubój sumienia
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Bernard Nowak

ANDRZEJ KOT
Jedyny artysta w Lublinie. Każdy inny 

z dłubiących to i owo robi coś, bo chce. Bo 
się nauczył. Równie dobrze mógłby robić 
coś innego. Andrzej robi, bo musi. I nicze-
go innego nie umie. Zaś to, co robi, umie 
od zawsze. I od razu w sobie tylko właści-
wym stylu. Jako jedyny w mieście mógłby 
powtórzyć za Picassem: ”J’ai ne cherche 
pas – j’ai trouve”. 

Któż nie zna jego szybkiej sylwetki, 
przemieszczającej się drobnymi kroczka-
mi po Śródmieściu. Nad nim zawsze opa-
ry z dymnego ziółka. A pod pachą teczka 
z  pracami. Które można kupić od ręki 
i  po wysoce przystępnej cenie. Z których 
się utrzymuje. Zatrzymać się przy nim 
i porozmawiać – jeśli zechce – to przyjem-
ność dla ducha i ucha. Bo Andrzej od razu 
rymuje, i  to wcale nie po częstochowsku. 
Jego dystychy, wydane dwakroć z rysunka-
mi, należą do trafnych, zabawnych, a czę-
sto bezlitosnych. By przytoczyć pierwsze 
z brzegu: „Jak dorastamy, to zachwaszcza-
my”. „To się pieści, co szeleści”. „Wygrało 
ciało, duszy nie stało”. I tak dalej, i temuż 
podobne. Bo jest Andrzej obserwatorem 
pełnym dystansu, czasem też ironii. Cza-
sem także zaskakującej, przy jego dobroci 
niemal niezamierzonej, kpiny. Pamiętam 
wywiad, którego udzielił kilka lat temu, 
szło to mniej więcej tak: «Pani z „Kuriera”? 
To pożyteczna gazeta, znam ją od dziecka. 
Kąpałem się w  Bystrzycy, z  nudów zdją-
łem majtki i uderzałem w wodę. A potem 
zacząłem podrzucać – aż rzeka je porwała. 
Na szczęście na brzegu leżał „Kurier”, owi-
nąłem się i poszedłem do domu».

Inna anegdota, opowiedziana przez 
nieżyjącego już typografa Leona Urbań-
skiego, przyjaźniącego się z  Andrzejem 
przez lata: Profesor był uporządkowany, 
Andrzej rozbijał ten ład pojawiając się 
w  Warszawie w  najbardziej niespodzie-
wanych chwilach. Został więc poproszo-
ny, aby przed przyjściem zechciał zawsze 
dzwonić. „Tak, tak, oczywiście”. Minęło 
kilka tygodni, jest piąta rano, w domu pro-
fesora rozlega się telefon. „To ja, Andrzej 
Kot, kazał pan dzwonić”. „A gdzie jesteś?” 
„Na dole”.

Andrzeja przesiedlono z  Grodzkiej 19 
na Felin. Zrobiono mu tym niezamierzoną 
krzywdę, bo Kot jest zwierzęciem Śród-

mieścia. Gdzie indziej, a  już szczególnie 
w nowych blokach, czuje się obco. Teren 
jego był tutaj. Tu był zasiedziały, jak cała 
rodzina. Tu jego ojciec, przedwojenny 
masarz, przyjmował od kuchni ortodok-
syjnych Żydów, którzy przychodzili nie-
dzielnym rankiem na świńska golonkę. 
Tutaj, po uliczkach Starego Miasta, An-
drzej buszował i łowił od dzieciństwa. Znał 
tu wszystkich i wszyscy znali jego; dziś po 
Śródmieściu tylko krąży. To jego sposób 
na życie. Na to, by przetrwać. Bo nieraz 
„Robi się kołyska – nie ma co wsadzić do 
pyska”.

Na szczęście Andrzej ma przyjaciół 
i całe rzesze życzliwych, dzięki którym ja-
koś egzystuje. Wpada do nich na herbatę 
albo coś sprzedać czy pokazać. Rozgrzewa 
się i – niespokojny duch – biegnie dalej. 
Czasem spotkania i  gadania przeciągają 
się do upojności. Coś tam popijamy, coś 
przegryzamy – a Andrzej mówi. Rozkła-
da prace czy wyjmuje tyle co zakupione 
na targu cudeńko – i mówi. Słucha się go 
z  uwagą, zazwyczaj także ze śmiechem. 
Rodzi się też chęć dialogu, choć gość 
nie zawsze na to pozwala. A jeśli nawet, 
trzeba się w  czasie rozmowy strzec, by 
nie przejąć jego języka. Bo bardzo on za-
raźny. I zaraz chce się rymować tak jak 
on, a  przecież robi się to gorzej – wręcz 
nieudolnie. Bo Andrzej nie rymuje dla 
rymowania, ale dla puenty, więc aby mu 
dorównać, trzeba myśleć jak on. Szybko, 
skrótami, z przeskokami i patrzeniem na 
świat od tej samej, co on strony. A tego 
się nie potrafi, bo trzeba by być nim. To 
niemożliwe – bo Kot jest jeden.

Anegdota o  wizycie u  prof. Leona 
Urbańskiego dobrze oddaje wyczucie An-
drzeja w sprawach formalnych, norm i ta-
kich tam. Jedyne, co go interesuje i co czuje 
w sposób graniczący z geniuszem, to grafi-
ka. W tym wyczerpuje się całkowicie. To 
dla niego fizjologia. Sztuka jest dla niego 
jak oddychanie. Bez niej nie potrafiłby. Jest 
funkcją życia i sposobem życia. Gdyby mu 
tego zabronić, umarłby z  rozpaczy. Gdy-
by prac nie sprzedawał, umarłby z głodu. 
Zresztą niewykluczone, że się tak stanie. A 
wówczas, jak łatwo przewidzieć, stosowne 
środowiska wystawią mu pomnik. I uznają 
za – „lubelskiego Nikifora”. 

A propos kalendarza: Znany, olśniewa-
jąco prosty projekt takiego, oparty o sche-
mat dłoni zapisanej imionami, powstał 
w  czasie jednego z  Andrzejowych poby-
tów w  szpitalu. «Jeden gość – opowiada 
Kot – stał pod drzewem i cały czas patrzył 
na rękę. Godzinami. Aż go spytałem, o co 
chodzi. „Obliczam, kiedy wyjdę” – i poka-
zał wewnętrzną część dłoni. Cztery palce 
mają po trzy pola – razem dwanaście.» I 
tak jest w pracach Andrzeja zawsze: pro-
stota, synteza, znak. Jego koty, ptaszki, dia-
bełki czy orły, słońca, księżyce, krzyże są 
jak pieczątki. Jak ozdobniki typograficzne, 
czasem zaś mogłyby być wycinanką. „Kto 
czyta, ten chwyta” – kto zna jego prace, wie 
o czym mówię. Ale, o czym nie należy za-
pominać, jest też inna strona jego twórczo-
ści, mroczna. Tam mieszkają maszkary, 
diabły (już nie diabełki), stwory cudaczne 
i straszne jak milczący totem. Mają dziób 
gawrona i skrzydła gryfa – niczym rekwi-
zyty afrykańskich czarowników. Czasem, 
w  miejscu nóg, ciężkie stępory. Jak ka-
mienne prarzeźby z Mezopotamii.

Jest też Andrzej świetnym kaligrafem. 
Gdy w roku 1981 do Lublina przybył Cze-
sław Miłosz, Kot z  łapy przepisał „Traktat 
moralny”. W 1986 roku Leon Urbański 
wydał książeczkę „Prawdziwa cnotka nie 
boi się Kotka”, pełną pięknych ekslibrisów. 
Rzecz otrzymała nagrody w  Japonii, RFN 
oraz bodajże Kanadzie. Bo Kot jest pokazy-
wany i drukowany na całym świecie – tylko 
nie na peryferiach. Trudno nie spytać, dla-
czego tak się dzieje. Okoliczności dotyczące 
Andrzejowego zdrowia nikogo nie rozgrze-
szają. Wręcz odwrotnie. Obciążają – bo tym 
bardziej on i jego prace powinny podlegać 
ochronie. Takie próby już były: Jest film 
Grzesia Linkowskiego, była aukcja jego 
prac, prowadzona przez Jarosława Koziarę. 
Jacek Wałdowski wydał dwie pyszne, bi-
bliofilskie książeczki. Była też akcja „Gazety 
w Lublinie”. Ale inicjatywy poszczególnych 
osób sprawy nie załatwią. W przypadku, 
gdy tej miary artysta nie jest w stanie zadbać 
o promocję, zająć się tym powinni animato-
rzy kultury. Sam Andrzej po urzędach an-
tyszambrować nie umie. W tych przestrze-
niach, nawet jeśli mieszczą się na Starym 
Mieście, czuje się zagubiony. 

Październik 2014
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Lech L. Przychodzki

Ogród  
Kocich  tajemnic

Przed kuchennym oknem dwa 
ogromne bukszpany – Czesia i Antoni, 
od imion rodziców Andrzeja i Zbyszka. 
Dom i ogród patroluje Oczko, pies, któ-
ry pojawił się tu już po śmierci wielkie-
go grafika. Pupilem familii Kotów był 
przedtem Rubin, spoczywający teraz 
na szczycie jednego ze wzgórz. Ogród 
przyciąga – zwierzęta, których tu mnó-
stwo: od jaszczurek po najrzadsze pol-
skie dzięcioły i - ludzi. W tym przypad-
ku działa też magia 98-letniego domu, 
pochylającej się nad nim ogromnej 
lipy i... samych gospodarzy – Lucyny 
i  Zbyszka. Oni ukształtowali wnętrze 
budynku, oni stworzyli w  ciągu 30 lat 
pobytu w nim ponadhektarową roślin-
no-krajobrazową bajkę, podziwianą jak 
Warszawa długa i szeroka. Dwa czarne 
anioły, które przyjechały tu z  Lublina, 
z  domu przy Grodzkiej, czuwają nad 
dostosowanym do pór roku labilnym, 
acz cyklicznym, status quo.

Setki bibelotów, które znad Bystrzy-
cy targał do brata Jędrek, bo „piękne 
i  potrzebują miejsca”, przenikają się 
z  zawieszonymi u  powały pękami su-
szonych kwiatów i  ziół. Skrzypiące 
schody na piętro, pajęczyny, gdyż tu-
taj prawo do istnienia ma wszystko, co 
żyje... Grafiki Andrzeja i rysunki Zbysz-
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ka, którego twórczość jest w rodzinnym 
mieście zupełnie nieznana, nie wspo-
minając już o  dziesiątkach rozsianych 
w  okolicach Warszawy (i  nie tylko) 
„jego” ogrodach, bo architektem zieleni 
jest wybitnym i w  Polsce docenionym.

„Porządek domu” organizuje Lucyna 
(Luc-wódz, jak mawiał Andrzej), „ład 
ogrodu” tworzy Zbyszek, którego na 
wszelki wypadek nie odstępuje Oczko, 
kiedyś najprawdopodobniej porzucony 
przez poprzednich opiekunów. W jed-
nym i drugim po swojemu uczestniczył 
starszy z  Kotów, który tutaj dochodził 
do siebie po miesiącach lubelskiego 
przepalenia i  niedojadania... Pomimo 
śmierci - Jędrek jest wciąż obecny na 
włościach bratowej i  brata. Nikt nie 
czyni tu na siłę Kociego skansenu – po 
prostu niektórzy ludzie nie znikają bez 
śladu, są zbyt istotni – żyją czy też nie.

Goście „ze świata” nie są wprawdzie 
kopiami grafika, ale da się z nimi czas 
jakiś wytrzymać, zwłaszcza, gdy chcą 
nie tylko odpocząć od własnych pro-
blemów i posiedzieć nocami przy ogni-
sku, ale też pomóc Zbyszkowi, bo praca 
w ogrodzie nie kończy się nigdy... Toteż 
może nie tak często, jak kiedyś, nawie-
dzają jednak zaczarowany, Koci świat.

O którym niech mówią zdjęcia, bo 
czynią to lepiej od słów. Ta „strona” 
z życiorysu Andrzeja Kota znana dotąd 
jest jedynie bliskim. Zapraszamy Czy-
telników, może kiedyś ulegniecie fa-
scynacji Kocim światem, jak to się lata 
temu zdarzyło piszącemu te słowa.

Fotografie autora
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Stefan Przesmycki

Major obserwator Jan Lemieszonek  
Genialny nawigator

Fragmentem przygotowanego do 
druku tomu wspomnień związanych 
z pobytem w Oficerskiej Szkole Lotni-
czej w Dęblinie.

Pod względem organizacyjnym Dział 
Nauk (zwany również Wydziałem Wy-
szkolenia) był podzielony na tzw. cykle, 
czyli B odrębne jednostki dydaktycz-
nece. Zatrudnieni w nich wykładowcy, 
prowadzili wykłady z teorii, oraz zajęcia 
praktyczne. Największym był „wielo-
branżowy” cykl nawigacji, bombardo-
wania i meteorologii. Kierownikiem cy-
klu był major obs. Jan Lemieszonek. W 
czasie wojny latał w  Wielkiej Brytanii 
w  305 Dywizjonie Bombowym Ziemi 
Wielkopolskiej i  Lidzkiej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Jako nawigator 
odbył wiele lotów na różnych typach 
samolotów. Często latał z  najznako-
mitszym polskim pilotem Bolesławem 
Orlińskim. 

Mjr Jan Lemieszonek jako człowiek 
o wielkiej kulturze osobistej i krzewiciel 
obyczajów przyjętych w  przedwojen-
nym lotnictwie wywarł wielki wpływ na 
atmosferę i styl zachowania obowiązu-
jący w Dziale Nauk. My podchorążowie 
odczuwaliśmy to choćby w  sposobie 
bycia i zachowania wykładowców, któ-
rzy zwracali się do nas „per panie pod-
chorąży”. 

Wkrótce po zakończeniu wojny, 
komunistyczne władze Polski zaczęły 
prowadzić wśród żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, intensywną 
akcję propagandową i  agitacyjną. Jej 
celem było nakłonienie do powrotu do 
kraju możliwie największej liczby żoł-
nierzy, którzy u boku aliantów walczyli 
z  Niemcami. Przedmiotem zaintere-
sowania nowych władz byli również 
oficerowie wyzwoleni z  oflagów przez 
aliantów. Wielu żołnierzy i  oficerów 
steranych długą wojną i  rozłąką z  ro-
dziną, podjęło decyzję powrotu. Po-
czątkowo dużą liczbę wybitnych i  do-
świadczonych oficerów zatrudniono 
na wysokich stanowiskach w  różnych 

rodzajach sił zbrojnych Ludowego 
Wojska Polskiego. W niedługim czasie 
okazało się, że te namolne wezwania do 
powrotu stanowiły element zdradliwej 
pułapki, a  oferowanie wysokie stano-
wiska miały na celu dezorientację przy-
szłych ofiar co do prawdziwych intencji 
ich katów. 

Poczynając od roku 1950 dało się 
zaobserwować nasilanie indoktrynacji 
komunistycznej z  jednoczesnym nara-
staniem terroru. Przejawem tego ter-
roru było aresztowanie kilkudziesięciu 
wybitnych oficerów, których po śledz-
twie połączonym z  torturami, skazano 
na kary śmierci. Ten hańbiący czyn 
nazywam „małym Katyniem” wykona-
nym polskimi rękami. W Dęblinie dnia 
9 sierpnia aresztowano Komendanta 
OSL płk. pil. Szczepana Ścibiora, sądzo-
no go w więzieniu na Mokotowie wraz 
z grupą pięciu pułkowników w dniu 13 
maja 1952 roku, a więc dokładnie w rok 
po mojej promocji i  podpisaniu przez 
płk. Szczepana Ścibiora mojego dyplo-
mu z ukończenia kursu obserwatorów. 
W dniu 7 sierpnia 1952 roku cała sze-
ścioosobowa grupa polskich oficerów, 
a wśród nich pułkownik pilot Szczepan 
Ścibior została rozstrzelana w więzieniu 
na Mokotowie. Aresztowano również 
jego zięcia, lekarza. Żona płk. Szcze-
pana Ścibiora po jego śmierci doznała 
silnego rozstroju nerwowego. 

W Oficerskiej Szkole Lotniczej 
w Dęblinie dużą część oficerów relego-
wano z lotnictwa. Między innymi zwol-
niono doskonałego specjalistę od nawi-
gacji astronomicznej pułkownika obs. 
Ługowskiego, oraz majora Jana Lemie-
szonka. Płk Łagowski zatrudnił się na 
budowie w  charakterze dozorcy. Mjr. 
obs. Jan Lemieszonek przed wstąpie-
niem do lotnictwa ukończył Wojsko-
wą Szkołę Inżynierską ze specjalnością 
budowlaną. Dzięki temu dostał pracę 
kierownika budów w magazynach woj-
skowych w  Stawach położonych mię-
dzy Rykami a  Dęblinem. Informacja 
Wojskowa, która prowadziła inwigila-
cję Lemieszonka, uznała, że jako osoba 

niepewna nie może pracować przy bu-
dowie obiektów wojskowych i zwolnio-
no go z pracy w Stawach. 

Wspomnę, że zatrudnienie w maga-
zynach w Stawach uzyskał mjr Lemie-
szonek dzięki pomocy inż. Tadeusza 
Okieńczyca, który w  owym czasie był 
dyrektorem Wojskowego Przedsię-
biorstwa Budowlanego w Lublinie. Inż. 
Okieńczyc załatwił mu ponownie pracę 
w cywilnym przedsiębiorstwie budow-
lanym w Lublinie. W przedsiębiorstwie 
tym inż. Jan Lemieszonek otrzymał 
angaż na kierownika budowy nowo-
czesnej cegielni Czechówka Dolna. 
Projekt budowy tej cegielni przewidy-
wał budowę dużego laboratorium. Sam 
- po opuszczeniu wojska – otrzyma-
łem pracę w  Wojewódzkim Zarządzie 
Materiałów Budowlanych, w  którym 
powierzono mi zorganizowanie labora-
torium w  wyżej wymienionej cegielni. 
Tam ponownie spotkałem się z  daw-
nym moim wykładowcą mjr. Janem Le-
mieszonkiem. Jako kierownik budowy 
mało przebywał w  biurze, większość 
czasu spędzał bezpośrednio na budo-
wie. Niejednokrotnie widywałem go, 
jak w skupieniu ustalał z majstrem róż-
ne szczegóły budowy. W trakcie pracy 
nie miał czasu na prowadzenie prywat-
nych rozmów. Przedsiębiorstwo wy-
najęło mu pokój w  hotelu Europa, do 
którego mnie niekiedy zapraszał i  tam 
opowiadał różne przygody ze swojej 
długiej służby w lotnictwie. 

Pierwsza opowieść inżyniera 
Jana Lemieszonka. 

W roku 1937 została sformowana 
na Okęciu Eskadra Towarzysząca. Wy-
posażono ją w  samoloty obserwacyjne 
Lublin R-XIIID. W eskadrze tej por. 
obs. Jan Lemieszonek był dowódcą I/16 
plutonu. 

Na początku sierpnia 1939 r. otrzy-
mał zadanie wykonania lotu. Sprawa 
była tak pilna; że nie zdążył zapoznać 
się z prognozowaną pogodą. Wylecieli 
obaj z  pilotem i  po wykonaniu zada-
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nia zauważyli, że niebo nad Warszawą 
zasnuła gęsta mgła adwekcyjna. W tej 
sytuacji lądowanie na macierzystym 
lotnisku było wykluczone. Zgodnie 
z obowiązującą instrukcją nawigacyjną, 
która podobnych przypadkach nakazy-
wała trzymanie się przyjętego kursu tak 
długo, jak się da, porucznik Jan Lemie-
szonek wyznaczył pilotowi kurs pół-
nocny. W pewnym momencie zauwa-
żyli we mgle jaśniejsze okno, w którym 
widoczna była jakaś jezdnia. Lemieszo-
nek wydał polecenie lądowania. Jednak 
pierwsza próba lądowania zakończyła 
się niepowodzeniem. Kpr. pilot uznał, 
że jest za mało widocznego miejsca. Po 
wykonaniu kręgu wykonano drugie po-
dejście do lądowania, w końcowej jego 
fazie Lemieszonek wyłączył iskrowniki. 
Ostatecznie lądowanie zakończyło się 
kapotażem. Gdy wygramolili się z  ka-
bin, zauważyli idących ludzi, których 
zapytali o  nazwę najbliższej miejsco-
wości. Zagadnięci osobnicy zaszwar-
gotali coś po niemiecku i  oddalili się 
pospiesznie.

W macierzystej jednostce, gdy po 
upływie paru dni, nie dotarła żadna 
wiadomość o  dwóch lotnikach, posta-
nowiono uznać ich za zaginionych. Ofi-
cer do specjalnych poruczeń spakował 
ich rzeczy osobiste do specjalnych wor-
ków i  oplombował. Narzeczona Jana 
Lemieszonka dowiedziawszy się o  jego 
zaginięciu, postanowiła udać się do 
znanego w  Warszawie jasnowidza inż. 
Stefana Ossowieckiego. Wzięła ze sobą 
chusteczkę należącą do sympatii i prze-
kazała jasnowidzowi, ten wziąwszy ją 
do rąk, wpadł w trans i zaczął opowia-
dać: „Jan Lemieszonek jest żywy, widzę 
krew na jego twarzy, ale to niegroźna 
rana, znajduje się w  ościennym kraju 
i wkrótce go pani zobaczy”.

Po pewnym czasie obu lotników 
zwolniono, natomiast samolot Niemcy 
wydali Polakom znacznie później. Jan 
Lemieszonek żartobliwie opowiedział 
mi, że na szczęście dla jego portfela wy-
buchła wojna, gdyż Graf u którego był 
w  gościnie, wystawił mu tak słony ra-
chunek za wikt i użyczenie sypialni, że 
na spłatę go, trzeba by było kilku jego 
pensji.

Druga gawęda inż. Jana Lemieszonka

Przykładem precyzyjnego bombar-
dowania z  jednoczesnym ostrzelaniem 
celu z  broni pokładowej był atak mie-

szanej grupy 12 samolotów Mosquito, 
w  którym uczestniczyły załogi bry-
tyjskie, francuskie, norweska, czeska 
i polska: Orlińskiego z Lemieszonkiem. 
Zadanie było niezwykłe. Chodziło o to, 
aby przeszkodzić Niemcom w wykona-
niu publicznej egzekucji ok. 300 francu-
skich zakładników, która miała być wy-
konana na placu w Lille w płn. Francji. 

 Przygotowania odbywały się w głę-
bokiej konspiracji przy całkowitej izo-
lacji załóg wytypowanych na ten lot. 
Wywiad dostarczył szczegółowy plan 
przeprowadzenia egzekucji opraco-
wany przez Niemców (dzień, godzinę, 
rozmieszczenie na placu zakładników, 
500-osobowego batalionu egzekucyjne-
go i spędzonej na pokazówkę ludności 
Lille) i wiele innych szczegółów. Wyty-
powana dwunastka przygotowywała się 
i  zgrywała przy specjalnie zbudowanej 
makiecie miasta, gdzie były oznaczo-
ne charakterystyczne punkty i  ulice 
prowadzące do placu oraz – co było 
najważniejsze – miejsca rozmieszcze-
nia balonów zaporowych nad miastem 
z  uwzględnieniem kierunku odkształ-
cania się lin, utrzymujących balony 
(według prognozowanego przez mete-
orologów kierunku i  siły wiatru), po-
między którymi mieli lotem koszącym 
dolecieć do celu, ostrzelać i zrzucić na 
Niemców małe bomby odłamkowe.

Nalot odbył się oznaczonego dnia 
przy pięknej lipcowej pogodzie. Pierw-
szy samolot zaatakował o  godzinie 10 
minut 55, dokładnie na 5 minut przed 
rozpoczęciem egzekucji, gdy już wszyst-
ko było przez Niemców przygotowane. 

Po nim atakowały następne w  odstę-
pach 15 sekundowych. „My – wspomi-
nał mój rozmówca – atakowaliśmy jako 
czwarta załoga. Doskonale widziałem 
zamieszanie na placu, uciekających 
ludzi i  chowających się w  bocznych 
uliczkach, odróżniali się wyraźnie od 
zielono-szarej masy batalionu egze-
kucyjnego, do którego kierowaliśmy 
ogień karabinów maszynowych, a  na 
pożegnanie zrzuciliśmy im wiązanki 
eksplodujących orzechów”. 

Dzięki zegarmistrzowskiemu przy-
gotowaniu uderzenia uzyskano peł-
ne zaskoczenie i  wszystkie załogi bez 
uszczerbku powróciły do bazy. Po 
trzech dniach dotarła tam wiadomość, 
że od pocisków i odłamków bomb zgi-
nęło około 30 Francuzów, 50 złapali 
Niemcy, ale ponad 200 uratowało się 
ucieczką. Z batalionu egzekucyjnego 
zginęło co najmniej 70 procent żołnie-
rzy niemieckich.

Oto przebieg akcji bojowej 
z udziałem kpt. obs. Jana 

Lemieszonka opisanej przez 
kpt. Bolesława Orlińskiego.

Najbardziej znacząca, zuchwała 
i  skuteczna była wyprawa 6 Mosqu-
ito odbyta w  środku dnia 31 sierpnia 
1944 roku. Orliński jako jej dowódca 
wystartował z Lemieszonkiem o godz. 
15.35. Celem było zbombardowanie 
i  zniszczenie ogromnych zbiorników 
paliwa w  miejscowości Nomexy, 100 
km na południowy zachód od Strass-
burga. Ćwierć wieku później Orliń-
ski tak pisał o  tej wyprawie w  liście 
do siostry: „Polecieliśmy tam w dzień 
z  Anglii. Jasio Lemieszonek nawigo-
wał, gdyż myśmy prowadzili wyprawę, 
razem 6 maszyn. Szwaby były jesz-
cze w  Breście i  Paryżu, choć alianci 
walczyli o  przeprawy przez Sekwanę 
na północ od Paryża. Musieliśmy się 
przekraść bardzo nisko nad ziemią 
i morzem, by okrążyć Brest od zacho-
du a  Paryż od południa i  dostać się 
do wschodniej Francji, gdzie był nasz 
cel (mała stacyjka). Dolecieliśmy tam 
dzięki genialnej nawigacji Jasia i wysa-
dziliśmy ogromne cylindry paliwa (...). 
Powróciliśmy cało do Anglii. Trzeba 
było cały prawie czas lecieć niziutko 
nad ziemią, żeby Szwaby na radarze 
nas nie złapali i  myśliwce ich nas nie 
opadły. I tu właśnie „Lemiesz” pokazał 
swój kunszt w nawigacji, gdyż orienta-

Por. obs. Jan Lemieszonek
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cja z pomocą mapy trudniejsza jest na 
niskiej wysokości. Oto masz niezdarny 
opis naszej udanej wyprawy na składy 
benzyny. Jeżeli rozłożysz przed sobą 
mapę południowej Anglii i  Francji to 
znajdziesz w  przybliżeniu, jaki szmat 
drogi musieliśmy się przekradać w ja-
sny, słoneczny dzień, by do celu dole-
cieć. Cały lot trwał 4 godz. 20 min”.

Orliński nadlatując z  zespołem na 
zbiorniki od południa, czyli od strony 
najmniej spodziewanej, wywołał chwi-
lowe zaskoczenie artylerii niemieckiej. 
Wkrótce jednak w  tym rejonie roz-
pętało się piekło. Jeden z  samolotów 
został uszkodzony i  z  niesprawnym 
silnikiem wycofał się z walki. Orliński 
został trafiony pociskami obrony prze-
ciwlotniczej nieprzyjaciela, rażącej 
nieustannie. Jedna z  bomb zwolnio-
nych przez niego eksplodowała milę 
od celu. W sumie załogi wyrzuciły 
10 bomb 500 funtowych, dokonując 
podczas tej akcji trzykrotnego nalotu 
na zbiorniki i atakując cel dodatkowo 
ogniem działek i karabinów maszyno-
wych. Ostatecznego dzieła zniszcze-
nia dokonała załoga pil. s/l Stanisław 
Grodzicki i naw. f/o Adam Szajdzicki. 
Po celnym zrzucie ich bomby pojawił 
się czarny słup dymu, wysoki na 1 km 
wysokości. Zniszczono kompletnie 4 
wielkie zbiorniki paliwa oraz mniejsze, 
przylegające do nich. W sumie poszło 
z dymem 13 mln litrów tak bardzo po-
trzebnego Niemcom paliwa. Wszyst-
kie sześć samolotów wróciło szczęśli-
wie do bazy.

W nocy z 21 na 22 stycznia 1945 r. 
Orliński z Lemieszonkiem wzięli udział 
w  swej ostatniej 49 operacji bojowej 
z  udziałem 16 samolotów dywizjonu. 
Atakowali pojazdy nieprzyjacielskie na 
drogach i  liniach kolejowych w  rejo-
nie Coesfeld, Dorsten, Wesel, Bocholt, 
Borken. Zniszczono trzy stacje kolejo-
we, ostrzelano konwój samochodów 
ciężarowych, wzniecając pożary, zbom-
bardowano i ostrzelano trzy pociągi to-
warowe, zaatakowano stacje w Heiden 
i Dorsten. Jednakże i ich samolot został 
celnie ostrzelany, po raz piąty podczas 
ich lotów bojowych. Udało im się na 
szczęście wrócić do bazy.

Z dniem 1 lutego 1945 r. w/c dr B. 
Orliński odszedł wraz z  Lemieszon-
kiem na zasłużony odpoczynek, prze-
kazując obowiązki dowódcy dywizjonu 
mjr. pil. Stanisławowi Grodzickiemu.

Ostatni raz z  inż. Janem Lemie-
szonkiem spotkałem się w  jego poko-
ju w  hotelu Europa w  roku 1956, po 
tzw. przemianach październikowych. 
Oznajmił mi, że dostał powołanie do 
lotnictwa i ma się zgłosić w Dowódz-
twie Wojsk Lotniczych. Wyglądał na 
bardzo uszczęśliwionego. Nietrudno 
było zauważyć, że lotnictwo było sen-
sem jego życia. Zapytał mnie, czy ja 
również chciałbym wrócić do lotnic-
twa. Nawet zaproponował, że poroz-
mawia w  mojej sprawie, gdy będzie 
w  DWL-ocie. Widząc jego zaangażo-
wanie nie wypadało mi natychmiast 
odmówić, więc powiedziałem, że mu-

szę mieć trochę czasu na przemyślenie 
niebłahej sprawy. Umówiliśmy się, że 
wpadnę do niego za dwa dni.

 Na przemyślenie mojej sytuacji 
wystarczyło mi zaledwie parę godzin. 
Zdecydowanie wolałem pracę w  cywi-
lu. Znałem powiedzenie, że lepiej jest 
zarobić 1000 złotych na spocznij niż 
2000 na baczność i  trafiało mi ono do 
przekonania. 

Miałem też kilka powodów do re-
zygnacji ze służby w  lotnictwie woj-
skowym. Jednym z  najważniejszych 
było przykre wspomnienie tej dusz-
nej atmosfery powstałej niewątpliwie 
wskutek ideologicznej indoktrynacji 
i  politycznego terroru. Ta atmosfera 
sprawiała, że czułem się obco wśród 
swoich. Zewsząd można się było spo-
dziewać podsłuchu i  obserwacji. Czu-
łem się zniewolony, jak niedawno 
schwytany i  zamknięty w  klatce ptak. 
Zdumiewające, że kiedy znalazłem się 
w  mokotowskim więzieniu, a  później 
skazany na pracę – głęboko pod ziemią 
w kopalni węgla (nomen omen) ,,Bar-
bara Wyzwolenie” – czułem się bardziej 
wolny niż na służbie w Ludowym Woj-
sku Polskim. 

Drugim bardzo ważnym argumen-
tem był fakt, że miałem pasjonującą 
pracę, która mnie w całości pochłania-
ła. Jak już wspomniałem pracowałem 
w  laboratorium, które następnie prze-
kształciło się w przedsiębiorstwo geolo-
giczno-badawcze. Mimo, że byłem jego 
twórcą, nie mogłem zostać jego naczel-
nym dyrektorem, gdyż jako bezpartyjny 
traktowany byłem jako „untermensch” 
(według pierwszych okupantów) albo 
„niebłagonadiożny” (według drugich 
okupantów). W przedsiębiorstwie tym 
zostałem mianowany dyrektorem do 
spraw technicznych.

 Złożyłem więc ostatnią, pożegnalną 
wizytę panu inż. Janowi Lemieszonko-
wi i podziękowawszy mu za jego inicja-
tywę, przedstawiłem swoją decyzję. Po-
żegnaliśmy się bardzo serdecznie. Do-
wiedziałem się później, że został mia-
nowany attache wojskowym w Indiach. 
Na koniec wspomnę, że Jan Lemieszo-
nek urodził się 26 października1908 
roku, zmarł 11 lutego 1995 roku. 

Stefan Przesmycki 

Lublin, luty 2015 roku

Kpt. B. Orliński (z prawej) oraz jego nawigator Jan Lemieszonek przed samolotem Mosquito,  
na którym wykonali 49 lotów bojowych
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Tradycja weselna w Łubkach, pow. lubelski
fot. Stanisław Turski
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Krzysztof Kulig

Śnieg
Wczoraj od rana padał śnieg. Pierw-

szy prawdziwy śnieg tej zimy. Był 26 
dzień grudnia. Śnieg był gęsty. Ciągnął 
ze wschodu niesiony wiatrem. Drob-
ne płatki zasnuwały horyzont jak gaza. 
Ograniczały widoczność, ale jeszcze bar-
dziej otwierały płaskowyż w swej białej, 
bezgranicznej głębi. Pola za oknem były 
jak wielki step albo pustynia podczas pia-
skowej burzy. Jednak nie czuło się grozy. 
Wręcz przeciwnie, biały krajobraz uspo-
kajał, wyciszał. Może dlatego, że było 
święto, że nigdzie nie trzeba było ruszać, 
że nikt nie czekał. Wystarczyło tylko od 
czasu do czasu wstać, by dołożyć drew 
do kominka, spojrzeć za okno, przewró-
cić kartkę w  książce, dolać wrzątku do 
ostygłej herbaty, pomyśleć o  sprawach, 
o których nie myśli się na co dzień. Wo-
kół padał drobny, gęsty śnieg. Prawdzi-
wy śnieg tej nieprawdziwej zimy. Śnieg, 
który zakrywał brud jesieni i  otwierał 
okna wyobraźni. Zmuszał do snucia do-
mysłów: czy nie stopnieje do jutra?, czy 
gdzieś tam za wzgórzem też pada? Kot 
leżał nieruchomo przy kominku, jakby 
wcale go ten śnieg nie obchodził. Ani ta 
zima, ani horyzont zasnuty bielmem, ani 
te myśli zupełnie inne niż te codzienne 
i powszednie. A śnieg padał i padał. Ta 
biel za oknem była jak ekran. Nakładały 
się na nią wszystkie obrazy: zieleń wio-
sny, pomarańczowe wschody letniego 
słońca, złotawy pobłysk jesieni. 

Tego dnia zmarł Stanisław Barań-
czak. A poeci powinni żyć długo. Niech 
jak najdłużej obserwują epoki i  ludzi, 
niech opisują, byśmy mogli choć na 
chwilę zatrzymać się wśród prószące-
go śniegu i widzieć więcej. Powinni żyć 
długo dla naszego dobra. Dla dobra tych, 
co przyjdą po nas. Któż lepiej od nich im 
to wszystko opowie w  czasach, gdy hi-
storia jest tylko płaskim zapisem faktów 
i  arytmetyką ofiar. Powinni żyć długo 
jak Miłosz i Różewicz. Zapewne żyją oni 
wiecznie w tym, co napisali. 

Dziś krajobraz uspokojony bielą. 
Jakieś drobne pomruki wczorajszego 
śniegu lecą jeszcze to tu to tam, jakby 

zabłąkały się w  tej białej pustyni, ale 
wszystko jest senne, ciche, bezwietrzne. 
A  może nawet wieczne? Tak, wszystko 
jest wieczne. Cisza i  biel świata. Skoń-
czyłem czytać „Wschód”. Książka prze-
raża, ale też uspokaja jak ten śnieg, który 
zakrywa wszystko czystą bielą, lecz może 
być groźny w  sytuacjach wyjątkowych. 
Może zasypać lawiną, uwięzić tych, co 
w  drodze, a  wiosną, gdy stopnieje, po-
niesie wszystko rwącym nurtem. Taka 
jest książka Stasiuka. Niby zasnuwa ja-
kąś niewidzialną mgiełką dzieciństwa, 
usypia słodkim wspomnieniem tych lat 
głupich, ale i  unicestwia odkrywanymi 
prawdami, zatapia nasze myśli, wspo-
mnienia, wieczność. 

Czytając, wracam do swojego dzie-
ciństwa, do tych wszystkich beztroskich 
dni, gdy wyobraźnia swobodnie buszo-
wała w  naiwnym świecie dziecka, gdy 
bezlęk prowadził mnie, nastolatka po 
nieodkrytych szlakach przygody. Wra-
cam do błogiej, bezmyślnej, szczeniac-
kiej szczęśliwości. Do łąk ukwieconych, 
do bajorek błotnych, lasów zielonych, 
pól żółtawo sierpniowych, twarzy ludzi, 
których dawno nie ma. I czuję przemija-
nie. Nieodwracalność. 

Pamiętam ten czas. Pamiętam te 
miejsca. Musiałem tam być wtedy, 
gdy wracałeś z  Bieszczad autostopem. 
W  nozdrzach mam jeszcze zapach wil-
goci kamienic Starego Miasta w  Lubli-
nie. W oczach mam pełno pyłu z odpa-
dających tynków. Drobny suchy piach 
zmieszany z  wapnem wgryza się aż do 
bólu. W  ciemnych bramach snują się 
cienie tych, których nawet nie znaliśmy. 
I  to oni stają się bohaterami naszych 
wspomnień. Oni i wiatr. Tak mało, a tak 
wiele, że trudno to wszystko wyimagino-
wane pomieścić w świadomości. 

A gdybyś tak, Andrzeju, wtedy w Lu-
blinie, idąc Grodzką, skręcił w  prawo 
na wąskie schodki obok tego domku 
uczepionego muru Bramy Grodzkiej. 
Gdybyś tak skręcił, a nie w lewo na plac, 
i  wszedł pomiędzy rozległe łąki pod 
zamkiem a skarpę z wąską uliczką Pod-

wale. Może wtedy wiatr odsłoniłby ci 
wszystkie warstwy geologii i historii, na 
których powstało to miasto. I gdybyś tak 
szedł, spoglądając w  górę na wyniosłe 
wieże nieistniejącej fary, na zatrzymane 
w upadku mury kościoła dominikanów, 
ściany kamienic nad urwiskiem, czy 
wtedy czułbyś tę wielkość czy marność 
ludzkich czynów? A potem kamiennymi 
schodkami w górę – i koniecznie odwró-
cić się trzeba na szczycie, spojrzeć na za-
mek i dolinę rzeki, na bezład blokowisk 
w oddali, i uciec między wąskie uliczki 
aż do bramy po lewej, która prowadzi do 
teatru lalkowego. Tam, z wysokiej skarpy 
spojrzałbyś na wschód i na południe, na 
śnieg i na biel. Tam, w górze wydaje się, 
że miasto na dole jest odległe i obce. Inna 
perspektywa, tak jak śnieg po horyzont. 
Gdybyś tak jechał kiedyś tą swoją „żółtą 
szosą”, skręć na 835 gdzieś w Przemyślu, 
albo lepiej we Frampolu. Rusz na Lublin 
w  lewo, przez początkowe fałdy Rozto-
cza. Jesienią o  zachodzie słońca jest tu 
piękniej niż w Bieszczadach. Przyjedź na 
Grodzką tego dnia, gdy zacznie prószyć 
pierwszy łagodny śnieg. Wtedy wejdź na 
górę i patrz. Stój i patrz. A potem pisz.

Tak, trzeba nam poetów, którzy są 
nieśmiertelni. Barańczak nadal żyje. 
W moim samochodzie leży w schowku 
jego mały zbiorek wydany na powiela-
czu jeszcze w  latach osiemdziesiątych. 
Jest on i św. Krzysztof.  Od czasu do cza-
su rozmawiam z nimi. I to mi wystarcza. 
A Wschód ciągle jest we mnie. Ten mój 
przeplata się teraz ze Stasiukowym.

K
r

o
n

ik
i 

li
t

e
r

a
c

k
ie

 
L

u
b

e
ls

z
c

z
y

z
n

y

Stanisław Barańczak

█



Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(68)/2015 53

W październiku 2015 roku do Lu-
blina przyjechał Aleksander Rozenfeld. 
Jest powszechnie znany jako poeta, au-
tor anegdot, niezrównany gawędziarz, 
ale i plotkarz. Nie znam ludzi, którzy 
go nie lubią, też go lubię. Aleksander 
nie ma przezwiska, powiada się o nim 
„Olo”. Mieszkańcem Lublina był w la-
tach 70. minionego wieku, w latach 
następnych przyszło mu przebywać 
w Rzymie, Azji, zamierał ponoć dotrzeć 
do Ameryki, ale wybrał Polskę, osiedlił 
się pod Wrocławiem. Podwrocławską 
miejscowość szybko porzucił, zamiesz-
kał w Poznaniu, potem w Warszawie, 
teraz trafił na Śląsk. Przed laty lubił 
czytywać swoje wiersze. Recytował 
je znajomym i dopiero co poznanym 
osobom w pociągu, na dworcu, w ka-
wiarni czy na ulicy. I zawsze znajdował 
życzliwych słuchaczy, zawsze zyskiwał 
aplauz i podziw. – Ten wiersz – opo-
wiadał słuchaczom – został zdjęty przez 
cenzurę z „Życia Literackiego”, ten 
z „Odry”, a ten z „Kultury”. Wierzono, 
a jakże. Były to czasy, kiedy oklaskiwa-
no i podziwiano walczących z komuną. 
Dziś rzadziej czytuje swoje teksty, chęt-
niej prezentuje się jako manager, pra-
gnie uchodzić za człowieka wpływowe-
go, przyjaciela osób ze sfer rządowych, 
naukowych, ludzi ustosunkowanych, 
zamożnych, którym się powiodło.

W Lublinie Olo był odźwiernym, czy 
– jak powiada z dumą – wykidajłą w ka-
wiarni „Lublinianka”, handlarzem starzy-
zną na podzamkowym bazarze, studen-
tem Kul-u. Na kawiarnianej „bramce” stał 
dwa dni, handlował dzień dłużej, a stu-
diował – nie przesadzam – cały tydzień. 
W latach 90. XX stulecia trafił na krótko 
do „Gazety Polskiej” redagowanej wtedy 
przez Piotra Wierzbickiego. Nie sposób 
zapewnić, że teksty Ola przydawały „Ga-
zecie” blasku i przysparzały czytelników. 
Olo nie ma talentów dziennikarskich, 
prozatorskich także, a poezja – jak mnie-
mam – przestała go już dawno pociągać. 
Jego wybór anegdot „Szmoncesy” trudno 
nazwać błyskotliwym. Ale Olo pozostaje 
– co nieustannie podkreślam – niezrów-

Włodzimierz Wolny

Poeta w podróży
nanym gawędziarzem, lekkoduchem, 
obieżyświatem, fantastą, takim baronem 
Münchhausenem. Posiada wyobraźnię 
i tupet. W przeszłości opowiadał z dumą 
o swych kontaktach z Sokorskim, Koź-
niewskim, Machejkiem… Dziś już mało 
kto pamięta tych wpływowych przed laty 
literatów, redaktorów i działaczy poli-
tycznych, ale kiedyś, kiedyś to były po-
staci! Tuzy literatury i polityki! Posiadali 
wpływy i pieniądze. Pieniądze nie tylko 
dla siebie, także dla zaufanych, najczę-
ściej partyjnych pisarzy. Olo – a było to 
w końcu lat siedemdziesiątych minione-
go wieku – zaproponował Sokorskiemu, 
naczelnemu „Miesięcznika literackiego”, 
napisanie poetyckiego reportażu o Pol-
skich Kolejach Państwowych. Na poetyc-
kie wyprawy nie wypisywano delegacji 
w żadnej redakcji, ale Sokorski zapłacił 
za kilkunastotygodniowy bilet PKP, diety 
i sowite honorarium. Olo z reporterskim 
biletem w ręku odwiedził znajomych roz-
sianych po całej Polsce, a po upływie mie-
siąca czy dwóch rzucił na biurko naczel-
nego „kolejowy poemat”. Poemat nie za-
chwycił. Redaktor zawiedziony marnym 
produktem skierował do druku niewielki 
fragmencik. Na „Miesięczniku” świat li-
teracki się nie kończył, Olo rozgniewany 
na chlebodawcę postanowił powetować 
sobie warszawską klęskę w Lublinie. Do-
starczył poemat do lubelskiej „Kameny”. 
Zapewnił Marka Adama Jaworskiego, 
naczelnego dwutygodnika, że odmówił 
druku w „Miesięczniku”, oczarował re-
daktora relacją z eskapady, rozmowami 
z konduktorami, maszynistami, gapowi-
czami, niedoszłymi samobójcami, prze-
mytnikami, kolejowymi złodziejaszkami.

Pism literackich, ale także społecz-
no-kulturalnych – o czym warto pa-
miętać – było niewiele, wydawnictw 
również, a pisarzy ogrom. Redakcje nie 
miały kłopotów z prezentacją oryginal-
nej publicystyki, poezji, prozy, przedru-
ków unikano, ośmieszały redakcję. Olo 
nie odważyłby się narazić Sokorskiemu 
podsuwając materiał, który miał się 
ukazać w innym piśmie, ale z Jawor-
skiego mógł zakpić. Poemat zajął pół 

numeru „Kameny”, cóż, lubelski dwu-
tygodnik opublikowano tydzień po pro-
mocji „Miesięcznika”. Poczciwy MAJ 
(Marek Adam Jaworski) zatrząsł się 
z oburzenia. – Uduszę s…na! – grzmiał 
– Uduszę tymi rękami!

Olo przez tydzień omijał szerokim 
łukiem redakcję „Kameny”, a napo-
tkanym zadawał pytanie: – Czemu się 
burza? I odpowiadał sobie i pytanym: 
– choć raz jest lepszy od miesięcznika 
Sokorskiego! 

Być lepszym od Sokorskiego, a cóż 
to za wyróżnienie? – można było zapy-
tać, ale nikt nie pytał. 

W czasach solidarnościowego zry-
wu Olo wydawał na Śląsku biuletyn 
„Solidarność Rolnicza”, o rolnictwie 
– z czym się nie krył – nie wiedział 
zbyt wiele, ale czy trzeba znać się na 
czymkolwiek, jeśli posiada się energię, 
entuzjazm, wiarę i wielkie pragnienie 
naprawiania świata? A po roku 1989 
dobrze poczuł się w nowej rzeczywi-
stości. Znalazł pracę w kancelarii pre-
zydenta wywodzącego się z formacji, 
którą przed niewielu laty wykpiwał 
w swych niewybrednych żartach, dow-
cipach i wierszach, Najwidoczniej oto-
czenie prezydenta, jak i Olo, nie brało 
na serio tamtych złośliwości, przyty-
ków i wierszy. 

Dzisiaj Olo – co odczytuję jako 
znak czasów – specjalizuje się w dow-
cipach o Arabach.

W październiku 2015 roku, w pi-
wiarni na Jezuickiej, przed spotkaniem 
autorskim sączył koniak i w niewiel-
kim gronie słuchaczy snuł lubelskie 
wspomnienia. Ucieszył go mój widok, 
nagle zmienił ton, nasrożył się i zaczął 
opowiadać, jacy to niesympatyczni 
i podejrzanej konduity ludzie z pew-
nej lubelskiej redakcji czynili mu – 
zupełnie niedawno – niedwuznaczne, 
o zgrozo: męsko-męskie, propozycje. 
I nie skąpił szczegółów! Nie mogę 
wykluczyć, że czynił to ze szczególną 
pasją i fantazją, gdyż podejrzewał, że 
mam z tamtymi ludźmi na pieńku.
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MIASTO
Kwiecień – miesiąc najokrutniejszy rodzi
Z ziemi umarłej gałązki bzu, miesza
Wspomnienie z pożądaniem...

T. S. Eliot Ziemia jałowa 
1 przekład K. Boczkowski (T. S. Eliot, Szepty nieśmiertelności, Kraków 2001)

świt
od początku miasta

głuchy świt
spakowane walizki

wyrwane ze snu ściany na sztorc
ulice na sztorc

przesypują się bramy
sypkie

od początku miasta

*

pukam do drzwi
ulica sienna

ulica podmiejska
pukam i ręce obłażą tynkiem

łuszczą się paznokcie

podskórna woda 
zwilża spieczone cegły 

zapiera z pragnienia język 
kocie łby, pelargonie

pukamW
oj

ci
ec

h 
Pe

st
ka
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*

kogut i jego kumple 
kogut i miasta ulice 

zdobywca kogut

podbite powieki, oczy 
nie domykają się 

w ostry trójkąt cienia 
zapadają się złamane palce 

nie domykają się 
ostrą ścieżką na której 

kładzie się cień 
spaceruje

przez miasto
wśród pijanych domów
parujących wspomnień

*

w głąb, wszerz 
wszędzie wzbiera miasto 

rośnie
pęka skóra na plecach 

jak przypalony pergamin 
wrasta

przysycha do podniebienia

,,...Drzewo nie daje osłony ani świerszcz ulgi 
ani suchy kamień — plusku wody...’

*

zachód jest tutaj kamienny 
i klatka kamienna żeber 

oddech, klatka oddechu sucha 
pomarszczona

*

wydźwignięty pod płaskie niebo
wygolone z szeptów

gdzie nie lęgną się słowa
nie spacerują w sandałach

rzemiennych ściągnięte do krwi
„...Tyrezjasz, chociaż tylko widz...”
bacznie obserwuje spławik pulsu

spośród bloków kamiennych
wyławia

strzępy rozmów
wywrócone na lewą stronę twarze

a rytm powraca
uszczuplony 

o końcowy przystanek 
zwiotczałą ulicę

pętlą zaciągającą się wokół miasta
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Modne stało się poszukiwanie skar-
bów. Teren Sudetów zachodnich, gó-
rzystych, z  licznymi jaskiniami, ska-
listymi wąwozami stał się w ostatnich 
miesiącach szczególnym zakątkiem, 
w  którym poszukiwacze z  najnowo-
cześniejszymi wykrywaczami dokonu-
ją penetracji tunelów i  podziemnych 
schronów. Dwaj osobnicy zgłosili 
władzom w  Wałbrzychu, że wiedzą, 
gdzie znajduje się pociąg ze skarbami 
zrabowanymi przez Niemców z  pod-
bitych i  okupowanych na wschodzie 
państw. Gubernator Generalnego Gu-
bernatorstwa Hans Frank, przysłanego 
przez Goeringa do Krakowa, Kajetana 
Muehlmanna od razu mianował peł-
nomocnikiem ds. sztuki. „Ograbienie 
Rzeczypospolitej z dzieł sztuki rozsia-
nych po kraju” było celem penetracji 
hitlerowskiego specjalisty. 

Ponoć miejsce tego ponad stume-
trowego pociągu przekazał „odkryw-
com tajemnicy” przed swoją śmiercią 
oficer niemiecki, który tym pociągiem 
jako strażnik dotarł pod Wałbrzych. 
Cały transport wjechał w  jakiś tunel, 
który został zamurowany, a szyny usu-
nięte. Przebąkiwano o tym transporcie 
skarbu, ale tak naprawdę nikt dotąd 
nie zajął się ustaleniem ewentualnego 
miejsca jego ukrycia. A co jest w tych 
wagonach?

Złoto. Prawdziwe złoto! I nie tylko. 
Oczywiście między innymi skarba-

mi są tam cenne dzieła sztuki, obrazy 
wybitnych artystów malarzy „wykra-
dzione” z różnych muzeów i pałaców. 
Więc poszukiwacze macają ziemię, ko-
pią, prześwietlają specjalnymi aparata-
mi, szukają. Zobaczymy, co wyniknie 
z tych poszukiwań.

Tymczasem tu, w  Lublinie – mo-
żemy zdradzić – dla nas największy 
skarb z Wałbrzycha – już od wielu lat 
znajduje się właśnie w naszym mieście! 
Nie wiedzieliśmy o  tym. Tymczasem 
w połowie września br. ujawniono fakt 
przechowywania skarbu... w  Muzeum 
Literackim przy ul. Złotej 3. Odbyła się 
tam promocja nowej pozycji wydawni-
czej lubelskiego poety Józefa Czecho-
wicza pt. „Notatnik 1936–1938”. Skąd 
się wziął w Lublinie ten „Dziennik...”? 
Dopiero teraz został ujawniony, gdy 
„dzieła wszystkie” Józefa Czechowi-
cza zostały parę lat temu wydane przez 
Wydawnictwo UMCS.

Pojawienie się „Notatnika...” w  lu-
belskim muzeum wyjaśnia Ewa Łoś 
w  posłowiu zamieszczonym w  ostat-
niej czechowiczowskiej publikacji. 
Czytamy: „Dużym odkryciem jest 
publikowany obecnie ostatni chrono-
logicznie notatnik, oznaczony datami 
1936–1938 (choć zawierający też drob-
ne druki z  roku 1939). Został odna-
leziony przez muzeum w  1995 roku. 
Jego ówczesny właściciel, Edward Ko-
złowicz, zdając sobie sprawę z wagi po-
siadanego zeszytu, zdecydował o  jego 
sprzedaży”. A  jak ów notatnik znalazł 
się na Śląsku? Długa droga powojen-
nych perturbacji. Wskazał na ten ślad 
m.in. artykuł Wiktora Ziółkowskiego, 
publikacje w lubelskich „Kresach”, ale 
i  uparta penetracja spuścizny twór-
czej poety prowadzonej przez kie-
rowniczkę Muzeum Literackiego im. 
J. Czechowicza, panią Ewę Łoś. Nie 
będę szczegółowo tej mozolnej drogi 
brulionu z  Wałbrzycha do Lublina tu 
opisywał, zainteresowanych zachęcam 
do dokładniejszego przeczytania „No-
tatnika 1936–1938”. Publikację wydało 

Muzem Lubelskie (2015), tekst ustalił 
i  notami filologicznymi opatrzył prof. 
Józef F. Fert. Książka imponująca i me-
rytorycznie, i bibliofilsko.

Oryginał brulionu Czechowicza, ten 
prawdziwy skarb, pokazano w specjal-
nej gablocie. Tak, brulionu, a  nie jak 
edytorzy nazwali publikację „notatni-
ka”. Prof. Fert w  swoim wystąpieniu 
na prezentacji „Notatnika...” zachwy-
cał się „kaligrafią najpiękniejszą pod 
słońcem”. Pamiętajmy, że przed wojną 
uczniowie w  szkołach powszechnych 
uczyli się kaligrafii, pięknego pisania, 
nie to co dziś – bylejakiego bazgrole-
nia i  byle-czym. Profesor zwrócił też 
uwagę na stronę religijności poety 
i  jego niezwykłej muzykalności, pod-
kreślonej w  tytule ostatniego tomu 
poety „nuta człowiecza”. Nieustanne 
dążenia Czechowicza do doskonałości 
artystycznej wypowiedzi sprawiało, że 
w zachowanych notatnikach poeta cią-
gle powracał, szukał ideału i poprawiał 
swoje wiersze, starając się doprowadzić 
do perfekcji kształt tekstu.

(giez)
26 IX 2015

W krzywym zwierciadle

Skarb jest na ul. Złotej!
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W ZSRR film „Pół żartem, pół serio” 
był wyświetlany pt. „Tylko dziewczy-
nom wolno grać jazz”. W  przypadku 
żonglerki flagami sytuacja jest odwrot-
na. We Włoszech wolno nią się zajmo-
wać mężczyznom, ze względu na duży 
wysiłek fizyczny, którego wymaga. Hi-
storyczna żonglerka flagami, nie przy-
pominająca tej na Carnavale Sztukmi-
strzów, klowningu, ma tradycję wojen-
ną. Wódz, który nie mógł ze względu 
na odległość dokrzyczeć komendy za-
łodze, dawał jej znaki flagami. A jednak 
w Zespole Tańca Dawnego Belriguardo 
zdarza się, że flagami żonglują panie. 
Założycielka, kierowniczka i  instruk-
torka tego zespołu Małgorzata Wojcie-
szuk prowadzi zajęcia z tańca dawnego 
w Młodzieżowym Domu Kultury  nr 2 
przy ul. Bernardyńskiej 14a. W  przy-
szłym roku zespół będzie obchodził ju-
bileusz 15-lecia istnienia.

Nawiązanie do filmu z  Marilyn 
Monroe jest nieprzypadkowe, również 
dlatego, że wiele spektakli zespołu ma 
charakter na poły żartobliwy, ze wzglę-
du na dużą dawkę humoru, a na poły na 
serio, przedstawiając fakty historyczne. 
Małgorzata Wojcieszuk, by nadać hu-
morystycznego, ale również atrakcyj-
nego charakteru spektaklom, kształci 
się w Krakowie w zakresie komedii del-
l’arte.

– Uczę się dell’arte, by wprowadzić 
więcej lekkości, elementów komicz-
nych, by mieć rzetelną wiedzę i  dobre 
podstawy, biorę udział w I edycji szkoły 
teatralnej w  tym zakresie w  Krakowie 
w Studio Dono – tłumaczy Małgorzata 
Wojcieszuk. – Szkołę prowadzi  mał-
żeństwo aktorskie: Agnieszka Ciancia-
ra-Fröhlich i Jonathan Fröhlich – które 
wiele lat spędziło we Włoszech, szkoląc 
się u  najlepszych mistrzów dell’arte. 
Najlepiej odnajduję się w  roli Siniory 
– drapieżnej damy, najtrudniej mi być 
Dzanią – prostą służącą.  Postacie te są 
zresztą bardzo przerysowane.

Małgorzata Wielgosz

Belriguardo świętuje jubileusz w  2016

↑ Belriguardo „Piękna Gwardia” za drzewem i w pełnej krasie ↓
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W  spektaklach i  tańcach zespół 
prezentuje legendy, scenki rodzajowe 
z epok średniowiecza, renesansu, baro-
ku, XIX wieku, a nawet lat 20. (takie jak 
biesiada staropolska i  Szachy, maska-
rada dworska, niepokoje średniowie-
cza i  swoboda renesansu, marionetki 
barokowe, historia żupana i  jego pana 
i wiele innych). Zespół Tańca Dawnego 
Belriguardo ma już w  repertuarze nie 
tylko tańce i spektakle, ale także warsz-
taty, gry, zabawy z publicznością i cały 
czas poszerza repertuar. Małgorzata 
Wojcieszuk prowadzi imprezy, również 
karnawałowe, z nauką tańca. Na warsz-
tatach uczestnicy uczą się tańców daw-
nych: pawany, galiardy, polek, walczyka 
przedwojennego, ale również przypo-
minającej taniec wirujących derwi-
szy tarantelli o  ciekawych korzeniach. 
W  tradycji ludycznej tarantellę wyko-
nywała jedna osoba często chora, uką-
szona przez żmiję, by wypocić jej jad, 
ale mógł ją także wykonywać szaman, 
medyk wiejski w sytuacji, gdy chory nie 
miał siły. W tańcu derwiszy jedna ręka 
sięgała do nieba, druga do ziemi, w ta-
rantelli niekoniecznie. Obecnie zespół 
wykonuje tarantellę w  grupie, tworząc 
niezwykłe widowisko. Najnowszy spek-
takl zespołu „Kamienica Muzyków” 
opowiada o tabulaturze Jana z Lublina. 
Jego premiera miała miejsce na Festi-
walu Legend Lubelskich.

– Nasze spektakle mają klarowne 
ramy – zapewnia Małgorzata Wojcie-
szuk. – Umawiamy się, kto za co odpo-
wiada. Improwizacja często jednakże 
dodaje świeżości i  oddechu. Widać to 
w  „Kamienicy Muzyków”. Gdy prze-
kupka wnosi „dary od królowej Bony”, 
na egzotyczne jeszcze warzywa aktorzy 
reagują, przyglądając się i  wąchając je 
jak kwiaty. Robią to w dowolny sposób. 
W finale dziewczęta tańczą batalię z re-
kwizytami, którymi są warzywa.

Praca Belriguardo wielokrotnie 
była doceniana. Zespół odniósł nieby-
wały sukces w  Casablance w  Maroku, 
a mianowicie wyróżnienie na Festiwalu 
FITUC. Występował również na Wę-
grzech, Litwie, Ukrainie w  Łucku na 
Festiwalu Nocy Średniowiecza na zam-
ku, dwa razy w Maroku w Casablance, 
w  Norwegii na Festiwalu Wikingów. 
Małgorzata Wojcieszuk początkowo 
udzielała się w grupie rycerskiej, w koń-
cu zdecydowała się jednak na taniec 
dawny. Gdy spotkała Bogdana Brachę, 

↑ Na scenie  i w fontannie ↓

Gry i zabawy poza sceną
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założyciela zespołu Odpust Zupełny, 
ćwiczyła w Chatce Żaka do ich muzyki. 
Bardzo chciała uczyć tańczyć.

– Miałam niezłą motywację – wspo-
mina Małgorzata Wojcieszuk. – Dy-
rekcja Młodzieżowego Domu Kultury 
powiedziała,  że jak obronię dyplom 
na studiach na piątkę, mogę uczyć tań-
czyć w MDK nr 2 i realizować swą pasję 
w  szerszym zakresie. Przyniosłam dy-
plom z  wyróżnieniem i  zaczęłam pro-
wadzić zajęcia.

Później wspólnie już z  Orkiestrą 
św. Mikołaja z  udziałem Belriguardo 
powstał teledysk „Pacholę” z  Radkiem 
Batułą, w którym zespół tańca dawnego 
szedł w  korowodzie w  średniowiecz-
nych strojach, co wyglądało pięknie, 
zresztą nazwa Belriguardo pochodzi od 
włoskiego „piękny widok”.

– Na różnych festiwalach byliśmy 
już jednak zapowiadani jako: „Bella-
guardo”,  ale również „Podrygulio” ze 
względu na dużą ilość wykonywanych 
dworskich podskoczków bądź „Pięk-
na Gwardia” ze względu na pięknie 
uśmiechające się dziewczyny z zespołu 
– śmieje się Małgorzata Wojcieszuk.

Naszej lubelskiej „Pięknej Gwardii” 
warto życzyć z  okazji jubileuszu dal-
szych sukcesów.

Małgorzata Wielgosz 
Zdjęcia  

Wojciecha Korneta i Piotra Pakuły  
z archiwum Tańca Dawnego Belriguardo

↑ Tylko „Piękna Gwardia” może tak pozować →

↑ Na festiwalowej scenie i z kolejnym trofeum  ↓
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Stanisław Rogala

Wataha
Tej nocy wataha była szczególnie 

dokuczliwa. Już nie wystarczało jej 
poszczekiwanie, warczenie na siebie, 
nagłe ujadanie, które cichło równie 
niespodziewanie, jak niespodziewanie 
się pojawiało, gwałtowne spięcia za-
kończone skomleniem…, nawet wycie 
w stronę księżyca. Wydawało się, że tej 
nocy wataha prawdziwie się wściekła 
i doprowadzi nas do ostatecznej rozpa-
czy.

Grupa zdziczałych psów pojawiała się 
u  nas każdego roku, szczególnie przed 
letnią porą urlopów. Miłośnicy zwierząt 
chętnie opiekowali się miłymi szczenia-
kami dopóki nie wyrosły na wielkie psi-
ska, z  którymi dzieciaki już nie chciały 
się bawić, a  za które należało opłacać 
nawet bilet w  komunikacji miejskiej, 
jeszcze mieć przy sobie zawsze aktualne 
świadectwo szczepienia, bo gdyby… nie-
opatrznie nadepnąć takiej bestii na łapę, 
a ona przypadkowo była bez kagańca…, 
staruszek rodzic nie miał już siły kilka-
krotnie biegać z nią każdego dzionka…, 
schroniska bezlitośnie zdzierały w  mi-
łośników pieniądze, a  tu niespodziewa-
nie ktoś zwolnił miejsce w atrakcyjnym 
kurorcie… Taka okazja! Co było robić? 
Należało podjąć nawet najbardziej roz-
paczliwą decyzję. Trudno! Wtedy nasza 
podmiejska okolica przyjmowała każde-
go psa…

Psy jakoś dość szybko „urządzały się 
w  swoim pieskim życiu”. Dla łatwiej-
szego przetrwania łączyły się w grupy, 
pośród których zawsze było i bezpiecz-
niej i cieplej.

Podobnie pojawiła się i  ta wataha. 
Po jednej z  pięknych weekendowych 
sobót dwóm, trzem małym kundelkom 
zaczął towarzyszyć owczarek alzacki. 
Może nie był rasowy, ale miał wiele 
szlachetności górskiego psa. Chodził za 
nimi i obwąchiwał. We wtorek pojawił 
się kolejny włóczęga. Sierść miał rudą 
i  w  wielu miejscach wyleniałą. Wyglą-
dem nie wzbudzał sympatii, lecz był 
dziwnie spokojny i  pokorny, pokorny 
nawet wobec kundli. Szarpały go za 
uszy, dobierały się ostrymi zębami do 
zaróżowionych miejsc po sierści, na-
szczekiwały bez powodu. On odchodził 
na bok albo prężył grzbiet w pałąk tak, 
żeby kundle nie sięgały chorych miejsc 

i  czekał aż się zmęczą lub zainteresują 
czymś innym. Po rudzielcu pojawiło 
się kilka kolejnych podrzutków różnej 
wielkości i  maści. Nim to zauważyli-
śmy, kilka naszych kundli, do których 
już się przyzwyczailiśmy, szybko rozro-
sło się w sporą watahę.

Chętnie obserwowałem porzuco-
ne psy, jak pędziły za sobą ulicą, ob-
szczekiwały się, naskakiwały na siebie, 
szarpały za uszy i  ogony i  pędziły da-
lej. Albo skradały się wzdłuż ogrodzeń 
w  poszukiwaniu smacznych kęsków. 
Nieraz wybiegałem do nich, kiedy za-
trzymywały się przy moich drzewach 
i  je obsikiwały lub przycupnąwszy do 
ziemi, nadymały się. Wybiegałem też, 
kiedy chodnikiem dzieci szły do szkoły. 
Psy zamiast się z nimi bawić, naszcze-
kiwały ostro, domagając się poczęstun-
ku. Dzieci, uprzedzane przez rodziców, 
żeby nie podchodzić do bezpańskich 
psów, uciekały, wtedy psy stawały się 
odważne i  goniły uciekających, jakby 
wrzaski i  piski dodawały im animu-
szu. Nawet pozwalały sobie chwytać 
niektóre dzieciaki za łydki. Musiałem 
interweniować. Kończyło się moim 
głośnym wrzaskiem i rzucaniem za wa-
tahą kamieniami. Przede mną psy czuły 
jednak spory respekt, co, mimo sapki, 
napełniało mnie dumą. Przecież psów 
było dobrze powyżej dziesięciu, a ja tyl-
ko sam... 

Od kiedy pamiętam, dzika wataha 
zawsze była sporą udręką dla miesz-
kańców osiedla. Nasze zabiegi u  wła-
ściwych władz lokalnych, żeby odłowić 
włóczęgi, niewiele skutkowały. Za hyc-
le usługi należało słono płacić. Czynić 
to na własną rękę nie było wolno… 
musieliśmy więc cierpliwie znosić nie-
chciane towarzystwo.

Tej nocy wataha dała się nam szcze-
gólnie mocno we znaki. Wieczór, po 
ciepłym i pięknym dniu, minął również 
spokojnie. Obecność psów gdzieś w po-
bliżu początkowo nikogo nie dziwiła. Ich 
pojedyncze szczęknięcia, bardziej lub 
mniej oddalone od naszych domostw, 
przecież nikomu nie przeszkadzały. Zło-
wrogich warknięć, w nocnych ciemności 
przyprawiających skórę o drżenie, raczej 
nie było słychać. Pojedyncze zawodzenia 
do księżyca były niezbyt głośne i raczej 

krótkie, więc też nie przeszkadzały. Na-
wet nie zwracały naszej uwagi. Ledwie 
minęła północ i  zaczynaliśmy się ukła-
dać do snu, a księżyc dopiero co znikł za 
chmurami, niespodziewanie zapiszczały 
hamulce samochodu… Znowu chłopaki 
urządzają wyścigi na drodze prowadzą-
cej wzdłuż naszego osiedla – pomyśla-
łem sobie. Letnią porą zdarzało się to 
dość często. Również na ukrócenie nie-
bezpiecznego procederu naszej młodzie-
ży też byliśmy za słabi. Aaa, niech sobie 
poszaleje!

Ledwie umilkł pisk hamulców, roz-
szczekały się psy. I to tak nagle i z taką 
zaciekłością, że trudno było ustalić, czy 
to zapiszczały hamulce samochodu, 
któryś z  młodzieniaszków gwałtownie 
wcisnął pedał gazu, czy zaszczekał ja-
kiś pies. Głośno, przejmująco, do bólu 
uszu, nieprzyjemnych ciarek po krzyżu, 
drżenia rąk i  nóg. Zaskoczony księżyc 
wychynął zza chmury dla sprawdze-
nia, co się nieoczekiwanego dzieje. 
Usypiające w  gałęziach drzew ptaki 
zerwały się z  gniazd i  wykonały nad 
wierzchołkami kontrolny lot. Jakiś kot 
zamiauczał między naszymi opłotkami. 
Gdzieś nawet zagdakała kura, a  kogut 
nasrożył pióra i  już szykował się do 
obwieszczenia alarmu, lecz nie zdążył. 
Potem nastąpiła krótka cisza, jakby na 
moment zagubionego oddechu, zasta-
nowienie się przed podjęciem życiowej 
decyzji i… rozszalała się cała okolica. 
Przestrzeń naszej dzielnicy wypełniło 
ujadanie i  wycie jakiejś diablej wata-
hy. Najgłośniejsza i najbardziej zajadła 
szczekanina i  wycie dobiegały z  kie-
runku, z którego doszedł ten pierwszy 
niby pisk opon. Szczelnie wypełniły 
chwilę złudnej ciszy. Po nich, poza 
harmiderem, już nic nie było słychać. 
Wtedy dołączyły nasze podwórkowe 
psy. Dobrze wypoczęte i  odkarmione, 
szybko zaczęły dominować w  chórze. 
Wkrótce już nie tylko skądś od strony 
drogi przebiegającej brzegiem osiedla, 
ale również z  każdej uliczki, każde-
go podwórka, niemal z  każdych drzwi 
i  każdego okna wydobywał się psi ja-
zgot. Jakby za chwilę miał nastąpić psi 
koniec świata. Po otrząśnięciu się z na-
głego zaskoczenia i przerażenia, zaczęli-
śmy uspokajać nasze psy. Wprowadzać 
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je do domów, tulić do nóg, drapać za 
uszami, przymilnie z  nimi rozmawiać. 
W  zamkniętych pomieszczeniach nie-
wiele było słychać ich szczekania, więc 
powoli uciszały się. Upłynęło jeszcze 
kilkadziesiąt minut, a podwórkowe psy 
niemal uspokoiły się, psi koniec świa-
ta zdecydowanie oddalił się…, tylko 
dzikie psy szczekały i  szczekały; wyły 
i  wyły; jazgotały i  jazgotały przez całą 
noc…, aż do mojego zaśnięcia.

Rano, ledwie obmyłem zimną wodą 
twarz, powróciła nocna przygoda z całą 
swoją makabrą. Miałem wrażenie, że 
ponownie ją słyszę; niby odległe echo 

po niej, ale słyszę. I  to nie był żaden 
senny refleks ani majak zmęczonej 
nocy. Słyszałem niemal realnie. Coraz 
wyraźniej. Słyszałem! Postanowiłem 
więc szybko odwiedzić miejsce pisku 
hamulców i psiego harmideru.

Po kilkudziesięciu metrach szybkie-
go kroku zacząłem ostrożnie zbliżać się 
do drogi biegnącej brzegiem naszego 
osiedla. Wrażenie echa nocnego harmi-
deru nie ustawało, jakby tylko przyci-
chło i nieco złagodniało. Kiedy podsze-
dłem do ekranów osłaniających nasze 
domy od nadmiernego hałasu przejeż-
dżających samochodów, echo zamieni-

ło się w psie skomlenie, ciche i bardzo 
żałosne. Znowu ruszyłem zdecydowa-
nie szybciej. Prosto na to psie skomle-
nie… Za ekranem, od strony asfaltowej 
szosy, na niewielkim skrawku trawy 
leżał rudy. Wokół Rudego rozłożyli się 
inni członkowie psiej watahy, jakby na 
straży jego truchła. Coraz któryś z nich 
unosił łeb do góry i cicho wył. Kundel-
ki, które zwykle dokuczały Rudemu, 
teraz lizały jego posokę wyciekającą 
z  dziwnie wykrzywionego łba. Zatrzę-
sło mną, aż musiałem się odwróciłem…

Więc to nie było senne echo ani ma-
jak.

Jaskinia w  lesie 
Szedł przez las z  Józkiem, starszym 

bratem. Las był mu znajomy z grzybów, 
jagód i  ptaków. Wcześniej chodził do 
lasu z dziadziusiem, nawet na pół dnia. 
Było co oglądać, słuchać z  zaintereso-
waniem. Ptaki śpiewały, a  dziadziuś 
opowiadał.

Potem dziadziuś rzadko dawał się 
namówić na wycieczkę do lasu. Wolał 
odpoczywać. Siedzieć przy oknie i  pa-
trzeć na zdjęcie. To był ulubiony las 
dziadziusia. I ulubione zdjęcie. Nie roz-
stawał się z nim nawet idąc za krowami, 
nawet siadając do stołu przed talerzem 
dymiącej zupy. Wyjmował z  kieszeni 
zdjęcie, odwijał je z  papieru i  układał 
obok, opierając o  bochenek chleba. 
Między jednym a  drugim sięgnięciem 
do talerza spogląda na zdjęcie. Nieraz 
ręka jego nieruchomiała w  połowie 
drogi do ust i  dziadziuś długo patrzył 
na szare cienie na zdjęciu, jakby coś no-
wego w nich zauważył.

Za każdym razem opowiadał o tych 
szarych i mało widocznych cieniach na 
zdjęciu. Opowiadał, jakby pierwszy raz 
to czynił.

– To Zbyszek. – Jego szary od roboty 
i lekko zakrzywiony palec, drżąc, starał 
się dokładnie wskazać cień, którego wy-
raźnie było widać tylko nogi. Nie nogi, 
buty tylko. – Mój rodzony brał Zbyszek. 
Starszy był, cztery lata. Twój stryjek… 
Tu leży… – dziadziuś z trudem wypo-
wiadał dalsze słowa. – …moja mama. 
Twoja prababcia… nie dali jej pocho-
wać. Nawet zdjąć ze Zbyszka, żeby le-
żeli obok siebie, nie jak psy kupą… po-
zwolili tylko przykryć liśćmi! Tata leży 
tam dalej, o  tu, jakby chciał uciekać… 

– szary i zakrzywiony palec dziadziusia 
wędrował na sam koniec zdjęcia, nieraz 
nawet wychodził poza jego obręb, gdzie 
zaczynał się stół. – … nie uciekał. Jeden 
z  ocalonych mówił, że mój tata chciał 
dopaść karabinu… nie uciekał, tylko 
po karabin. Może do jaskini? Nie wia-
domo. Schowany był za grubym pniem, 
ale nie zdążył ani dopaść karabinu, ani 
do jaskini. Jak się tam znalazł, nikt nie 
wiedział. Ani jak się ukrył za grubym 
pniem, ani jak się znalazł w lesie.  Nikt. 
Chyba chciał strzelać do Niemców… 
Wcześniej dopadła go kula żandar-
ma… to był twój pradziadek.

Wszyscy chcieli ukryć się w  jaskini 
na Złotej Górze.

I  dziadziuś przestawał mówić. Nie 
mógł dalej. Łzy i drżące wargi nie po-
zwalały…

Początkowo, kiedy popatrzył na 
zdjęcie, spoglądał w  okno, przez które 
widać było wierzchołki drzew nieodle-
głego lasu. Tego lasu, do którego teraz 
idziemy z  Józkiem. Moim starszym 
bratem. Idziemy do lasu, który rośnie 
po tamtej stronie Złotej Góry. Po tej 
stronie jest kopalnia i nie wolno się do 
niej zbliżać. Nie wolno i  już! Dwa psy 
i  jeden wartownik z karabinem jej pil-
nują. Kiedy po uruchomieniu kopal-
ni tłucznia drogowego wycięto spory 
kawał lasu, dziadziuś przestał spoglą-
dać przez okno. Siadał tylko przy nim 
dla lepszego światła. W oknie nie było 
wierzchołków jego ulubionych drzew. 
Napatrzywszy się na zdjęcie, dziadziuś 
pochylał się nisko, głowę ujmował 
w żylaste dłonie rąk spoczywających na 
kolanach i dumał. Długo dumał. Nieraz 

ciężko wzdychał. Tak ciężko, że z nie-
pokojem spoglądaliśmy na niego. Albo 
mama podawała mu kubek ciepłego 
mleko i  kromkę chleba, żeby miał co 
robić, już nie wzdychał ani nie dumał. 
Wtedy przestawał.

Jeden z  nich zrobił to zdjęcie… 
dziadziuś dopiero niedawno dostał 
je od jego syna, który chciał kupić od 
dziadziusia Złotą Górę. Dopiero za to 
zdjęcie zgodził się sprzedać mu kawa-
łek Góry, ten od północnej strony. Za 
zdjęcie, a nie tylko za kupę szwabskich 
pieniędzy, którą oferował Niemiec. Po 
południowej leży prababcia, stryjek 
i dziadziuś dziadzi, jeszcze z „tamtego” 
powstania, kiedy po lesie zaczęli chłopi 
chodzić z kosami jeszcze głęboką zimą. 
Tej strony góry nikomu nigdy ani my-
ślał sprzedawać.

Mama była bardzo zdziwiona upar-
tością dziadziusia, że za tylachna pie-
niędzy nie chce sprzedać kawał skały 
ledwie pokryty nędznym lasem. Dopó-
ki dziadziuś nie spojrzał na mamę jakoś 
tak, że od razu umilkła i  przeprosiła. 
Tata nie odzywał się. Kiedy dziadziuś 
dokonał już swojej dziwnej transakcji, 
podszedł do niego tata, podał mu rękę 
i powiedział:

– Dobrze zrobiłeś, ojcze. Zdjęcie po-
winno być u nas. Las, to tylko skała po-
rośnięta nędznymi krzakami… Dobrze 
zrobiłeś.

Dziadziuś nic mu nie odpowie-
dział, ale również dziwnie spojrzał na 
ojca, jakby do niego powiedział: „Nie 
mądruj się!”. Powoli wstał z  tabore-
tu, wziął mnie za rękę i poszliśmy do 
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lasu. Do tego lasu, który dopiero został 
sprzedany.

– Pójdziemy do jaskini w Złotej Gó-
rze, wnuczku. Zobaczymy, co powiedzą 
nasi praojcowie na moją sprzedaż… 
Może zrozumieją i wybaczą?

I poszli. Nie pierwszy raz tam poszli.
Dziadek trzymał go za rękę. Coraz 

mocniej trzymał, w miarę jak wdrapy-
wali się po spadzistych ścianach skały. 
Ściskał ją mocno i pomagał piąć się po 
kamieniach. Podciągał na skalne wy-
stępy. Zasłaniał go od wiatru, który 
pojawiał się ledwie stanęli u  podnóża 
skały. Tu zawsze był duży wiatr, gdy 
się zbliżało do jaskini. Gdzieś musi być 
drugi otwór, że taki przeciąg. Tylko 
nikt go nie może znaleźć. W  połowie 
skały podmuchy bywały tak silne, że 
nieraz musieli przylegać do niej, kryć 
się za większymi kamieniami, żeby ich 
nie zdmuchnęło. Podmuchy nieraz 
porywały drobne kamienie i  toczyły 
je w  dół z  głośnym hurgotem. Może 
to dziadziuś nieostrożnie pobudzał je 
do toczenia się w  dół, szedł przecież 
pierwszy. Czapki mocno wcisnęli na 
głowy i szli.

– To dziwna skała, od niepamięt-
nych czasów, dziwna. Zawsze tu była.  
Kiedyś diabeł wytapiał pod nią złoto 
– mówił dziadziuś. – Za małą beczu-
łeczkę złota kupował ludzką duszę. Re-
chotał przy tym bardzo głośno, aż trzę-
sły się wszystkie góry. Miał powody do 
rechotania. Nabywca zabierał beczułkę 
diabelskiego złota, a  zostawiał swo-
ją duszę. Ledwie wyszedł z  lasu, złoto 
znikało, zamieniało się w suchy piasek 
do niczego niepotrzebny, a  on zosta-
wał bez duszy. Był pusty. Bez miłości, 
bez współczucia ani litości. Pozostawał 
całkowicie pusty. Bez duszy, więc i bez 
serca. Na nic nieczuły. Nawet na płacz 
dziecka i matki. Na nic.

Jednego razu Bóg się bardzo zdener-
wował. Diabeł oszukał, jak innych, sta-
rą matkę. Stareńka była bardzo i ciężko 
chora, a złoto potrzebne jej było nie dla 
niej, lecz dla umierającego syna. Musiał 
dostać lekarstwo, a ona nie miała ni jed-
nego grosza. Sprzedała swoją duszę dla 
ratowania dziecka. Diabeł zarechotał 
i oszukał starowinę. Złoto zniknęło le-
dwie wyszła z lasu, syn zmarł, a ona nie 
miała nawet duszy. Też zmarła z  żalu. 
Z wielkiego żalu za duszą i synem zmar-
ła... Bóg bardzo się zdenerwował na po-
stępek diabła i nakazał, żeby wejście do 
jaskini zarosło… Zarosło niedobrym 

drzewem – kolczastym jałowcem. Żeby 
i diabeł nie mógł wchodzić do jaskini.

Do dzisiaj przejść przez niego trud-
no, trzeba podrapać ręce, nieraz do 
krwi podrapać, ale za przejściem jest 
piękna jaskinia. Ciepła i  widna. Jak 
w domu. Można w niej zamieszkać, na 
długo ukryć się przed złem, na lata… 
opowiadali ludzie.

Od niepamiętnych czasów… dzia-
dziuś miał raczej dobrą pamięć, wszyst-
ko pamiętał, a wtedy zaczął: – Od niepa-
miętnych czasów dobrzy ludzie, którzy 
musieli kryć się przed niebezpieczeń-
stwem, najczęściej innymi złymi ludź-
mi, chowali się w  tej jaskimi w  Złotej 
Górze za jałowcowym wejściem. Jaski-
nia w Złotej Górze po kopalni czarciego 
złota była tak wielka, że żaden śmiałek, 
nawet najodważniejszy i  najmocniej-
szy, nie mógł dojść do jej końca. Za-
wracał albo umierał w niej z głodu. Stąd 
w jaskini było dużo kości. Jedni mówili, 
że to kości zwierząt po wielkich ucztach 
jaskiniowych ludzi, inni, że to kości 
ludzi. Bali się wyjść na światło, woleli 
śmierć w ciemnościach, w których nikt 
nie potrafił ich odszukać. Ale to tylko 
przypuszczenia, może było inaczej… 
ludzie różnie opowiadali.

Trzeba było mieć dużo siły, żeby 
przeciwstawić się wichrowi. Wichrowi 
i  niewdzięcznej skale. Ledwie dyszał, 
jego ręce nieustannie obsuwały się po 
skale, palce nieraz zdzierał do krwi. 
Nie zważał na to… Co chwila dziadek 
musiał łapać go za rękaw marynarki 
i  przytrzymywać, żeby nie porwało go 
wiatrzysko, nie poleciał w  dół razem 
z  kamieniami. Ledwie powstrzymywał 
się, żeby nie otworzyć buzi i nie chłonąć 
tego wiatru z piaskiem. Może byłoby le-
piej, lżej? Dziadziuś nie pozwalał na to. 
Powinien iść z nim, skoro dziadek chce 
zabrać go to tajemniczej jaskini. Kolej-
ny raz obiecał zabrać go do środka…

To zawsze była wspinaczka dla naj-
odważniejszych śmiałków, najmocniej-
szych. Jego dziadziuś był takim śmiał-
kiem, bardo silnym i  bardzo odważ-
nym. Jak opowiadał, jeszcze nigdy nie 
zrezygnował z wejścia do jaskini, skoro 
nadarzyła się okazja, nie poddał się i nie 
zawrócił. Choćby sto czartów stanęło 
mu na drodze, albo jeszcze więcej. Zwy-
kle siedział w niej długo, bardzo długo, 
jak ostatnim razem. Tylko jego, mimo 
obietnicy, nie chciał zabrać ze sobą do 
środka, ani razu. Kazał czekać na skale. 
Długo. Aż się strachał, czy dziadziuś nie 

zasłabł i czy nie trzeba już biec do taty 
po pomoc. Zaglądał pod krzak jałowca 
i  krzyczał. Dziadziuś zaraz wychodził. 
Spodnie na kolanach miał pomięte 
i  wybrudzone piaskiem, jakby klęczał. 
Na twarzy miał łzy, które starał się 
szybko obetrzeć, żeby on nie zauważył. 
A głos długo mu się łamał i drżał...

– Przepraszam. Musiałem trochę po-
być z nimi. Wysłuchać ich opowieści… 
pomodlić się z nimi.

Nie rozumiał słów dziadka, ale nie 
ośmielił się prosić o ich tłumaczenie. 

Kiedy odpoczęli, a  wyczerpująca 
wspinaczka wyszła z ich rąk i nóg, dzia-
dziuś postanowił wracać. Powiedział:

– Nigdy nie przychodź tu sam. Pa-
miętaj, nie sam! Zgubisz drogę, wiatr 
pyłem oczy zasypie albo zepchnie do… 
Przyrzeknij mi to! – i popatrzył na nie-
go długo i  uważnie, aż załzawiły się 
oczy dziadka.

Przyrzekł. Dziadek dodał jeszcze:
– ...modlić się za nich możesz w ko-

ściele…

– Podczas ostatniej wojny w  jaskini 
chowało się wiele ludzi – zaczął znowu 
opowiadać dziadziuś, kiedy kolejny raz 
przystanęli dla odpoczynku. – Walczyli 
z Niemcami, co zabijali naszych braci, 
palili, ograbiali ze wszystkiego, nie-
mal żywcem pożerali. Jaskinia była dla 
nich dobrą kryjówką, bezpieczną. Mieli 
gdzie się chować. Jednak ktoś zdra-
dził partyzancką kryjówkę, pewnie za 
pieniądze albo za uratowanie jakiegoś 
człowieka, który nieostrożnie wpadł 
w ręce Niemców. Jakiś volksdeutsche.

Niemcy pojawili się o świcie, z kara-
binami, psami… Skała nie dała się wy-
sadzić, psy do jaskini nie chciały wejść. 
Drogę zagradzały gęste i  kolczaste ja-
łowce… Kilku z  Niemców zawróciło 
po bańki z  benzyną. Wlewali ją przez 
szerokie szczeliny jaskini, przez kolcza-
ste jałowce. Jeden z nich, ten co zrobił 
pamiątkowe zdjęcie, zapalił papierosa 
i  rzucił go między jałowce… Buchnął 
wielki płomień, wyższy od  świerko-
wych drzew, sięgał chmur… za nim 
buchnął słup kłębiastego dymu, fruwa-
ły w  nim płonące gałązki jałowców… 
leciały nad las, tam gasły i spadały mię-
dzy drzewa…

Po niedługim czasie słychać było 
krzyk, wielki krzyk pomieszany z  bła-
ganiem o  zmiłowanie… Pojawili się 
nasi bracia, którzy w  jaskini szukali 
schronienia… Wychodzili przez kłę-
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by dymu, przez jęzory ognia, przez 
płonące jałowce niczym piekielne dia-
bły. Wywlekali się z jaskini na światło, 
w nim upatrując nadziei ocalenia życia. 
Wyglądali jak pochodnie, usmoleni… 
paliły się na nich ubrania… Niemcy 
czekali na każdego i  każdego dobijali 
strzałem w  głowę albo serią z  karabi-
nu. Może tak było z pradziadkiem? Nie 
wiadomo… Psy rozwlekały ich drgają-
ce jeszcze ciała...

Jeden z nich zrobił pomordowanym 
zdjęcie. Na pamiątkę swojego zwycię-
stwa nad „bandytami”. 

Przed wieczorem przypędzili z wio-
ski ludzi, kazali im wrzucać martwe 
i półżywe ciała do jaskini… brali za ręce 
i nogi i wrzucali do otworu… niektóre 
ciała zawieszały się na opalonych jałow-
cach… trzeba było zrzucać je w płonące 
czeluści jaskini… powstał podziemny 
cmentarz…

Dziadziuś niedługo po sprzedaniu 
lasu ze skałą i wycięciu krzaków przez 
nowego właściciela przestał patrzeć 
przez okno na las. Nie było drzew, więc 
nie było na co patrzeć. Dymiąca gęstym 
kurzem skała i chude ramiona koparek 
nie interesowały dziadziusia. Jeszcze 
ten huk, po którym dziadziuś zasłaniał 
sobie uszy rękami, i  dopiero po nim 
ogromne kłęby kurzu, które z wiatrem 
nieraz docierały aż do okna dziadziu-
sia jak dym… i wypędzały go z domu. 
Dziadziuś uciekał na Zagórze do ciot-
ki Janki, gdzie kurz nie docierał, a huk 
przemieniał się w odległy grzmot niby 
z chmur, z nieba. U ciotki Janki bywał 
do wieczora, dopóki robotnicy nie odje-
chali do miasta samochodami. Wracał 
bardzo zmęczony i spocony. A jaki zły? 
Przeklinał swoją decyzję na sprzedanie 
północnej strony lasu i odgrażał się, że 
ostatni rok tu zostaje. U nich. Choć to 
jego ojcowizna i groby bliskich obok...

Wiedział, co to ojcowizna, czyli zie-
mia dziadka dziadziusia i jeszcze wcze-
śniejszego dziadka, którą teraz obrabiał 
jego tatuś… Pracował w  kopalni ka-
mienia i  obrabiał ojcowiznę dziadziu-
sia. Ale grobów nie było na niej wcale. 
Ani jednego. Za kościołem pod wysoką 
skałą były i to bardzo dużo. Ludzie mó-
wili, że i w jaskini są groby. Ale dojście 
do nich trudne, niemożliwe, więc zo-
stały zapomniane. Pewnie już zarosły 
albo ziemia obsypała się na nie od huku 
w  kopalni. Na ojcowiźnie dziadziusia 
nie było ani jednego. Chyba że… Tak 
mu się długo, bardzo długo wydawało. 
Dopóki nie poszedł z dziadziusiem do 
lasu, tego przed sprzedaniem…

Na początku jesieni, kiedy z kopalni 
z  północnej strony co raz dochodziły 
głośne wybuchy i  kłęby pyłu wznosiły 
się do chmur, jakby powróciły do niej 
diabły, dziadziuś trochę zaniemógł. 
Wracającego ostatni raz od córki z Za-
górza przemoczył deszcz. Wypił szklan-
kę ciepłego mleka i od razu położył się 
do łóżka. Plecami odwrócił się do okna, 
jakby nie chciał widzieć przysłania-
jącego go pyłu z  kopalni. Mimo jego 
i mamy próśb nie chciał wstać następ-
nego dnia, następnego, ani kolejnego. 
Czuł się bardzo słaby. I już nie wstał.

Bez przerwy siedział przy jego łóżku. 
Jakby czuwał przy chorym dziadku. Nie 
rozmawiali. On siedział i milczał, choć 
miał wielką ochotę poprosić dziadziu-
sia, żeby jeszcze raz opowiedział mu 
o  jaskini w  Złotej Górze. Jednak nie 
miał odwagi prosić… Dziadek leżał 
na łóżku odwrócony plecami do okna, 
a  twarzą do ściany i  też milczał. Jakby 
ciągle spał. Nieraz tylko odnosił wra-
żenie, że przez ciało dziadziusia prze-
biegają dziwne dreszcze. A żylaste pal-
ce ręki dziadka, spoczywającej na jego 

ręce, kurczyły się i  prostowały, jakby 
dziadek czule ściskał jego rękę. Chciał 
dotknąć tej ręki, przytulić się do niej, 
pocałować, ale bał się, że obudzi dzia-
dziusia… Tak cichutko spał…

Raz tylko dziadziuś niespodziewanie 
odwrócił głowę w  jego stronę i  szep-
tem poprosił o  świeżą gałązkę jałowca 
z  „jego lasu”. Nie wiedział, dlaczego 
kazał mu pójść po gałązkę jałowca, 
a  wcześniej wcale na to nie pozwalał. 
Nawet zbliżać się do Złotej Góry i do ja-
łowców porastających na niej. Chyba że 
szedł z nim. Poszedł ze starszym bratem 
Józkiem. Pobiegli, jeden przed drugim.

Nie odbiegli daleko, może dwieście, 
trzysta kroków, jak usłyszeli wołanie 
mamy. Jej wielki krzyk i  wielki płacz. 
Matka wyleciała za nami na drogę, 
biegła w  ich kierunku, chwytała się za 
głowę, szeroko rozkładała ręce, drama-
tycznie rozrzucała je na boki i okrutnie 
głośno krzyczała: 

– Wracajcie! Wracajcie! Dziadek!... 
Wracajcie szybko!...

Gdy zawrócili jeszcze szybszym bie-
giem, dziadziuś cięgle leżał na łóżku, 
ale głowę miał odwróconą w  stronę 
okna. Oczy szeroko otwarte… Długo 
i  niespokojnie czekali na przyjazd po-
gotowia ratunkowego… Dziadek nie 
przestawał patrzeć w  okno, za którym 
niegdyś szumiał „jego las”...

Dopiero dzisiaj poszli z bratem po te 
gałązki jałowca, o które prosił w ostat-
nich swoich słowach dziadziuś, w  tym 
cichutkim szepcie... To chyba ostatni 
raz szli do tego lasu, bo dzisiaj pocho-
wali dziadziusia… jutro zaniosą mu 
przyniesione gałązki… i nikogo już nie 
będą prosili o pozwolenie na odwiedze-
nie Złotej Góry i szukanie w niej jaskini 
z  jałowcem… Tata pewnie ją sprzeda, 
jak chce Niemiec…

Lotnik
Pośród drzew na naszych przydomo-

wych działkach najszybciej i  najwyżej 
wyrosła tuja mojego sąsiada Tadeusza. 
Zaczynała przewyższać nasze piętrowe 
domy. Swoim wzrostem i gibkością ga-
łęzi wzbudzała zachwyt. A  szczególnie 
jej wierzchołek. Gibki, łatwo i  z  wiel-
ką gracją poddający się podmuchom 
najmniejszego wiaterku, zawsze prze-
wyższający o  dwadzieścia, trzydzieści 

centymetrów wierzchołki pozostałych 
drzew. Zdecydowanie dominujący nad 
nimi.

Dwa, może trzy lata później posadzi-
łem na swojej działce świerk i, dotych-
czasowym zwyczajem, nazwałem go 
„Olek”, czyli imieniem jednego z moich 
wnuków. Jakbym liczył na to, że kiedyś 
świerk dogoni tuję sąsiada, a skrycie na-

wet miałem nadzieję, że może ją prze-
wyższy.

Spokojnie rosły sobie nasze drzewa. 
Tuja zaczynała przewyższać leszczynę 
kolejnego mojego sąsiada. „Olek”, po 
wolnym przyroście jego wierzchołka 
i gałęzi, można było sądzić – ukorzenia 
się powoli, ale solidnie. Należało spo-
kojnie czekać. Może kiedyś dorówna 
nawet tui?
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Niespodziewanie i  ku naszemu za-
skoczeniu drzewom przybył konku-
rent… gołąb – jeden ze stada gołębi 
sąsiada od leszczyny. Czy w  pogodne, 
czy w pochmurne dni nad domem Jan-
ka najpierw słychać było głośny trze-
pot skrzydeł, potem zwykle zza szczytu 
dachu wypływał gołąb. Nieraz szum 
skrzydeł dolatywał zza dużego talerza 
anteny satelitarnej, na której ptak po-
trafił przesiedzieć niezauważony i  bez 
ruchu nawet kilka godzin. Nie był 
okaleczony, jego skrzydła niczym nie 
odbiegały od skrzydeł innych ptaków 
ze stada Janka, a  jednak wspinanie się 
w  stronę chmur jakby sprawiało mu 
szczególną trudność, którą zawsze sta-
rał się pokonać. Mówiąc po ludzku, był 
uparty. To wyraźnie dawało się zauwa-
żyć. Przy jego próbach wzbicia się na 
większą wysokość pomagałem mu ci-
chymi okrzykami: „Jeszcze. Jeszcze raz.  
Spróbuj jeszcze. Dasz radę. Spróbuj!”. 
Ptak na pewno nie słyszał, ale ja miałem 
nadzieję, że mu pomagam. Nieraz wy-
dawało mi się, że pokonuje swoją sła-
bość i wzbija się coraz wyżej. Sprawiało 
mi to nieukrywaną satysfakcję. 

Gdy pierwszy raz nie od razu powró-
cił na swój dach, lecz szukał jakby cze-
goś niższego, wybierając mój dom, wła-
ściwie nawet zdecydowanie jeszcze niż-
szą jego partię – dach nad tarasem, za-
uważyłem coś dziwnego. Jego skrzydła 
od strony wewnętrznej były czerwone. 
Reszta upierzenia bielutka, tylko spód 
skrzydeł był zdecydowanie czerwo-
ny. Kiedy kolejne kilka razy powtórzył 
ten manewr, zdecydowanie zwalniając 
przysiadanie na mojej rynnie, dosze-
dłem do wniosku, że to nie jest słabną-
ca siła gołębia ani przypadkowy refleks 
rozpalonego letnim żarem słońca lecz 
celowy zabieg. Tylko po co? Domysły 
aż doprowadziły mnie do bólu głowy, 
potem do rozstroju nerwowego...

Początkowo wystarczała mu wyso-
kość tui Tadeusza. Wysokości mojego 
„Olka”, do ostatniego lotu, raczej nie 
brał pod uwagę. Mój świerk przez sze-
reg lat nie przewyższał naszych domów. 
Gołębiowi więc wystarczała wysokość 
domu, na którym zwykle gnieździło się 
jego stado lub talerz anteny. Gdy kilka 
pierwszych razy już osiągał wierzchołek 
tui Tadeusza, zawracał na swoje stałe 
miejsce odpoczynku. Trochę odpoczy-
wał, a potem radośnie gruchał i tańczył 
wokół innego ptaka, jakby chwalił się 
swoim wyczynem. Ptaki nie zwraca-

ły uwagi na jego popisy, chyba nawet 
lekceważyły go, bo odchodziły na inne 
miejsca na dachu albo odfruwały na są-
siednie domy. Budził tylko nasze zain-
teresowanie. 

Ptak nie dawał za wygraną. Każde-
go dnia dwu-, trzykrotnie podejmował 
swój wysiłek, starając się przypodobać 
pobratymcom. Jakby doszedł do wnio-
sku, że swobodnym lotem nad wysoką 
tują wzbudzi ich zainteresowanie. 

Ledwie minęła połowa lata, gołąb za-
czął wzbijać się zdecydowanie wyżej niż 
wierzchołek drzewa Tadeusza. Już nie 
zawracał od wierzchołka tui na dom, 
lecz kontynuował swój wysiłek dalej, 
jakby chciał sięgnąć chmur, chociaż 
tych najniższych, ciemnych i  burzo-
wych. Deszcz, a nawet mniejsze błyska-
wice nie były mu straszne. Doszliśmy 
do wniosku, że ten dziwny gołąb ma 
inny cel swoich wysiłków. Jaki? Kto 
mógłby podejrzewać?

Do gołębi od dawna miałem szcze-
gólny sentyment. Niegdyś wychowywa-
łem się w  „dzielnicy gołębiarzy”, czyli 
za skraju dużego miasta, gdzie stada 
tych ptaków stanowiły naszą główną 
rozrywkę. Nawet pisałem opowiada-
nia o ich cudownym lataniu, zbierałem 
książki o  gołębiach. Nierzadko obser-
wowałem podobnie dziwne ich zacho-
wanie. Teraz więc popisy mojego lotni-
ka zwracały szczególną uwagę.

A  gołąb, co prawda nadal z  wysił-
kiem, ale już sięgał najniższych chmur 
i  radośnie spadał w  dół. Dochodziłem 
do wniosku, że to radość spadania na-
kazywała mu podejmować ten wysi-
łek. Wzbijając się ciężko, z poszumem 
skrzydeł i, wydawało się, z niewyobra-
żalnym dla ptaka wysiłkiem, jakby ko-
lejny ruch skrzydeł miał być ostatnim, 
nadal coś nam chciał udowodnić – do-
chodziliśmy do takich wniosków. 

Tego dnia powietrze było wyjątko-
wo ciężkie. Od rana miało się na burzę. 
Nasz ptak zachowywał się coraz odważ-
niej. Nawet nikł za wysokimi chmura-
mi i  pojawiał się dopiero po dłuższej 
chwili. Sprawdzał naszą cierpliwość…

To się stało tego chmurnego i parne-
go dnia. Słońce zasłoniła duża, niemal 
granatowa chmura, która mogła sygna-
lizować coś groźnego. Powoli wszystko 
zamierało, nawet powietrze. Wszystko 
znieruchomiało. Granatowa chmura 
zawisła nad tują Tadeusza i moim, tyl-

ko nieco niższym, świerkiem – najwyż-
szymi drzewami w  naszych ogrodach. 
Chyba nasz gołąb potraktował pogodę 
jako dodatkowe wyzwanie dla niego.

Wzniósł się stosunkowo szyb-
ko, choć ciągle z  trudnościami, nim 
chmura napłynęła nad środek naszych 
ogrodów. Zniknął za chmurą. Byliśmy 
gotowi przypuszczać, że trzeba będzie 
czekać na niego co najmniej kilka mi-
nut… już nawet znudziliśmy się oczeki-
waniem. Endriu zaproponował jeszcze 
po kieliszku. Może go capnął w szpony 
jakiś większy drapieżnik albo, jak w lu-
dowej baśni, pochwycił go diabeł Twar-
dowskiego, gdyż nie chciał oddać gołę-
biej duszy, i poniósł gdzieś w nieznane. 
Może na księżyc? Miejsca tam dużo 
mimo coraz częstszych lotów człowie-
ka na tę planetę. Wszystko dopusz-
czaliśmy… iii nagle gołąb pojawił się 
w  zasłonecznej stronie chmury, spod 
której przebijało się kilka promyków. 
Zauważyliśmy go dość późno… Spadał 
gwałtownie… chyba nie kontrolował 
lotu, jakby uciekał przed czymś. Może 
spotkało go jeszcze coś gorszego? Prze-
rażony spadał i spadał…

Żona zaczęła ogryzać paznokcie 
i  cicho popiskiwała. Sąsiadka Lidka 
zasłoniła oczy i odwróciła się w stronę 
płotu. Endriu podniósł kieliszek 
i krzyknął:

– No to – za jego spadanie...
Pozostałe kieliszki jednak spoczy-

wały na stole, więc Endriu wypił sam 
i chuchnął w dłoń…

Gołąb błyskał na tle czarnej chmury, 
niczym śnieżna kula podrzucona wy-
jątkowo wysoko. Czerwień migała spód 
jego skrzydeł... Chwilami błyskały z niej 
słoneczne promienie, aż oślepiały nas. 
Były to wyraźne oznaki, że spada bez-
władnie niczym kamień… Czyżby już 
dostatecznie poznał trud wznoszenia 
się, popróbował smaku wysokości, a te-
raz chciał zakosztować szybkości spada-
nia… wzbudzić nasze przerażenie…?

Obok wierzchołka najwyższego 
drzewa, czyli tui Tadeusza, mignął, po-
trącając skrzydłem kilka liści… dalej… 
dalej właściwie niczego już nie było. 
Jeszcze dostrzegłem, że wybiera lot na 
Olka, aż z przerażenia chwyciłem obu-
rącz głowę i  zasłoniłem oczy… i  coś 
głucho pacnęło na ziemię… jak pierw-
sze dojrzałe jabłko z wierzchołka drze-
wa. Nie byłem w stanie oderwać rąk od 
głowy i spojrzeć w stronę miejsce, skąd 
doleciało to pacnięcie…
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Upadek gołębia przypomniał nam 

tragedię sprzed dwóch lat lotnika miesz-
kającego na naszym osiedlu. Niedłu-
go miał udać się z  misją wojskową do 
Afganistanu. Czasu na czułe pożegnanie 
z rodziną nie miał, więc chociaż przyle-
ciał pokazać swój samolot. Kilkakrotnie 
okrążył nasze osiedle, radośnie, wyda-
wało się, machając skrzydłami, gdy zna-
lazł się nad swoim domem. Wzbijał się 
aż do chmur. Silnik samolotu raz i dru-
gi przestawał pracować, milkł i dopiero 
po paru sekundach ponownie zaczynał 
głośno warczeć, a  samolot wzbijać się 
ku chmurom znowu pomachując skrzy-

dłami. Igraszki te przyjmowaliśmy za 
dobrą monetę, formę zabawy i nietypo-
wego pożegnania. Byliśmy zachwyceni 
umiejętnościami pilota. W  najmniej 
spodziewanym momencie, bo jeszcze 
samolot nie sięgnął żadnej chmury, sil-
nik „zakasłał” i długo nie odezwał się… 
potem kilkakrotnie nieregularne zaka-
słał… potraktowaliśmy to za ostatnim 
akord pożegnania. Kiedy silnik milczał 
dalej, a  samolot zaczął spadać, kręcąc 
śrubę, zadowolenie i uznanie dla umie-
jętności pilota błyskawicznie ustępo-
wały… samolot spadał … nasz uznanie 
przerodziło się w przerażenie… samolot 

spadał dalej… nasze zachwyt zamienił 
się w krzyk i przerażający pisk kobiet… 
samolot zniknął za laskiem… a  nagła 
cisza pochłonęła wszystko… Po chwili, 
w  miejscu upadku samolotu zobaczyli-
śmy gęste kłęby dymu, a pomiędzy nim 
jakby jasne smugi ognia, na koniec do-
tarł do nas przyciszony huk… przeraże-
nie sparaliżowało nas… 

Po licznych badaniach i  wyjaśnie-
niach lekarze stwierdzili u pilota objawy 
schizofrenii. Mimo zastrzeżeń jednak 
zgodzili się na wojskową misję w kraju, 
który prowadził wojnę… przecież nad 
Afganistanem ginęło wielu lotników…

Czarna suknia
Nieznana mi kobieta kolejny raz 

siedziała w  kącie sali pod rozłożystą 
paprocią, jakby usiłowała ukryć się za 
kwiatkiem. Ubrana była, jak zawsze, 
w czarną suknię, a również ciemna chu-
steczka przepasywała czubek jej głowy 
i  lewy policzek. Na nikogo nie spoglą-
dała, z  nikim nie rozmawiała. Zawsze 
siedziała cicho i  samotnie, ile razy po-
jawiłem się w  tej publicznej sali moje-
go rodzinnego miastecka. Była niczym  
martwa.

Chciałem poznać ją, porozmawiać, 
ale zawsze ta czerń wokół niej onie-
śmielała mnie, niemal obezwładniała…

I 
– Ten strach paraliżował ich od dłuż-

szego czasu – opowiadała moja roz-
mówczyni… – od kiedy? Już zaczynali 
zapominać. Wydawało się, że Niemcy 
byli tu zawsze, że zawsze słychać było 
złowrogi tupot butów jakby podkutych 
metalem i ten okropny wrzask – Raus! 
Raus! – nierzadko przerywany karabi-
nowym strzałem. Huk każdego strzału 
długo niósł się pomiędzy nędznymi 
kamieniczkami miasteczka, odbijał od 
lichych ścian i powoli zamierał gdzieś, 
gdzie kończył się kamienny bruk, a za-
czynały polne drogi, łany zbóż i wyso-
kie drzewa lasów. Nieraz pozostawał po 
nim tylko czyjś płacz albo głośne modły 
do Niepokalanej Panienki z  pobliskie-
go kościoła o  ratunek od antychrysta. 
I następowała cisza, martwa cisza, niby 
paraliż...

Niemal zapomnieli o  pierwszych 
dniach ciepłego września, o  jego po-
południowej porze, kiedy na ulicach 
miasteczka pojawiło się wojsko gene-

rała majora Adolfa von Kuntzena, a za 
wojskiem dym, kłęby dymu palonego 
biura żydowskiej gminy wyznaniowej 
przy ulicy Sienkiewicza, pierwsze roz-
strzeliwania: Chaima Wolfa Moszkie-
wicza i Stanisława Grusieckiego. Potem 
każdego dnia pojawiały się podobne 
dymy i  słychać było rozstrzeliwania. 
Zapomnieli o  początkach tego ciepłe-
go września i  jego następnym dniach, 
przyzwyczaili się do codziennych ka-
rabinowych strzałów dochodzących 
z różnych miejsc. Coraz mocniej ogar-
niały ich drętwy paraliż i zapomnienie. 
Wstrząsały nimi tylko zbiorowe kaźnie.

W sierpniu któregoś roku rozstrzela-
no w Miławce 23 osoby; innym razem 
16 mężczyzn przywiezionych z  Kielc; 
a jeszcze innym 350 Żydów z miejsco-
wego getta… Dla pojedynczych trupów, 
czy nawet całych rodzin nie było czasu 
na chrześcijański pochówek ani moż-
liwości przechowywania w  pamięci… 
O grzebaniu Żydów nawet nie myśleli, 
nie wolno było… Pochówki zabitych na 
cmentarzach czy w miejscach mordów 
pod strażą karabinów wypełniały cały 
czas i wysysały siły do reszty...

Chłopcom, coraz częściej skrycie 
podchodzących polnymi drogami z ła-
nów zbóż i  z  wysokich drzew, długo 
nie chcieli zaufać. Strachali się albo 
mieli wystarczająco dużo swoich trosk 
i  śmiertelnego przerażenia. Po każdej 
ich wizycie Niemcy szaleli szczególnie 
okrutnie.

Ale najbardziej przerażał Żyd Sza-
ja, członek przedwojennej organizacji 
Mizrachi. Na szczęście ich zostawiał 
w spokoju, donosił głównie na swoich 

braci. Nie krył się z  tym, nie udawał. 
Z  grubym kijem niby laską odwiedzał 
kolejne domy braci. Gdy wychodził po 
wizycie i uderzał pałą po cholewie swo-
ich wysokich butów, był to najczęściej 
znak zadowolenia. Gdy wybiegał i gnał 
dalej, pała dygotała w ręce na znak zde-
nerwowania. Za nim często wybiegał 
czarny chałat i  błagał o  litość… Szaja 
nie miał takiej słabości. Jeszcze tego sa-
mego dnia czarny chałat odwiedzał go 
w domu, by zapewnić sobie i dzieciom 
kilkudniowy spokój… albo wyprowa-
dzali go z domu żandarmi i Szaja swoją 
grubą pałą obijał niepokornego do nie-
przytomności, do śmierci, oszczędzając 
pryncypałom fatygi. Szaja dbał o porzą-
dek i o spokój pośród swoich braci.

Po wielkiej wywózce, trwającej od 
października do marca następnego 
roku, Szaja stracił uznanie u  swoich 
mocodawców. Jako kierowca samocho-
du żandarmerii w miasteczku pojechał 
z Niemcami do Buska. W Młynach sa-
mochód zepsuł się. Oficer wyświadczył 
mu łaskę – jednym strzałem uśmier-
cił…, żeby się długo nie męczył. Nie był 
mu już potrzebny. Ciało Szaji zepchnię-
to do rowu i zakazano grzebać…

Mieszkańcy miasteczka odetchnę-
li… Wkrótce jednak okazało się, że nie 
na długo. Przed zimą znowu ktoś wska-
zywał żandarmom „niepokornych” 
albo zbyt gorliwie modlących się o ży-
cie. Niemcy jakoś bezbłędnie trafiali 
do najbogatszych albo „podejrzanych” 
mieszkańców, głównie Polaków. Trud-
no było wytropić donosiciela. Masko-
wał się doskonale, pamiętając los Szaji. 
Znowu słychać było strzały albo płacz 





66 Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(68)/2015

i  modły do Niepokalanej Panienki. 
Tropili go, zastawiali pułapki, lecz do-
nosiciel był sprytny, zawsze umykał...

W  niej zakochał się chłopak z  tej 
samej kamienicy, mieszkał po drugiej 
stronie długiego korytarza. Wycho-
wywali się na tym samym podwórku, 
podczas wspólnych zabaw. Nie był jej 
obojętny. Młodych, zdrowych chłopów 
już mało było w  miasteczku. Nie było 
komu pracować, grzebać zamordowa-
nych… Na Żyda nie wyglądał, chociaż 
nic złego o starozakonnych nie pozwa-
lał przy sobie mówić. Ciężko jej było 
żyć, a on chętnie pomagał w wojennej 
biedzie. To kurę, to gęś podrzucił, bo-
chenek chleba poza przydziałem, nieraz 
nawet pieniędzmi wspomagał. Z  jego 
pomocą dawało się jakoś trwać. Jej i ro-
dzicom.

Proponował jej małżeństwo, z cierpli-
wością i przymilnością. Początkowo nie 
chciała się zgodzić, odkładała decyzję 
z pół roku. Prosił ją przy każdej okazji, 
tłumaczył, że z nią i jemu będzie lepiej, 
bezpieczniej będzie się czuł… i  namó-
wił ją na małżeństwo. Wtedy przyniósł 
francuskie wino. Przy tym winie pierw-
szy raz ją pocałował. Pozwoliła mu na 
pocałunek. Chętnie zgodziłaby się i  na 
następny. Ale jemu ten jeden pocałunek 
wystarczył, gdzieś się spieszył. 

Od następnego dnia zaczęli szyko-
wać się do ślubu, w kościele oczywiście. 
Musiał być chrześcijański ślub. Ona 
w długim białym welonie i w białej suk-
ni, z bukietem polnych kwiatów w pra-
wej dłoni. On w  czarnym garniturze 
i w wysokich butach. Po tygodniu przy-
niósł jej wymarzony długi biały welon 
i białą suknię. Polnych kwiatów obiecał 
narwać o rosie na południowej stronie 
lasu w  dniu ślubu, żeby były świeże. 
Za kilka dni przyniósł czarny garnitur 
i  wysokie, wyglancowane do połysku 

buty. Wszystko było gotowe. Zaczął 
nocować u niej.

W ślubną sobotę jeszcze spała, kiedy 
zniknął o  wczesnym poranku. Domy-
śliła się, dlaczego. Założyła białą suknię, 
welon upięła we włosach i rozrzuciła po 
izbie… biel zajęła pół przestrzeni izby. 
A kiedy zatańczyła, wypełniła całą izbę, 
od sufitu do podłogi, od wschodniej do 
zachodniej ściany i od północnej do po-
łudnikowej. Caluteńką izbę. Aż z rado-
ści zaczęła się głośno śmiać. Wtedy po-
myślała sobie, że to nie wypada, że ra-
dość w dniu ślubu może być grzechem, 
że Niepokalana Panienka może być 
niezadowolona z  takiej radości przed 
błogosławieństwem księdza… Zaczęła 
czekać na jego powrót… długo musiała 
czekać, ale nie traciła cierpliwości. Był 
jej przecież bardzo wierny… Nagle jego 
kroki gwałtownie zadudniły na długim 
korytarzu kamienicy. Zestrachała się. 
Gwałtownie otworzyły się drzwi… sta-
nął w nich on, jej zaniedługo mąż, z bu-
kietem polnych kwiatów… Był bardzo 
zziajany i spocony. Rzucił się do niej…

– Ukryj… – i skoczył pod jej łóżko. 
Kwiaty upadły na rozrzucony biały 

welon… Nim cokolwiek zrozumia-
ła, do izby wpadło dwóch chłopaków 
z lasu… jeden z karabinem.

– Jest tu! – krzyknął ten z karabinem 
i kopnął bukiet polnych kwiatów.

– Wyłaź! – krzyczał drugi. – Już nam 
nie uciekniesz…

Wyszedł posłusznie. Ręce i  nogi 
trzęsły mu się bardzo, głowa opadała na 
piersi, jakby przyznawał się do jakiejś 
winy. Spojrzał na nią, chcąc uzyskać 
przebaczenie… 

Ten drugi wyciągnął z kieszeni białą 
kartkę i zaczął czytać:

– Sąd Polowy Armii Krajowej, za 
zdradę narodu, wydawanie jego synów 
okupantowi skazuje… na…

Skoczyła w  jego kierunku, chcąc 
zasłonić go swoim ciałem, obronić… 
Chłopak z karabinem był jednak szyb-
szy. Zaterkotał karabin, niewiele go sły-
szała. Na lewym policzku poczuła coś 
ciepłego i szybko spływającego w dół… 
To była krew, jego krew… Kiedy zaczę-
ła ją obcierać, chłopaków z lasu już nie 
było. Zaczęła piszczeć i wzywać pomo-
cy…

II
W  miasteczku długo słyszano jej 

pisk i krzyk, który nieustannie tłukł się 
po uliczkach i   zakamarkach podwó-
rek… Nie cichł, nie ustawał, tylko po-
głębiał ich przerażenie… Nikt jednak 
nie pomógł jej ani nie zainteresował się 
krzykiem. Wszyscy bali się wejść do tej 
narożnej kamienicy… Tutaj mieszkał 
Szaja, a teraz ten…, który podzielił los 
Szaji, tylko z innych rąk. 

Wojna biegła swoimi koleinami, ich 
paraliż pogłębiał się, o niej zapomniano 
szybko… Dla wszystkich stała się nie-
obecna, martwa.

Zauważyli ją dopiero w  kilka dni 
po wojnie, kiedy zło wycofało się na 
zachód… Szła w  czarnej sukni i  czar-
nej chusteczce przepasującej czubek 
głowy i  lewy policzek…  Na policzku 
nieustannie czuła ciepłą krew narzeczo-
nego, więc zasłaniała go skrupulatnie. 
Przerażała czarnym wyglądem, dlatego 
ustępowali jej z drogi, nie nawiązywali 
żadnego kontaktu. Szła ze spuszczoną 
głową wzdłuż ścian budynków i  ogro-
dzeń posesji, jakby nikogo nie zauważa-
ła… jakby nie wiedziała, że żyje…

Jej czarna suknia i czarna przepaska 
na policzku, której nie wyzbyła się od 
tamtego czasu, stały się wstydliwym 
cieniem przeszłości naszego miasteczka 
– z zadumą powiedziała moja rozmów-
czyni…

Czarny motyl Piotra
Piotra znałem od dawnych czasów. 

Ledwie sprowadziliśmy się do tego 
miasta, a małżonka została zatrudniona 
w  jednej z  dzielnicowych przychodni, 
wtedy się poznaliśmy. Moja pani praco-
wała z jego małżonką. Jeszcze tej jesieni 
zostaliśmy zaproszeni na przysłowio-
wego grilla do podmiejskiej letnisko-
wej miejscowości. Wracaliśmy późnym 
wieczorem jednym samochodem. Po 

kolejnych dwóch tygodniach znowu 
grillowaliśmy w  podmiejskiej miejsco-
wości. Tak niemal przez całe lato.

Piotr był dobrym kumplem. Potrafił 
wypić, porozmawiać, a znał się na wielu 
tajemnicach ziemi, można było z  nim 
„konie kraść”. Po jakimś czasie jego 
małżonka zmieniła pracę i  nasze kon-
takty osłabły, zaczęły się sprowadzać 
do sporadycznych telefonów, przypad-

kowych spotkań na ulicy, zdawkowych 
pytań: „jak się masz?”, „jak leci?”, „co 
u ciebie?”, krótkich pogaduszek, potem 
tylko pozdrowień przesyłanym przez 
kogoś ze znajomych. Zwykle taki jest 
koniec znajomości niepodbudowanych 
wzajemnymi interesami. 

Minęło kilka lat,  gdy powróciwszy 
z  pracy, moja małżonka nieoczekiwa-
nie zapytała:
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– uzupełniła kolejnym pytaniem, wi-
dząc chyba moją zaskoczoną minę.

Przypomniałem go sobie dopiero po 
chwili zastanowienia:

– Tego geologa, tak? – to nie było py-
tanie ani stwierdzenie. Taka zdawkowa 
odpowiedź człowieka wyrwanego z in-
nego świata.

– Wyobraź sobie, że już od blisko 
roku choruje. Na glejaka, prawdopo-
dobnie.

Wypowiedź żony nie była zwykłą in-
formacją, nawet stwierdzeniem obiek-
tywnego faktu. To był wyrok, zdecy-
dowany wyrok śmierci. Poraziła mnie 
do szczękościsku i  zaciśnięcia palców. 
Wiedziałem, że mimo rozwoju medy-
cyny, ten przypadek jest ciągle nieule-
czalny.

– Odwiedzimy go w najbliższym cza-
sie – stwierdziłem niemal automatycz-
nie, nie wiedząc, jak zareagować. Prze-
cież kiedyś był mi dość bliski...

– Muszę to uzgodnić z  Bożeną. 
W jego przypadku nie zawsze zalecane 
są odwiedziny...

Po blisko miesiącu, żona, wróciw-
szy z jakiegoś towarzyskiego spotkania 
z koleżankami, powiedziała:

– Widziałam się z Bożeną. Szukała ze 
mną kontaktu. Muszę jej pomóc zała-
twić przez ministerstwo receptę, którą 
teraz trudno zdobyć, nawet dla lekarza. 
Wszyscy oszczędzają, jakby ich to coś 
kosztowało.

– Co u Piotra?
– Była chwilowa poprawa, ale od ty-

godnia znowu gorzej. Po raz drugi miał 
trepanację czaszki. Lekarze potwierdza-
ją glejaka. W  Polsce nie ma dla niego 

ratunku. Namęczy się tylko. W Stanach 
jakaś klinika wprowadziła nowy lek. 
Pierwsze wyniki są obiecujące. Jak do 
niej dotrzeć? Bożena jest załamana… 
wygląda jak stara babina, trudna do 
poznania. W pierwszym momencie nie 
poznałam jej…

– Odwiedzimy go?
– Nie, nie… Piotrek nie chce, żeby 

go odwiedzać, może wstydził się. Chy-
ba, że… Bożena da znać.

Poprawa wystarczająca dla odwie-
dzin nie nastąpiła. Stan Piotra paro-
krotnie nieco poprawiał się, nawet na 
kilka dni wracał do domu, ale zawsze 
okresy remisji choroby trwały coraz 
krócej. Nasze odwiedziny więc odkła-
daliśmy, a choroba po każdy nawrocie 
pogłębiała się. Ostatnie trzy tygodnie 
Piotr nie wstawał z  łóżka. W ostatnim 
tygodniu był nieprzytomny… 

Zmarł tuż przed północą z  począt-
kiem listopada. Pogrzeb odbył się w trzy 
dni po śmierci, w nasze narodowe świę-
to. Do kościoła położonego blisko jego 
domu ściągnęły tłumy, wszak był to 
wolny czas, a  Piotr to uczynny czło-
wiek, cieszący się dużym szacunkiem. 
Dębową trumnę okryły liczne wieńce…

Ledwie pojawił się ksiądz w czarnym 
ornacie, u wezgłowia trumny zamigotał 
cień. Można go było nie zauważyć, na-
wet można było uznać za refleks ogar-
niętych smutkiem oczu, ale kiedy cień 
ten zamarł na wezgłowiu, należało do-
puścić jego realność albo uznać za wy-
bryk ostatnich ciepłych dni. Ledwie cień 
ten przysiadł na trumnie, już zerwał się 
z niej i poszybował w jasny blask świec. 
Wtedy stał się dość widoczny. Nie było 
wątpliwości. To czarny motyl z  tęczo-

wymi kółkami na skrzydłach, żegnający 
zmarłego! Na pewno nie była to dusza 
Piotra, jak się uznawało w  dawnych 
czasach, gdyż jego ciało umarło trzy 
dni wcześniej. Motyl-dusza nie mogła 
tak długo w  nim mieszkać. Ani żaden 
zefir z  motylimi skrzydłami. Przecież, 
jeśli nie wydobył się z  ust z  ostatnim 
oddechem, to teraz czas, który upłynął 
od śmierci, i  dębowa trumna nie po-
zwoliłyby na to. Poza tym, kto by za-
uważył delikatniutki powiew powietrza 
w przyciemnionym kościele? Płomienie 
świec, które równiutko wznosiły się do 
góry, nie sygnalizowały najmniejszego 
podmuchu.

Mógł wzbudzać zdziwienie.
Słysząc słowa księdza, sugerujące-

go, że ziemską śmierć można rozumieć 
jako wielką nadzieję ponownych naro-
dzin do zbawienia i patrząc na motyla, 
powoli zacząłem rozumieć jego ruchy, 
niemal odczytywać zamiary. Kiedy mo-
tyl unosił się pod kościelne sklepienie 
i opadał nad trumnę, czyli krążył mię-
dzy niemal mrokiem wysokości a  ja-
snością świec na kandelabrach, możli-
wych do utożsamienia z padołem, pod-
legał przemianom. Między mrokiem 
śmierci a  nadzieją blasku ponownych 
narodzin, powtarzał historię człowieka 
i świata. Z mroku do jasności; z jasności 
do mroku. Przemiana w chaos śmierci 
i jasność zwycięstwa Istoty.

Uświadomiłem to sobie i  przerazi-
łem się. Dobrze, że żałobnicy już wy-
chodzili za trumną niesioną przez czte-
rech karawaniarzy. Ruszyłem z  nimi. 
Motyla nigdzie nie było… Może wy-
płoszyło go szuranie butów i  wzniosły 
śpiew pożegnalny… 

Gołębie
Po moim ogrodzie chodziły dwa bia-

łe gołębie. Nie bały się mnie ani mojej 
żony. Mogłem podchodzić blisko i ro-
bić im zdjęcia. Nawet jednego razu, 
ten mniejszy i bielutki pozwolił mi się 
pogłaskać. Pióra miał jakieś szczególnie 
delikatne, przyjemne… chętnie przytu-
liłbym go do twarzy, musnął wargami 
jego nochal, jak to robiłem w dzieciń-
stwie… Odleciał.

Po płocie chodził też biało-czarny 
kot, z obrożą na szyi przeciwko pchłom. 
Chodził powoli, majestatycznie, lustro-
wał moje podwórko, więc nie przeszka-

dzał mi. Nie mogłem podejrzewać, że 
ma jakieś niecne zamiary.

Dzisiejszego ranka trawa mojego 
ogrodu została zasłana białymi, gołębi-
mi piórkami… Byłem wściekły. Wiatr 
przez wiele dni podrywał piórka i uno-
sił je nad płot, w korony drzew..., gdzieś 
wysoko, gdzie nikły.

Długo byłem wściekły na oczywiste 
morderstwo w świecie zwierząt, nawet 
byłem gotowy rozprawić się z  kotem 
przy najbliższym spotkaniu. Nie poja-
wił się przez całe lato… 

I znowu pióra, delikatne, puszyste… 
miały niebieskawy kolor. Czy to gołębia 
– siniaka? Czy spotkał się z sójką, któ-
rych coraz więcej w ogrodzie? Rozbój-
niki. Walka musiała rozegrać się bar-
dzo niedawno, puch jeszcze obsuwał się 
z gałęzi. Wiatr nie zdążył rozrzucić go 
po ogrodzie. Najwięcej go pod dobrze 
owocującą jabłonią. Ironia życia. 

Obejrzał puch. Małe, jeszcze drżące 
z przerażenia cieniutkie blaszki. Będzie 
je musiał posprzątać, nim żona wyjdzie 
na ogród. Mogłaby się rozpłakać…

Stanisław Rogala
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Gruszka i  Dobosz
Cóż łączy tych ludzi?
Obaj byli zbójnikami. No, prawdzi-

wym zbójnikiem, znanym wszystkim,  
był Janosik.  Dobosz nie zyskał takiej 
sławy, ale i  o  nim śpiewali pieśni. Ra-
bował w  Karpatach Wschodnich: na 
Pokuciu i  Bukowinie, tam nazywano 
go opryszkiem. Gruszka grasował na 
Lubelszczyźnie, gdzieś między zna-
nymi w  świecie Bełżycami, nie mniej 
sławnym Babinem, starym jak świat 
Urzędowem i pięknym, nadwiślańskim  
Kazimierzem i  też – bywało   –   roz-
dawał biednym część tego, co zrabował 
bogatym.  Mówiono o nim zbój, rabuś, 
huncwot, bandzior. Mówiono – rzecz 
jasna – gdy nie słyszał. Gruszka miał 
gest, fantazję, a wiele przypadków jego 
życia – jako żywo – przypomina histo-
rie z żywota Dobosza.

Aleksy Dobosz, którego imię nie-
którzy wymawiali Ołeksa, uwijał się ze 
swą zgrają kamratów w  latach 1738–
1745. Ksiądz Benedykt Chmielowski 
(1700–1763), autor głośnej sarmac-
kiej encyklopedii Nowe Ateny, mógł 
być rówieśnikiem Dobosza, ale mógł 
być też od niego o lat kilkanaście star-
szy. Jedno nie ulega wątpliwości: wiele 
o nim słyszał, może się nawet zetknęli, 
wszak Rohatyń, gdzie Chmielowski był 
proboszczem, leży niedaleko górnego 
Prutu i połonin Czarnohory, królestwa 
Dobosza. 

Wspominał Dobosza nie tylko en-
cyklopedysta Chmielowski, opryszek  
dał się dobrze poznać rodzinie Fran-
ciszka Karpińskiego, autora najpięk-
niejszej kolędy polskiej Bóg się rodzi, 
moc truchleje i ciągle popularnej pieśni 
o  Laurze i  Filonie: Już księżyc zaszedł. 
Poeta  Karpiński urodził się  w  roku 
1741, w  Hołoskowie, w  okolicy słyn-
nej Kołomyi. Zetknięcie z  opryszkiem 
przeszło do legendy rodzinnej i literac-
kiej. Zaczęło się, jak w owej pieśni: księ-
życ zaszedł, psy się uśpiły, a  do dwo-
ru dziedzica Karpińskiego wtargnęła 
zgraja Dobosza. Chwila była szczegól-
na, Marianna Karpińska właśnie spo-
dziewała się rozwiązania, opryszek nie 
wszczął, broń Boże, rabunku ni gwałtu, 
rozsiadł się w  salonie, zażądał najlep-
szego wina, bo przecież rodził się syn 

gospodarza, a  kiedy rozległ się płacz 
chłopca, opryszek posłał  kamratów po 
plebana, by ten niezwłocznie udzielił 
chrztu nowo narodzonemu chłopięciu, 
którego ojcem chrzestnym zapragnął 
nagle zostać. I przyszłego poetę, autora 
wzruszających kolęd i  patriotycznych 
pieśni, do chrztu trzymał człowiek wy-
jęty spod prawa, rabuś, za schwytanie 
którego hetman Józef Potocki wyzna-
czył olbrzymią nagrodę.

Dobosz, jak każdy zbójnik, lubił pie-
niądze i był nadzwyczaj łasy na wdzięki 
płci pięknej. Umizgiwał się do Polek, 
Ukrainek, Żydówek, Ormianek. Dla 
wszystkich niewiast: karczmarek, wie-
śniaczek, mieszczek, ba, nawet zakon-
nic, potrafił być rycerski, umiał dwor-
ską rozmową zabawić, ale też gotowy 
był w  każdej chwili po zbójecku do 
ściany lub do ziemi przydusić.

Wpadła mu w oko czarnobrewa Kse-
nia, z  bujną piersią i  rozłożysta w  bio-
drach. Raz przydybał ją na połoninach, 
nie opierała się zbyt długo przed zacią-
gnięciem w stóg siana, rozsmakował się 
w  jej wdziękach, wyznaczył więc spo-
tkanie za dni parę i  też nie spotkał się 
z odmową. Ksenia była – i to dla rozkwi-
tu tych miłosnych uniesień stanowiło 
niejaką przeszkodę – mężatką. Jej mąż, 
gazda Dźwińczuk,  nie był z tych, co dają 
sobie w kaszę dmuchać, ale   Dobosz to 
król gór!  Lecz i  takiemu stawić czoło! 

Gazda uzbroił się w  strzelbę, zajął 
stanowisko i  czekał, czekał. Nawet nie 
tak długo. Dobosz rozzuchwalił się 
wszak bardzo,  w biały dzień wskakiwał  
do małżeńskiej łożnicy Dźwińczuków.   
Przez okno, niczym chutliwy kot czy 
kozioł, bez pukania do drzwi. Ale tam-
tego dnia nie zbliżył się do Kseni, choć 
miał niewątpliwie taką ochotę. Gazda, 
gdy dostrzegł go na podwórku,  złożył 
się do strzału, wystrzelił i już niebawem  
w  całej okolicy mówiono, że Dźwiń-
czuk to strzelec wyborowy! Uśmiercił 
króla gór pierwszą kulą!

To jeszcze nie koniec historii oprysz-
ka. Dobosz, jak się rzekło, potrafił być 
rycerski, ale to przecież zbój nad zbóje. 
Niejednemu zalał sadła za skórę. Miał 
z nim na pieńku sam hetman Józef Po-
tocki,  ten  za schwytanie wyznaczył so-

witą nagrodę. Hetman przez lata całe po-
syłał do gór Czarnohory swe wyborowe 
oddziały, ale wszystko na próżno.  Nie 
potrafiono schwytać żywego Dobosza, 
ale nad martwym pastwiono  się przez 
wiele dni. Potocki kazał wlec ciało hersz-
ta po wsiach i miasteczkach, by nikt nie 
miał wątpliwości, że Dobosz już ręki na 
hetmana nie podniesie. A  Dźwińczuk za 
swój czyn  otrzymał przywilej uwalniają-
cy go od wszelkich  danin.

Ale śmierć nie mija i tych, którzy ją 
zadają. Wybiła godzina hetmana, jego 
pogrzeb opisał poeta Karpiński i w jego 
relacji znalazły się akcenty groteskowe, 
choć przecież wtedy o grotesce nikt nie 
mówił.

W  roku pańskim 1751 trumnę ze 
zwłokami hetmana dowieziono do Sta-
nisławowa, warownej fortecy wzmac-
nianej nieustannie za życia hetmana, 
złożono w pięknej kolegiacie na ogrom-
nym katafalku. Od drzwi świątyni aż do 
katafalku ułożono z  solidnych tarcic 
podjazd dla konnych rycerzy, jeźdźcy 
wpadali, o zgrozo,  do kościoła na śmi-
głych rumakach  i u stóp trumny łamali 
kopie, szable i  miecze. Jedni czynili to 
sprawnie, widać, że biegli byli w  rze-
miośle rycerskim, ale zdarzyło się, że 
dwaj panowie rycerze, nim skruszyli 
kopie, spadli z  koni. Ci, nikt w  to nie 
wątpił, byli bardziej pijani od innych.

Hetman, na takie zniewagi, pewnie 
się w trumnie przewracał, ale z niej nie 
powstał. Nadal spoczywa w  stanisła-
wowskiej świątyni.

Jego majątki uległy rozproszeniu, 
a  złota po Doboszu ciągle się w  tych 
stronach szuka. Można też, jeśli ktoś ma 
ochotę,   nad pięknym Prutem obejrzeć 
jego mogiłę, spoczywa na niej ogrom-
ny kamień, mówi się o  nim „Kamień 
Dobosza” . Pieśni o sławnym opryszku  
nikt już nie śpiewa, lecz  zostały w porę 
zapisane i można je odnaleźć w starych 
księgach, ot, choćby taką zwrotkę:

Na wysokiej połoninie czerwienieją 
szyszki,

Hej, pójdziem  pobratymy tej wiosny 
w opryszki?

Wyrobimy toporczyki, bułatne topory,
Skarby sobie otworzymy, zamki i ko-

mory.
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O  rozbójniku Gruszce, który rabo-

wał nad środkową Wisłą parę lat póź-
niej, można jeszcze i  dzisiaj usłyszeć 
parę zwrotek rytmicznej balladki.

Jedzie, jedzie Gruszka,
konik pod nim skaka,
oj, panie dziedzicu, wysupłaj dukata,
bo dobędziem bata! 
Gruszka, jak się rzekło,  działał 

w okolicy słynnych Bełżyc.
Świat bez Bełżyc nie mógłby istnieć. 

To wcale nie anegdota. Takie przeko-
nanie zapanowało w  tym miasteczku 
już w  XVI czy XVII wieku. Bezkry-
tyczne przeświadczenie zaciążyło nad 
charakterem bełżyczan. Podróżnik 
bełżyczanin, ponoć jeszcze na począt-
ku dwudziestego stulecia, nim w odle-
głym mieście zapytał tubylca o  drogę 
na dworzec czy też do urzędu, dociekał, 
czy nagabnięty nie pochodzi z  Bełżyc. 
Można przypuszczać, iż odpowiedź po-
twierdzająca nie padała nigdy. 

– Dlatego przyjęło się mówić: beł-
życka fujara! – wyjaśniają ochoczo 
w pobliskim Babinie.

Ale na opinii babińczyków polegać 
przecież nie można. To prześmiew-
cy z  dziada pradziada. Przecież to nie 
gdzie indziej tylko tutaj powstała słyn-
na na cały świat Rzeczpospolita Babiń-
ska. Tam, w  czasie biesiad, opowiada-
no łgarskie facecje oraz wesołe dowci-
py,  a   biesiadnikom nadawano  tytuły 
i  urzędy identyczne z  państwowymi, 
ale obdarzane osoby wcale nie musiały  
odznaczać się kwalifikacjami do tych 
urzędów, wprost przeciwnie, wyróż-
niały się cechami krańcowo sprzeczny-
mi do wymaganych przy piastowaniu 
przyznanych godności.

O  Gruszce i  jego zbójowaniu przy-
pomina kopiec. Nie jest wysoki, liczy 
sobie siedem, może osiem metrów wy-
sokości, jego  podstawa nie jest kwa-
dratem ani kołem, kopiec nie jest więc 
jakimś dziełem architektury. A  na do-
datek nosi imię Kościuszki!

– Nazwali go kopcem Kościuszki, 
choć powstał w miejscu stracenia zbó-
jeckiego herszta. Tak mogli postąpić 
tylko w  Bełżycach – śmieją się miesz-
kańcy Babina, którym nigdy dość szy-
derstw z Bełżyc.

W  miejscowej legendzie zapisał się 
zbójecki herszt także jako posiadacz ka-
towskiego miecza.

Skąd go wziął? – nie sposób nie za-
dać takiego pytania.

Ukradł w  Urzędowie! – wyjaśniają 
tutejsi znawcy spraw zbójeckich.

Więc nie wykonywano tam wyro-
ków śmierci?

Ukradł, kiedy urzędowiakom miecz 
już nie był potrzebny!

Kiedy nastąpił taki moment?
W dziełku Wacława Świątkowskiego 

Wyprawa w  Lubelskie można znaleźć 
i takie zdanie o Urzędowie: „Miasto ko-
rzystało z licznych  praw, nawet prawa 
miecza. Po rozbiorze Polski księgi miej-
skie wraz z mieczem katowskim powę-
drowały do Warszawy, do głównego 
archiwum”.

Powędrowały, ale czy dotarły?
Może sprytny łotr wykradł miecz 

w  czasie transportu, albo może zdołał 
go ukraść w  Urzędowie jeszcze przed 
odprawieniem  w drogę do Warszawy? 
Odpowiedzieć nie sposób.

A jak długo wojował katowskim orę-
żem?

Trochę powojował, skoro przeszedł 
do legendy. Ale zginął marnie. Powiesi-
li go w nocy. – Kto? – ciśnie się pytanie. 
– Tacy sami jak on!

W  Babinie, gdzie o  Gruszce wiedzą 
szczególnie dużo, wyjaśniają:  –  Cyga-
nie! Bo tym najwięcej się naprzykrzał! 
Kradł im konie i  uwodził niewiasty. 
Zdybali więc go którejś nocy, gdy wy-
chodził z bełżyckiej karczmy. I powie-
sili. A po paru dniach zakopali. Razem 
z mieczem. A  tam, po latach, usypano 
kopiec. I  nazwali, jak się rzekło, imie-
niem   Kościuszki. 

I  jeszcze jedna historia, którą do 
dzisiaj komentują w  słynnym Babinie. 
Gruszka, jak tu twierdzą, miał trzymać 
do chrztu Leona Dembowskiego (1789– 
1878), przyszłego senatora i wojewodę, 
członka Rządu Tymczasowego w  po-
wstaniu listopadowym i  długoletniego 
współpracownika księcia Adama Jerze-
go Czartoryskiego. Herszt, rzecz jasna, 
nie mógł wiedzieć, na jakiego zacnego 
obywatela wyrośnie jego chrześniak. 
Być może miał przeczucie, że będzie to 
człek niezwykły. Oczywiście,  nie został 
zaproszony w  kumy. Sam się wpro-
sił. Inna sprawa, że wypadki potoczyły 
się zgoła niezwykle. Pani Konstancja 
Dembowska, z domu Narbutt, kobieta 
dumna, piękna i bogata, powiła dziecię 
w  nadwiślańskiej gospodzie przy trak-
cie z  Opola do Puław. Gruszka zjawił 
się tam ze swymi kamratami, by obra-
bować arendarza, może goszczących 

u  niego przejazdem wielmożów, albo 
po prostu napić się gorzałki. 

Napił się, poweselał, gdy usłyszał 
płacz maleństwa. Zorientował się, 
co się święci, posłał więc po plebana. 
I  on, niepiśmienny chłop, rabuś wyję-
ty spod prawa, może nawet z ciążącym 
na nim wyrokiem śmierci,  został ojcem 
chrzestnym arystokraty. Toż to dopiero 
komedyja! 

Po latach Leon Dembowski przygo-
tował swój pamiętnik. Tom zatytuło-
wany Moje wspomnienia opublikowano 
w  Petersburgu już po śmierci autora, 
w roku 1898. Dembowski pisał z fanta-
zją, wspomnienia ucukrzał czytelniko-
wi anegdotami i  sensacyjkami obycza-
jowymi, o swym chrzestnym jednak nie 
napomykał.

A dlaczegóż to? – ciśnie się pytanie.
Odpowiedzi można snuć różne.
Pójdźmy szczególnym tropem. Syn 

Leona Dembowskiego, Edward, żył krót-
ko, zaledwie 24 lata, lecz życie miał może 
jeszcze burzliwsze niż ojciec. Nie będzie-
my tu dywagować nad jego poglądami 
filozoficznymi, śmiałą i  oryginalną pu-
blicystyką, namiętną miłością do legen-
darnej pisarki i działaczki Narcyzy Żmi-
chowskiej, podumamy nad jego śmiercią. 
Zginął w roku 1846 od kul żołnierzy au-
striackich, gdy w białej chłopskiej sukma-
nie szedł na czele procesji, a wiódł swych 
rewolucyjnych towarzyszy do chłopów 
galicyjskich, ot, chciał tym manewrem 
pozyskać do powstania  masy uzbrojone-
go chłopstwa, które w dziejową zawieru-
chę porwał Jakub Szela.

Jego piękna acz tragiczna i  niepo-
trzebna śmierć pod Krakowem przeszła 
do historii, legendy i poezji, ale bywa-
ło, że stawiano go w jednym szeregu z   
Szelą. Kto wie, czy to wtedy nie zrodziła 
się legenda, ze takiego buntownika do 
chrztu mógł trzymać tylko jakiś krwa-
wy watażka, zbój nad zbóje, ot, taki 
herszt  Gruszka! Edwarda z całą pewno-
ścią jednak nie trzymał, mógł trzymać 
jego ojca, ale w  legendzie pewne fakty 
się nagina, swobodnie interpretuje, nie-
kiedy samo życie dopisuje zaskakujące 
i błyskotliwe puenty.

I  tylko tyle można w  tej chwili po-
wiedzieć.

I jeszcze można zaśpiewać:

Jedzie, jedzie Gruszka,
konik pod nim skaka,
oj, panie dziedzicu, wysupłaj dukata,
bo dobędziem bata! █
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ki U METODYSTÓW W CHARLESTON

W niedzielę po masakrze dziewięciu osób w kościele
– czarni i biali z różami w ręku śpiewają alleluja.
Kiedy pastor woła: przebaczamy jak Jezus na krzyżu,
odpowiadają okrzykami: jak Jezus, jak  na krzyżu.
Klaszczą, tańczą, obejmują się
mężczyźni z kolorowymi muszkami,
kobiety w obszernych kapeluszach.
Uczucia żarliwe jak z wulkanu.
Ile żałoby, tyle radości.
Radość, bo siostry i bracia żyją na wieki.
Radość uwolnionych od nienawiści.
Radość przeciwko nieszczęściu.

ND. 23.06.2015.   

***

Gdzieś niedaleko kwitną lipy,
wyszedłem do ogrodu 
przyciągnięty przez świetliki.
Amerykańska noc jak dawniej w Maryninie,
niczego nie pragnę, zaczyna się lato.

ND 22.06.2015

WINA MEDIÓW

W księgarni ważę w ręku jego nową książkę
w twardej okładce z żółtą obwolutą w przystępnej cenie.
Dobry człowiek przebywa wśród dobrych ludzi
i ogłasza światu, że powiększa się strefa altruizmu.

Zaskoczył mnie Peter Singer pisząc,
że czarny obraz świata narzucają media,
jakbym słyszał księdza, powiedzmy z innej parafii.

ND 24.06.2015.
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DWA OKNA

Campus śpi
a ja do biblioteki,
nie jestem taki pilny
nie mam co robić w sobotę.

Miejsce  przy oknie
z trzynastego piętra widzę autostradę i las.
Przede mną drugie okno,
czytam Taylora i zastanawiam się
czy moje ja jest inne 
od jaźni naszych przodków.
Kłębi się w nas tłum istnień,
z którymi nie mamy wspólnego języka.

Nie wierzę w demony,
a dopada mnie lęk.
Chciałbym czerpać z chwili,
a szukam pełni gdzie indziej.
Nie jestem chyba taki nowoczesny. 

ND 06.06.2015.

PARA KARDYNAŁÓW

Wychodziłem a tu goście
para kardynałów samiec i samica,
odfrunęli zaraz w łunie czaru.

Krótko ich widziałem,
ale na własne oczy
nie na sztywnej stronie atlasu,
przed drzwiami na mokrej trawie
w locie.

ND 15.06.2015.

POKAGON

„I enter a swamp as a sacred place,  
a sanctum sanctorum”.

D. H. Thoreau

Ujarzmiony przez mapę i regulamin 
lesi się las liściasty.
Przyłapał mnie Leśmian
w gąszczu puszczy w Indiana.

Las lisy wilki los.
Składam elementarz
przewrócony podbity
przez nosicieli cywilizacji.

W rezerwacie za szybą
ptaki śpiewają dla turystów.
Co gromadzi tylu gapiów:
olśniewające barwy piór,
dzioby cienkie jak igły 
i masywne jak łopaty,
ptaszość mimo wszystko,
zew natury, której boskość
odczuwali Thoreau i Emerson,
zwyczaj docierania dokądś 
podczas weekendów wakacji?

Chciałbym zapytać Leśmiana,
ale on nie z tych stron.
Ostatni wódz plemienia Potawatomi
wciśnięty w kamień polodowcowy.  

17.06.2015.. 
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Do Jubilata

Gdym Czytał epigramy, widziałem, że często
jubilat na mej twarzy spojrzeniem zawisał,

bo nic o jubilacie. Tłomacze się gęsto:
co mu chciałem napisać, to już Boy napisał.

(J.C.)

a Boy napisał:
Nie wiem, który to nasz przodek,

W przydługi ponoć karnawał,
Gdy wyczerpał wszelki środek,
Skąd wziąć jaki świeży kawał,

Wnet, po formy dążąc nowe,
Chwycił kpiarstwa kaduceusz

Skrobnął się nim mocno w głowę
i wymyślił –  jubileusz!

Przyjęła się ta zabawa,
Jako że w niej leży sposób,
Co każdemu daje prawa

Kpić z najszanowniejszych osób.
...

Bierze się do tego celu
Tęgiego, starego pryka,
Sadza się go na fotelu

I siarczyście się go „tyka”.

ZAPROSZENIE 
NA 

 
WIECZÓR JUBILEUSZOWY 

 
Józefa Franciszka Ferta 

znanego też jako 
Jacek F. Brzozowski 
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Zbigniew Poleszuk 
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nic nie jesteś mi winna
tylko miłość tylko
to czerwony puchar

wina
to wszystko między tobą

i mną
spełniła jakaś dziewczyna

...
moje są ekstaza sen

wyrzeźbione miłość i lęk
twoje – aż do brzegu łez
aż do omdlenia – chwile

kryształki rosy słów
z bryłą marmuru
są moje – to tyle

Józef Fert, wydawca, komentator, 
przede wszystkim jednak admirator 
poezji autora nuty człowieczej, na 
pewno pamięta ten fragment wier-
sza We czterech, w którym Czecho-
wicz napisał o  jednym ze swoich 
przyjaciół: „niesie go mądrość ostat-
nia, radość stara i mądra: / winem, 
przez wino, na winie, po niebie…”. 
W  roku 1927, gdy utwór został 
wydrukowany na kartach zbiorku 
Kamień, bohater tego fragmentu – 
Konrad Bielski – miał lat 25, a Cze-
chowicz lat 24. Jakaż to mądrość 
ostatnia może być dostępna dwu-
dziestoletnim poetom? Mądrość 
ostatnia znaczy tu: taka, po której 
nie będzie już żadnej kolejnej; ostat-
nia, czyli ostateczna, niezmienna, 
ważna i  wtedy, i  dziś, uniepotrzeb-
niająca (tak by może powiedział 
Norwid) dalsze mędrkowanie. Mą-
drość prawdziwa, bo wyzwalająca. 
Prawda wina, radosna, choć nie we-
sołkowata nowina o ludzkiej kondy-
cji znalazła piękny wyraz w wierszu 
Józefa Ferta pt. Bordeaux z  tomu 
Latomia.

Jest w  tym liryku wszystko, co 
pozwala uznać, że autor doskonale 

wie, o czym pisze. W tytule wiersza 
wspomniał poeta region, który uży-
czył swojej nazwy bodaj najbardziej 
znanym dzisiaj winom. Picie wina 
wymaga pewnego stylu; co by o tym 
nie mówić – narzuca wręcz pewną 
pozę. Może i przeciętne kanadyjskie 
baco noir jest winem lepszym niż 
niejedno bordeaux, jednak słowo 
bordeaux smakuje lepiej niż bar-
barzyńskie baco noir. Baco!? Ten 
wiersz nie mógł się tak nazywać. 
Nie byłby wtedy wierszem o  rado-
ści starej i mądrej, bo takiej w  tzw. 
Nowym Świecie nie zakorkowują 
w butelkach. Tytuł od razu ustawia 
ten wiersz na wyższej półce, w rzę-
dzie wytworów szlachetnych; wska-
zuje, że nie powinni po niego sięgać 
ci, którzy w  literaturze szukają za-
spokojenia smaku niećwiczonego, 
osoby potrafiące ugasić pragnienie 
łatwo i tanio. Bordeaux jest dla tych, 
którzy nawet swój nieodpowiedni 
wybór potrafią przyjąć w odpowied-
nim stylu.

Wino (szczególnie w  większych, 
ale rozsądnie większych) ilościach 
zabawnie rozwiązuje język, sprawia, 
że wyprzedza on w mówieniu naszą 
głowę. Dlatego picie wina może być 
doświadczeniem poetyckim sui ge-
neris. Coś z tego doświadczenia jest 
w  inicjalnym wersie utworu, gdy 
słowo wino zamieniło się w  winna. 
Wiąże się z tym kolejna cecha, któ-
rą muszą posiąść wierzący i prakty-
kujący wyznawcy Dionizosa: trzeba 
uważać, co się mówi przy winie. Nie 
da się milczeć z kielichem bordeaux 
w ręku, ale mówić należy, jak w tym 
wierszu, wolno, ostrożnie. Może 
stąd ten wielokropek w środku krót-
kiego utworu, wielokropek pojawia-
jący się nie bez powodu w miejscu, 
w którym uwaga poety koncentruje 
się na jakiejś dziewczynie.

No właśnie... jakiejś? Tak, do-
kładnie – jakiejś. Wino (niestety? na 
szczęście?) osłabia kontrolę i  łatwo 
wzrok leci w lewo, w prawo, w górę 

i w dół. I łatwo zahaczyć może wte-
dy o jakąś dziewczynę. Ale właśnie – 
zahaczyć, nie zakotwiczyć na dłużej, 
nie daj Boże na stałe. To jest zwykle 
w  takich sytuacjach jakaś dziew-
czyna. Jest jednak w  winie tajem-
nica, związana z  faktem, że mimo 
wszystkich rozproszeń umożliwia 
też nam zauważenie, jak bardzo 
bliscy jesteśmy tym, z którymi pije-
my. Picie wina jest bowiem w  naj-
głębszym sensie wspólnototwórcze, 
tworzy realną więź. A  poeta kazał 
być w tym wierszu blisko jej i jemu, 
nierozdzielonym ostatecznie przez 
jakąś dziewczynę.

Wreszcie, wytrwała praktyka wi-
niarska dostarcza nie tylko wspa-
niałych doświadczeń, ale i niekiedy 
niemałych rozczarowań. Wzno-
simy kielich nowego wina zawsze 
w  nadziei, że będzie ono najlepsze, 
jakie do tej pory piliśmy. I czasami 
tak bywa. Czasami. Tak jak w życiu, 
o którym autor pisze, że bywa speł-
nieniem pucharu rozkoszy, ale i kie-
licha łez. Bez względu jednak na to, 
jakie to wino jest – pijemy je pełni 
oddania, w którym nie ma nic z re-
zygnacji.

„To tyle” – puentuje swój krótki 
wiersz Józef Fert. Słyszę w  tym za-
kończeniu echo innego „tyle”, słów, 
wokół których Tadeusz Różewicz 
osnuł swoją intymną konwersację 
z duchem zmarłej matki: „więc to już 
/ wszystko / mamo // tak synku / to 
już wszystko // a więc to tylko tyle // 
tylko tyle // więc to jest całe życie // 
tak całe życie”. Inaczej niż w  przy-
padku Różewicza, gorycz owego 
„tyle” jest w  Bordeaux Józefa Ferta 
zbalansowana nutą słoneczną, łagod-
ną, biorącą się z usunięcia słowa „tyl-
ko”. Życie. Piękno. Miłość. Wino. To 
tyle. Zacytujmy trochę więcej z koń-
cówki tego wiersza: „moje – to tyle”. 
I nie jest to tylko tyle.

Ottawa, 4 września 2015 r.
przy kieliszku baco noir

Wojciech Kruszewski 

Bordeaux
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Feliks Czyżewski

Profesor Józef Fert  
– wspomnienia po latach

Profesora Józefa Ferta, dziś znanego 
i  uznanego naukowca – filologa lite-
raturoznawcę, edytora, a  także poetę, 
miałem przyjemność poznać  stosun-
kowo wcześnie, bo w latach 70. minio-
nego stulecia.

W  pierwszej połowie  lat 70.  praco-
waliśmy  w  liceach ogólnokształcących 
w  ówczesnym powiecie włodawskim – 
Profesor Fert  w  Liceum Ogólnokształ-
cącym  we Włodawie (wówczas jedynym 
w tym mieście), ja zaś  w Liceum Ogólno-
kszałcącym w Wisznicach.  Podlegaliśmy 
jednemu pracodawcy, tj. włodawskiemu 
Wydziałowi Oświaty (tutaj podpisywa-
liśmy umowy o  pracę, mimo że   bez-
pośrednimi naszymi zwierzchnikami 
byli dyrektorzy  wymienionych szkół).  
W czasach ówczesnego ministra oświaty, 
p. Kuberskiego, doświadczaliśmy róż-
nych eksperymentów dydaktycznych, 
m.in. tworzenie zespołów samokształ-
ceniowych. Taki właśnie  charakter miał 
m.in. zespół humanistyczny, w  którego 
skład wchodzili  nauczyciele szkół śred-
nich powiatu włodawskiego.  Dane mi 
było, bodajże w roku 1974, uczestniczyć  
w  posiedzeniu wymienionego zespołu  
w  liceum włodawskim. Wówczas mia-
łem okazję i przyjemność  poznać  Pana 
Józefa Franciszka Ferta (swoje imiona 
uzasadniał kultem rodziny do ostatniego 
cesarza monarchii Austro-Węgierskiej), 
człowieka o  niezwykłej pasji dydaktycz-
nej. Szczegóły owego posiedzenia zatarły 
się w mojej pamięci. Przypominam sobie 
jednak kolejne spotkanie, już w  miesz-
kaniu Państwa Fertów. Do dziś pozosta-
je w  moich wspomnieniach  niezwykła  
atmosfera, w  jakiej przebiegało tamto 
spotkanie: ogromna życzliwość, niespo-
tykany entuzjazm i wiele pomysłów  dy-
daktycznych do realizacji w  kształceniu 
polonistycznym.

Moją uwagę zwróciła ogromna spe-
cjalistyczna biblioteka domowa Państwa 
Fertów. Mieszkanie  stanowiło część 
szkolnego internatu, a  więc miało nie-
wielką powierzchnię i wszędzie, jak mi się 
wydawało,  znajdowały się tylko   książki. 
Zważywszy na ówczesne trudności w po-
zyskiwaniu  książek i koszty ich zakupu, 
przy niewielkiej  pensji nauczycielskiej, 

oczywiste było to, że w życiu Gospodarzy 
tego niezwykle gościnnego domu naj-
wyższą wartością jest „być, a  nie mieć”, 
do czego tak wielką wagę przywiązywał 
późniejszy papież Jan Paweł II.

Spotkania włodawskie  pozwoliły 
nam wzajemnie lepiej się poznać i w ko-
lejnych miesiącach intensywniej współ-
pracować, tak w  zakresie dzielenia się  
wiedzą z  metodyki nauczania języka 
i  literatury polskiej w  szkole średniej, 
jak i pogłębiania  wiedzy o kulturze  lu-
dowej regionu włodawskiego. 

W  latach 1973–1975  prowadziłem 
badania nad gwarami  (ludowymi) po-
wiatu włodawskiego i o swoich pracach 
terenowych informowałem Profesora 
Ferta zarówno przy okazji  spotkań Ze-
społu, jak też w korespondencji (do dziś 
mam kilka listów skreślonych ręką dzi-
siejszego Jubilata). Z prawdziwą radością  
przyjąłem deklarację  Pana Profesora, że 
gotów jest  mi dostarczyć  materiał ono-
mastyczny i  dialektologiczny  zebrany 
od mieszkańców Włodawy i okolic.   Po 
tej deklaracji już kilka miesięcy później 
otrzymałem  bogatą przesyłkę ze wspo-
mnianymi materiałami. Były to zapisy 
nazw z  określonych dziedzin kultury 
materialnej, dokonane przez specjalnie 
przygotowanych uczniów liceum, a na-
stępnie zweryfikowane przez Profesora 
Ferta.  W  owych zbiorach terenowych 
znajdowały się m.in. opisy nazw narzę-
dzi rolniczych (m.in. pług) i  środków 

komunikacji (wóz, sanie). Nazwy ludo-
we zostały zapisane w formie gwarowej 
i  zilustrowane ręcznie wykonanymi ry-
sunkami. Do dzisiaj  zachowuję  te ma-
teriały w swoim domowym archiwum. 

Dalszy kontakt z  Profesorem Fertem 
utrzymywałem, znajdując się już w więk-
szym oddaleniu od Włodawy – jesienią 
1975 roku  zostałem bowiem zatrudnio-
ny jako asystent w Zakładzie Filologii Sło-
wiańskiej UMCS. Miejscem naszych spo-
tkań i dyskusji naukowych  stał się pokój 
w  Zakładzie, znajdujący się na I  piętrze 
dziś już starego budynku Humanistyki. 
To tutaj przed  kolejnymi konsultacjami  
u p. profesor Marii Grzędzielskiej – obec-
ny Jubilat  zatrzymywał się na kilkanaście 
minut, by po dalekiej  podróży z Włoda-
wy do Lublina  nieco odetchnąć  i wypić 
herbatę. Spotkania takie  trwały bodajże 
rok.  Później  dowiedziałem się, że Pro-
fesor Fert  został zatrudniony na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim.  Kontakty 
nasze od tego czasu znacznie osłabły, co 
zapewne  wynikało z braku czasu, którego 
miał coraz mniej, by móc realizować swo-
je ambitne plany naukowe i edytorskie. 

Przywołałem tych kilka wspomnień 
jako wyraz uznania, jakie żywię dla 
kolegi z  dawnych lat włodawskich – 
dzisiejszego Jubilata Profesora Józefa 
Franciszka Ferta.

Lublin, wrzesień–październik 2015
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Bronisław Miron Seniuk

Kochanek 
Wielkiej 

Niedźwiedzicy
W  zimowe popołudnie blisko pół 

wieku temu spotkaliśmy się z  Jackiem 
przypadkiem w  holu Biblioteki KUL, 
przy ulicy Chopina. Wdziewaliśmy 
odebrane z  szatni wiatrem podszyte 
palta  i każdy miał kierować się w swo-
ją stronę. Ale na tę chwilę w drzwiach 
wejściowych pojawił się doktor Bohdan 
Królikowski – pisarz przywołujący sar-
mackie duchy, historyk literatury. Jacek 
okrzepł. Powiedział niby do mnie, ale 
na tyle głośno by mógł słyszeć przybysz: 
„Dla Polski gotów jestem iść syberyj-
skim etapem”. Pamiętam, że spojrzenie 
B. Królikowskiego nie widziało w  nas 
bohaterów. 

Po nie najdłuższym czasie patrio-
tyczne uniesienia młodego gimnazjal-
nego profesora stały się jednak faktem! 
Po północy 13 grudnia 1981 roku gene-
rał w ciemnych okularach zamknął go 
w komunistycznym więzieniu w Cheł-
mie przy ulicy Kolejowej. Następnie 
polskich konspiratorów przewieziono 
do więzienia przy ulicy Kotnarowskie-
go we Włodawie. Siedział w celi numer 
104.

Zastanawiałem się niejednokrotnie, 
czy przez więzienne kraty mógł widy-
wać konstelacje z Wielkim Wozem. Od-
powiedź znalazłem w  Świętokrzyskiej 
zapasce Jacka Brzozowskiego. Przed 
Wieczerzą Wigilijną któryś z więźniów 
spytał, czy zobaczą gwiazdę – inny od-
powiedział: „...jest mgła, to jak zobaczy-
my gwiazdę? Pewno nie zobaczymy, bo 
Gwiazda też w pierdlu”.

Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy to 
tytuł powieści Sergiusza Piaseckiego 
pisanej w  ciężkim więzieniu na Świę-
tym Krzyżu, w Górach Świętokrzyskich 
– na terenie operacyjnym, na którym 
w  dzieciństwie i  młodości włodarzył 
Jubilat. Po zakończonych studiach uni-
wersyteckich przeniósł się na wschód, 
na Polesie, bliżej Baranowicz, w  któ-
rych urodził się S. Piasecki. 

Kusząca oferta

Wspomnień sterta
Dla  Ferta

Kusząca oferta
Dla Ferta

Bezcenna koperta
Dla Ferta

Berlińska gra Herta
Dla Ferta

Łaski Gruba Berta
Dla Ferta

Odwrotna omerta
Dla Ferta

Boska rąsia hoża nózia
Dla Józia

  
Jan Kondrak

Na Ferta –  
Dziesięć laudacji ku czci 

Jubilata
Lublin –  

15 października 
2015 roku,  

Muzeum Literackie  
im. Józefa Czechowicza

1. Zrodzon w Korytnicy 
Jak w boskiej krynicy.

2. Wylazł spod świętokrzyskiej 
zapaski

Nie robiąc ludziom łaski.

3. Trwonił czas przy szkolnej 
ławie

W nadbużańskiej Włodawie.

4. Siedział w kryminale
Czuł się doskonale.

5. Modlitwa poranna, Zapach 
macierzanki, 

Poetyckie wianki.

6. Panie Profesorze!
Orka na ugorze! 

7. Cyryl Włodawiak, 
Zbigniew Poleszuk, 
Brzozowski i Jacek 

Pieką Norwidowi placek.

8. Norwidowi poświęcony. 
Wielbiciel żony.

9. Wąs Piłsudskiego, 
Toga Rektora,

Na Jubileusz pora.

10. Autorów niewielka fatyga. 
Jubilat grubą księgę dźwiga.

Józef Zięba
█
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O Józefie

Z głowy kształtnej i mądrej zwiał bujną 
czuprynę

czas psotnik, jak wicher szybki, wiatr (od 
życia) życiowy.

Mówiąc o tym, Józefie, przecież nie ominę
faktu, że pozostał Ci profil... 

NORWIDOWY

(J.C. i B.Z.)  

Norwidolog Józef  Franciszek Fert w karykaturze 
Mirosława Załuskiego

Na Józefa

Józiczku mój, a leć, a piej
a leć, choćby do Korytnicy

lecz nad zapaskami litość miej
i szczędź swej maglownicy.

Bo gdyby tak łaskawy Bóg
dał Ci młodości cały wiek pracy

wszystkie zapaski zbadać byś mógł,
a cóż inni nadnidziacy?

(J.C. i B.Z.)

Cyprian Kamil Norwid, autoportret
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AKLAUD po raz drugi

W tym roku przyznano za rok 2015, 
w drugiej edycji, Akademicki Laur Dzien-
nikarski (AKLAUD), który jest nagrodą 
wspólną wyższych uczelni kształcących 
na kierunkach dziennikarskich i  me-
dioznawczych –  Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i  Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i  Administracji. Ty-
tuł ten jest wyróżnieniem dziennikarzy 
za wybitne osiągnięcia w  pracy redak-
cyjnej, ale też w  pracy dydaktycznej czy 
naukowej. Przewodnicząca Kapituły 
Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 
prof. dr hab. Iwona Hofman z  UMCS 
powiedziała: „Nagroda ma charakter re-
gionalny i  służy promowaniu wzorców 
rzetelnego dziennikarstwa, standardów 
profesji i etyki dziennikarskiej, ale –  i co 
ważniejsze –  postaw utwierdzających od-
biorców mediów, że dziennikarstwo to 
zawód zaufania publicznego”.

Uroczystość wręczania statuetek 
AKLAUD-u  odbyła się w  wielkiej auli 
KUL, gdzie powitał zebranych prorektor 
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk oraz 
słowa powitanie wypowiedział  rektor 
UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałow-
ski. Kapituła Nagrody przyznała jedno-
głośnie AKLAUD za rok 2015 red. Marii 
Brzezińskiej z  Radia Lublin. Dyrektor 
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej KUL prof. dr hab. Karol Klau-
za poprosił o  wygłoszenie laudacji prof.  
dr hab. Iwonę Hofman. Przypomnia-
ła bogaty dziennikarski życiorys Marii 
Brzezińskiej, jej liczne nagrody prasowe 
i  wyróżnienia oraz niejako dewizę po-
stawy i pracy laureatki, którą można ująć 
w  słowach: „Podstawą relacji, a  szerzej 
komunikacji interpersonalnej, jest wysłu-
chiwanie i  wsłuchiwanie się w  Innego”. 
Prof. Hofman podkreślała: „Tematyka 
nagrodzonych audycji i słuchowisk doty-
czy trudnych problemów, wymagających 
niebanalnego ujęcia, takiego, które nie 
trywializuje i nie utrwala stereotypowych 
wyobrażeń. Redaktor Marię Brzezińską 
zainteresowały m.in. losy osób chorych 
psychicznie i  niepełnosprawnych, histo-
ria kobiety ocalałej z  Holocaustu, myśl 
społeczna Jana Pawła II (słuchowisko 
„Promieniowanie Ojcostwa” powstałe 
na kanwie dramatu Karola Wojtyły...)”. 
Red. Brzezińska prowadziła spotkania 
z okazji 25-lecia doktoratu Honoris Cau-

sa KUL dla Czesław Miłosza. „Serdecznie 
uśmiechnięta, promieniuje wewnętrzną 
radością, najpiękniejszą, bo filtrowaną 
przez wrażliwość na losy ludzi i  cieka-
wość świata. [...] My możemy dodać 
–  Mistrzyni Słowa, Przyjaciel Ludzi”.  
Statuetkę AKLAUD-u  wręczono red. 
Marii, a prezes Zarządu Radia Lublin red. 
Andrzej Szwabe wraz z życzeniami od ra-
diowców przekazał bohaterce dnia bukiet 
żonkili.

Po raz pierwszy w tym roku przyzna-
no nagrodę AKLAUD Młodych 2015, 
który otrzymał  redaktor Marcin Sanakie-
wicz, wytypowany drogą plebiscytu przez 
studentów kierunków dziennikarskich 
trzech uczelni. Związany jest z mediami 
jako lektor w  Polskim Radiu Kraków, 
obecnie pracuje służąc swym niezastąpio-
nym głosem w TWP1 i 2, w „Serialach” 
i „Historii” oraz „TCL Discovery”. W ub. 
r. ukończył studia dziennikarskie na Wy-
dziale Politologii UMCS zdobywając ty-
tuł najlepszego absolwenta i srebrny me-
dal uczelni. Jest doktorantem w Zakładzie 
Filozofii i Socjologii Wydziału Politologii 
UMCS. 

Były życzenia członków Kapituły Na-
grody, rektorów uczelni, redaktorów, 
kolegów. Następnie w  Muzeum KUL 
(była okazja do jego zwiedzenia) odbyła 
się konferencja prasowa laureatów, którą 
prowadziła rzeczniczka KUL.

W auli KUL zebrani uczestniczyli 
w  dwu panelach poświęconych lubel-
skim mediom regionalnym oraz dobrym 
praktykom mediów audiowizualnych. 
O wydawnictwach i  doświadczeniach 
prasy lokalnej mówili działacze i  twórcy 
tytułów prasowych w Urzędowie, Janow-
cu, Garbowie i  Międzyrzecu, natomiast 
o radiofonii lokalnej i  telewizji tzw. ma-
łych aglomeracji (Wschodnia TV) in-
formowali redaktorzy z  Chełma. Wśród 
109 „towarzystw przyjaciół” działających 
w  województwie lubelskim co najmniej 
1/3 wydaje własne informatory, biulety-
ny, kwartalniki, roczniki poświęcone pro-
blematyce swoich „Małych Ojczyzn” (np. 
„Rocznik Międzyrzecki”, „Głos Garbo-
wa”, „Gazeta Sawinian”, „Panorama Żół-
kiewska”). Prof. dr hab. Sławomir Patryc-
ki z  KUL od 23 lat prezesuje lubelskim 
towarzystwom regionalnym i  stara się 
z uwagą wsłuchiwać w problemy i propo-
zycje działaczy z  terenu. Podziela opinię 
dopatrujące się możliwości wzmocnienia 
działań regionalistów poprzez dopływ 
młodych dziennikarzy po studiach wy-
promowanych w lubelskich uczelniach. 

Dodajmy, że laureatem AKLAUD-u, 
pierwszej edycji nagrody, za rok 2014 był 
red. Al. Leszek Gzella.

(GAL)
30 IV 2015 
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Kochane Wnuki
Tegoroczne lato nieźle nam dopie-

kło – i  to dosłownie. W  lipcu i  sierp-
niu bywało, że temperatury sięgały +35 
stopni w cieniu. Wszystko mdlało, nie 
tylko ludzie. Nanosiłem się ja wody, oj 
nanosiłem, żeby uratować coś z roślin-
ności i  nasadzeń w  ogrodzie. Bywało, 
że po 20 wiader dziennie nosiłem za 
stodołę i podlewałem warzywa. Był to 
już ostateczny ratunek, bo rośliny czu-
ją, że to nie deszcz, tylko inna woda 
i  nie tak ładnie rosną jak po deszczu. 
Stąd i  tegoroczne plony jakby skrom-
niejsze i nie tak okazałe dla oka. Jednak 
nie narzekamy, bo mogło być gorzej. 
Bogu dzięki, mamy co do garnka wło-
żyć i głód zimą nam nie grozi. 

Może też i z powodu upałów poże-
gnaliśmy tego lata na cmentarzu wielu 
dobrych znajomych – nie zawsze tak 
wiekowych jak my, ale i o wiele młod-
szych. Niestety, bardzo częstą przy-
czyną śmierci jest nowotwór jakiegoś 
organu i jego przerzuty na inne części 
ciała. W  radiu mówili, że to choroba 
cywilizacyjna i nie ma większych szans 
na uchronienie się przed nią. Czasami 
ratuje kogoś na jakiś czas tak zwana 
chemia, ale przyjmowanie jej strasznie 
truje cały organizm. Takich smutnych 
czasów doczekaliśmy, że nauka i  me-
dycyna są bezsilne na te choróbska. 
Już niebawem za wszystkich naszych 
zmarłych będziemy się modlić w nad-
chodzące Zaduszki.

W kościelne święto Wniebowzięcia 
NMP, czyli po naszemu Matki Boskiej 
Zielnej (15 sierpnia), które od jakie-
goś czasu jest także świętem państwo-
wym Wojska Polskiego związanym 
z  obchodami kolejnej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej z  bolszewikami w  1920 
roku, byłem w  Warszawie. W  tym 
roku było ono szczególne, bo z udzia-
łem nowego prezydenta RP, Andrzeja 
Dudy. Uradziliśmy z  Waszym ojcem 
wcześniej, że urządzimy sobie taką 
wycieczkę i pojechaliśmy o świcie au-

tem, aby obejrzeć defiladę. Warto było! 
Z  Pragi podjechaliśmy tramwajem do 
centrum, a potem pod Aleje Ujazdow-
skie. Zajęliśmy dobre miejsce w cieniu 
i  wszystko widzieliśmy. Harcerki roz-
nosiły wodę i pielęgniarki stały gotowe 
do pomocy, ale w ludziach była taka ra-
dość i nic złego się nie działo. Był taki 
moment, że ja sam popłakałem się jak 
bóbr, kiedy pozdrawiał nas prezydent, 
przejeżdżając obok. Kto wie, może 
to już ostatni raz widziałem stolicę? 
A już na pewno prezydenta. Odbył się 
też pokaz pojazdów wojskowych i  sa-
molotów, które przelatywały nad na-
szymi głowami. Widząc to wszystko, 
człowiek ma nadzieję, że jakaś obrona 
w  razie wojny jest. Nie słuchałem za 
bardzo polityków, ale przemówienie 
prezydenta podobało mi się – było 
wojskowe i trafiło mi do serca. Potem 
podjechaliśmy pod Halę Mirowską, 
bo chciałem zobaczyć, czy jeszcze stoi 
i  w  jakim jest stanie. Na początku lat 
50. w  czasie pobytu w  wojsku poma-
galiśmy przy jej remontowaniu, a po-
tem chodziliśmy tam z  kolegami na 
turnieje bokserskie i  potańcówki. Na 
szczęście, hala z zewnątrz niewiele się 
zmieniła, choć mocno obwieszona 
reklamami, a  dokoła jest targowisko 
warzywne i stoiska z kwiatami. W tym 
dniu było dość pusto i  spokojnie, bo 
święto. Z  Mostu Poniatowskiego wi-
działem, jak mało wody jest w  Wiśle, 

bo ludzie chodzili po całej jej szeroko-
ści. Pod wieczór byliśmy już w domu. 
Ja od razu zasnąłem i dopiero następ-
nego dnia opowiadałem sąsiadom, jak 
było. Niektórzy oglądali coś tam w te-
lewizji, ale to nie to samo, jak być na 
miejscu. 

Mamy też teraz wszyscy jeszcze 
jedno zmartwienie – i  to na skalę eu-
ropejską! Przerażają nas doniesie-
nia z  południa Europy o  najeździe 
emigrantów z  Azji i  Afryki, którzy 
w większości są muzułmanami i męż-
czyznami w sile wieku. Kobiet i dzieci 
wśród niech niewiele. Zachowują się 
na granicach państw nie jak uchodź-
cy w potrzebie, ale jak wrogowie, któ-
rym się wszystko należy. Najchętniej 
chcieliby żyć w  Niemczech i  w  Szwe-
cji, bo tam wysokie zasiłki dla bezro-
botnych. Te państwa same narobiły 
sobie kłopotów, wcześniej przyjmując 
ich bez selekcji. Teraz jest obawa, że 
przy okazji nawpuszczano do Europy 
sporo terrorystów islamskich, którzy 
nie znają litości, a  religia chrześcijań-
ska jest u  nich w  pogardzie. Zrobiło 
się bardzo niebezpiecznie. Widziałem 
w  komputerze, jak muzułmanie nisz-
czą w swoich krajach kościoły, obcina-
ją głowy chrześcijanom, mając ich za 
niewiernych. Jedynie Węgry postawiły 
tamę tej fali islamu, a dopiero teraz za-
czynają nabierać rozumu przywódcy 
kolejnych państw. Unia Europejska 
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Czesław Michałowski

Z POŻÓŁKŁYCH STRONIC 
PAMIĘCI...

Rok 1985. Stan Maine, USA

Z miasta Wallingford w stanie Con-
necticut do ujścia rzeki o  dziwacznej 
nazwie Karaluch (Roach River) w  sta-
nie Maine pędziliśmy fordem z  mak-
symalnie dozwoloną prędkością 90 ki-
lometrów na godzinę, przez Hardford, 
Boston i Harrard, cały Boży dzień. Nasz 
zięć Wojtek miejsce na dziesięciodnio-
wy pobyt wybrał z turystycznego folde-
ru, w  którym znalazł opis jeziora Mo-
oshead Lake na granicy amerykańsko-
-kanadyjskiej łącznie z jego dopływami. 
Autorzy książeczki zachęcali czytelni-
ków do odwiedzenia tych „terenów po-
rośniętych puszczą pełną dzikich zwie-
rząt (liczba łosi przekracza tu trzykrot-
nie gęstość zaludnienia), malowniczych 
gór Appalachów, pięknego i olbrzymie-
go jeziora (linia brzegowa Mooshead 
Lake przekracza 640 km długości), do 
którego rzeki wlewają czystą wodę peł-
ną ryb”. Jednym słowem raj na ziemi, 
która była niegdyś własnością Indian 
szczepu Mohikanów. Tu bez przeszkód 
można słuchać dzikiej przyrody, zachę-
cali autorzy folderu.

Po dotarciu do celu wynajęliśmy 
domek campingowy dla czterech osób, 
w którym zamieszkało pięć, licząc Jasia 
w  wieku niemowlęcym. Obok w  po-
dobnym domku rozlokował się kolega 
zięcia Andrzej Sobkiewicz (ukończyli 
razem metalurgię na AGH w  Krako-
wie) z  żoną Małgosią i  dwojgiem ma-
łych dzieci. Andrzej był współorganiza-
torem tej wyprawy. Nasze domki stały 
na skraju osiedla pełnego turystów.

W trójkę ściągnęliśmy z dachu forda 
canoe wraz z motorkiem i położyliśmy 
na brzegu Karalucha. Cztery dni zeszło 
nam na „obwąchiwaniu” okolicy, głów-
nie szukaniu odpowiednich miejsc na 
łowienie ryb wędką, sprawdzaniu za-
chowania się łodzi na bystrzynach i siły 
motorka przymocowanego do rufy. 
Brzegi Karalucha były gęsto porośnięte 
krzakami i dlatego po dokonanej próbie 
doszliśmy do wniosku, że najwygodniej 
będzie wędkować prosto z łodzi.

Wreszcie wypłynęliśmy na prawdzi-
we wędkowanie. Wojtek rzucił kotwicę 
na środku rzeki szerokiej w  tym miej-
scu na około 80 metrów. Ja założyłem 
dżdżownicę (pudełeczko tych robacz-
ków, w  którym było ich równo tuzin 
kosztowało w  miejscowym sklepiku 
1 dolara) na haczyk. Ryby brały jak głu-
pie, obgryzając przynętę, ale żadna nie 
dała się złapać. Z  doświadczenia wie-
działem, że to najpewniej małe rybki, 
które nie potrafiły połknąć dżdżownicy 
z haczykiem. Zwiększyłem więc głębo-
kość połowu. Efekt był natychmiasto-
wy. Spławik gwałtownie się zanurzył, 
ja szarpnąłem wędkę i  w  łodzi znala-
zła się trzepocąca ryba długości około 
25 centymetrów. To była nieznana mi 
zdobycz. Nigdy takich ryb złowionych 
na Wiśle w Zawichoście nie spotkałem, 
nawet u  słynnego wędkarza Laskow-
skiego, czy poważniejszego rybaka ło-
wiącego podrywką i  na sznurek Gar-
batego Czajki. Po złowieniu 4 okoni 
postanowiliśmy wracać. I  wtedy z  gę-
stych zarośli, dosłownie jak spod ziemi 
wyskoczył jakiś facet w kapeluszu z sze-

chce nam na siłę wepchnąć do Polski 
kilkanaście tysięcy imigrantów, czego 
najbardziej się obawiamy. Mamy na-
dzieję z Waszą babcią, że im się u nas 
nie spodoba i  pojadą dalej. W  tej sy-
tuacji jedyny ratunek w  Bogu i  Jego 
wszechmocy. 

Najbardziej martwimy się teraz 
o Was – jak dacie sobie radę, gdy An-
glię, Francję a może i Hiszpanię zaczną 
opanowywać muzułmanie? Czy meda-
lik na Waszej szyi nie będzie powodem 
do agresji ze strony innowierców? Czy-
tałem, że niedawno dopuszczono się 
ataku na angielskiego żołnierza, który 
szedł spokojnie chodnikiem i  śmier-
telnie pocięto go maczetą. Widać taka 
ich cywilizacja i  kultura. Po co więc 
takich przyjmować? Miłować nieprzy-
jaciół po chrześcijańsku można też 
na odległość, nie wpuszczając ich do 
domu. Papież Franciszek radził w ka-
zaniu, aby parafie przyjmowały rodzi-
ny uchodźców. Tutaj pozwolę sobie 
mieć inne zdanie. O ile papież nie myli 
się w  kwestiach wiary, to akurat tutaj 
mylić się może. Jakby co, zostawcie 
tam wszystko i  wracajcie pierwszym 
lepszym samolotem do Polski. Tutaj 
Wasze miejsce! Może niebawem rząd 
się zmieni, to i warunki do życia będą 
lepsze i praca znajdzie się dla młodych 
i  wykształconych. Bardzo chcieliby-
śmy tego dożyć! 

A na koniec coś weselszego. Dziś po 
obiedzie objechaliśmy oboje z  babcią 
i z Waszym ojcem znaną i Wam oko-
licę – od Turobina przez Zagroble, Za-
ławcze, Wielką Górę, Gródki i Olszan-
kę do domu. Kiedyś ciężko było przeje-
chać tędy koniem ciągnącym furman-
kę i okropnie się kurzyło. Teraz jedzie 
się trochę po asfalcie, a więcej po wyło-
żonych płytach cementowych. Trochę 
trzęsie, ale nic to w porównaniu z tym, 
co było kiedyś i jest w miarę bezpiecz-
nie. Najwięcej atrakcji zawsze było 
i  jest nadal na Dychawicznej Górze, 
bo auta ledwo ciągną. A jakie stamtąd 
widoki! Cieszymy się, że ludzie ze wsi 
nadal uprawiają jeszcze wiele pól, choć 
nie zawsze to się opłaca.

Jak zawsze polecamy Was opie-
ce Opatrzności Bożej i  ściskamy Was 
mocno i serdecznie.

Dziadek Stach i babcia Jadwiga

11 października 2015 roku.

Przy doborze różnych zdarzeń tu opisanych i ich kolejności nie kiero-
wałem się żadnym z  góry ułożonym planem, a  z  reguły nagłym bez ja-
kiejkolwiek przyczyny powrotem myślą do przeszłości. Stąd ich przelanie 
na papier trwało dość długi czas, bowiem teraźniejszość gęsto przetykana 
surrealizmem jest na tyle fascynująca, że poświęcam jej prawie całą swoją 
uwagę. To tyle wstępu.
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rokim rondem i  jasnokawowej bluzie. 
Przez ramię miał przewieszoną rapor-
tówkę. Chwilę nas wzrokiem lustrował, 
a  następnie już szeroko uśmiechnięty 
krzyknął – haj! Odkrzyknęliśmy równie 
radośnie i  skierowaliśmy dziób canoe 
pod prąd, uruchamiając jednocześnie 
motorek. Wówczas facet podniósł rękę 
i zaczął przyzywać nas, kiwając dłonią. 
Przez chwilę chcieliśmy zignorować za-
proszenie, ale dostrzegliśmy u  osobni-
ka dużą kaburę przypiętą do biodra. To 
nas zreflektowało i nieco przestraszyło. 
Podpłynęliśmy do brzegu.

Facet zapytał grzecznie, co tu robimy. 
Wojtek równie grzecznie odpowiedział, 
że łowimy ryby. Oh, no good (och, nie-
dobrze) odrzekł mężczyzna. A  potem 
poprosił Wojtka, by podał mu tę nie-
znaną nam rybę. Wziął ją w dwa palce, 
a  drugą ręką wyciągnął z  raportówki 
taśmę mierniczą, przyłożył do niej rybę 
i  oświadczył grobowym głosem: to ło-
soś, jest za krótki, oh, no good. Trzymał 
rybę na wysokości naszych oczu i  nią 
potrząsał. I  w  tym momencie, bezsze-
lestnie, jak Duch Puszczy wyprysnęło 
z  zarośli ogromne psisko, ni to husky, 
ni to dog i capnęło rybę w zęby. Corpus 
delicti zniknęło w paszczy, a zadowolo-
ny potwór oblizał jęzorem pysk i głośno 
szczeknął. Zdenerwowany mężczyzna 
zrugał psa i  chwycił go mocno za ob-
rożę, uniemożliwiając następny skok 
po okonie. Nam zrobiło się raźniej, 
bo najważniejszy corpus delicti bez-
powrotnie zniknął. Pozostały jednakże 
okonie, które także były przedmiotami 
przestępstwa, chociaż mniejszej rangi. 
Okazało się, że w Karaluchu nie wolno 
łowić żadnych ryb. Kontroler był zdu-
miony, że nie dostrzegliśmy dużej tabli-
cy o tej treści stojącej nad brzegiem rze-
ki nieco powyżej miejsca naszej zbrod-
ni. Mężczyzna, patrząc na nas potrząsał 
z dezaprobatą głową i powtarzał: oh, no 
good, oh, no good i tak kilka razy. Był 
wyraźnie wstrząśnięty. Zupełnie nas 
dobił stwierdzeniem, że po rzece nie 
wolno pływać łodzią z włączonym mo-
torkiem, a wyłącznie wiosłując.

Na uwagę Wojtka, że w  Connecti-
cut można, rozsierdził się, zwracając 
zięciowi uwagę, by go nie pouczał, bo 
on wie lepiej, gdzie można, a gdzie nie 
można. Tym nas już zupełnie dobił. Na 
zakończenie polecił wracać na camping 
i tam go oczekiwać.

Z duszą na ramieniu zacząłem wio-
słować pod prąd, co nie było łatwe. 

W połowie drogi zastąpił mnie Wojtek 
i po jakimś czasie dopłynęliśmy do celu. 
Policjant, bo to był funkcjonariusz tzw. 
Policji Ochrony Przyrody już tam był. 
Stał obok Iwonki z Jasiem na ręku i mo-
jej żony Alicji otoczony pięciorgiem, 
czy sześciorgiem dzieci, tak na oko 
w wieku od trzech do pięciu lat. Iwonka 
coś mu tłumaczyła, Jasio się przeraźli-
wie darł, dzieci mu wtórowały. Alicja 
starała się przekrzyczeć wrzask, propo-
nując córce wręczenie policjantowi pół 
litra polskiej wódki, którą wzięliśmy ze 
sobą w podróż, tak na wszelki przypa-
dek. Szczęściem policjant nie rozumiał 
po polsku, bo za samą propozycję ła-
pówki można w  USA trafić do wię-
zienia. Policjant wyliczył, że grzywna 
za popełnione przez nas przestępstwa 
wynosi w  sumie 500 dolarów. Zatkało 
nas z  wrażenia. Jasio jakby zrozumiał 
nieszczęście, zaczął ryczeć jeszcze gło-
śniej, a otaczające nas dzieci podniosły 
prawdziwy wrzask. Zdezorientowany 
policjant przypuszczalnie sądził, że cała 
małoletnia gromadka to potomstwo 
naszej córki. Nie wyprowadzaliśmy go 
z  błędu, a  on z  dobroci serca obniżył 
mandat o połowę, mówiąc, że także ma 
dzieci, jednak nie tak dużo. Po wręcze-
niu Wojtkowi nakazu zapłaty dodał, 
że jest mu przykro, ale gdyby nie za-
reagował, pewnie by go z pracy wylali. 
Kary domagali się mieszkańcy, którzy 
widzieli nas przy próbie łowienia ryb 
i  pływaniu łodzią po rzece z  użyciem 
silniczka. Wydarzenie stało się głośne.

Informowanie władz o łamaniu prze-
pisów, zarządzeń, nakazów, zakazów 
itp. jest w USA naturalnym i powszech-
nym obowiązkiem mieszkańców. Nie 
ma to jednak nic wspólnego z  dono-
sicielstwem, jakie znamy z  przeszłości 
i  teraźniejszości. Wynika ono bowiem 
z  troski o  dobro państwa w  szerokim 
znaczeniu. Należy sobie tego w  Polsce 
życzyć. Natomiast stopień represyjno-
ści prawa jest zastanawiający. W trakcie 
16. trzymiesięcznych pobytów w  USA 
spotkałem się z  tym zjawiskiem (je-
śli tak to można nazwać) wielokrotnie 
w  prasie, telewizji, opinii znajomych. 
Mam szczęście, że nie osobiście, a  to 
tylko dlatego, że od urodzenia jestem 
tzw. dzieckiem szczęścia. Nie odnosi się 
to jednak do mojej żony. Otóż na lotni-
sku w Nowym Jorku celniczka o mało 
co nie zawróciła Alicji natychmiast do 
Polski, gdy w  jej podręcznej torebce 
znalazła do połowy nadgryzione jabł-

ko, które żona nie zdążyła, mówiąc ele-
gancko, skonsumować w  czasie lądo-
wania. Ubłagała dzielną i dbającą o kraj 
funkcjonariuszkę i  nie została zawró-
cona. Też może pretendować do miana 
dziewczynki szczęścia. Podam pierwszy 
z  brzegu poważniejszy przykład. Otóż 
w  czasie pobytu w  Karolinie Północ-
nej, idąc po plaży spotykałem tabliczki 
z  napisem informującym, iż w  przy-
padku zniszczenia gniazda jaj żółwich 
grozi sprawcy 10 (słownie: dziesięć) 
lat więzienia. Jestem przyrodnikiem, 
rozumiem troskę państwa o  ochronę 
rzadkich gatunków zwierząt. Ale, aż tak 
wielka kara?! Nie do pojęcia.

Przestroga dla polskich turystów: 
Lecąc do Stanów należy m.in. pamię-
tać, że pieniądze nie leżą tam na ulicy 
i że nie śmierdzą, dłuższe przyglądanie 
się jakiejś piękności np. w metrze grozi 
oskarżeniem o  molestowanie seksual-
ne, a pogłaskanie obcego dziecka o pe-
dofilię, spacer po ścieżce dla kojotów na 
pustyni w Arizonie zagrożony jest karą 
kilkuset dolarów itp. itd.

Mimo tych uwag zachęcam do od-
wiedzania tego ogromnego i  pięknego 
kraju, z  którego w  wielu przypadkach 
możemy śmiało brać wzory obywatel-
skich zachowań.

Rok 1970. Chomutov, 
Czechosłowacja

Rok wcześniej po ukończeniu dru-
giego kierunku studiów, tym razem 
w  Wyższej Szkole Rolniczej w  Szcze-
cinie i  obronie pracy magisterskiej na 
temat technologii i opłacalności susze-
nia zielonki suszarnią holenderską Van 
den Broek rozpocząłem cykl doświad-
czeń zgodnie z  otwartym przewodem 
doktorskim w WSR w Lublinie. Celem 
badań było określenie wpływu prepa-
ratu Reglone zawierającego aktywny 
czynnik o  nazwie diquat na zawartość 
wody w  lucernie mieszańcowej prze-
znaczonej na susz produkowany w su-
szarni holenderskiej. Produkt ten był 
używany jako komponent paszy dla 
zwierząt. Promotorem pracy był docent 
dr hab. Leszek Malicki.

Literaturę naukową zgromadziłem 
głównie dzięki przesyłkom poczto-
wym profesora o  pięknie brzmiącym 
imieniu i  nazwisku Alfredo Cardinale 
z Uniwersytetu w Perugii, a także z an-
gielskiego przedsiębiorstwa ICI produ-
centa Seglone. Natomiast Centralna Bi-
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blioteka Rolnicza w Warszawie w swo-
ich zbiorach nie posiadała na ten temat 
żadnych informacji o  wynikach badań 
polskich placówek naukowych, bowiem 
nie były one w kraju prowadzone.

W  tamtym czasie byłem zastępcą 
dyrektora Inspektoratu Państwowych 
Gospodarstw Rolnych w  Kołobrzegu, 
w  skład którego wchodziło PGR Kę-
drzyno posiadające suszarnię zielonek, 
miejsce moich doświadczeń. Inżynier 
Józef Pożerski, mój szef, był autentycz-
nym polskim hrabią urodzonym na Li-
twie Kowieńskiej i  w  szeregach ZWZ-
-AK walczył zarówno z Niemcami, jak 
i  litewskimi hitlerowcami na terenie 
okupowanej Wileńszczyzny. Rodowód 
starannie ukrywał, zdając sobie dosko-
nale sprawę, że w przypadku dekonspi-
racji zostanie natychmiast usunięty ze 
stanowiska i  jako zdeklasowany ary-
stokrata trafi w  szeregi chłopów, bądź 
robotników, czyli jak głosiła oficjalna 
propaganda, do klasy rządzącej. Pryn-
cypał nie miał jednak takich „wygóro-
wanych” ambicji.

Dzięki jego opinii dyrektor Woje-
wódzkiego Zjednoczenia PGR w  Ko-
szalinie mgr Marian Czerwiński (póź-
niejszy wicewojewoda) wystąpił do 
Ministerstwa z  wnioskiem o  wysłanie 
mnie na dwutygodniowy staż w Kom-
binacie PGR w  Chomutovie. Zainsta-
lowano tam bowiem suszarnie zielonek 
produkcji francuskiej i  węgierskiej. 
Dyrektor uznał, że moje kwalifikacje 
zawodowe i naukowe pozwolą na ocenę 
technologii i  organizacji zaplecza su-
rowcowego, a ewentualne zastosowanie 
w naszych warunkach czeskich rozwią-
zań może być równie korzystne.

Rzecz jasna, czułem się zaszczycony 
tym wyróżnieniem i  już na kilka dni 
przed darmową podróżą i  pobytem 
w  Czechosłowacji planowałem z  żoną 
Alicją kontrabandę dotyczącą przywie-
zienia kilku kilogramów pomarańczy 
i  bananów. Wieść bowiem niosła, że 
były to owoce powszechnie tam dostęp-
ne, co nam wydawało się wprost nie-
prawdopodobne. Szczególnie cieszyły 
się nasze córki Joasia i  Iwonka, gdyż 
te egzotyczne owoce oglądały niekiedy 
w  domach koleżanek, których ojcowie 
pływali do krajów leżących poza Ukła-
dem Warszawskim. Uczciwie jednak 
przyznaję, że od czasu do czasu, głów-
nie przed Wielkanocą i  Bożym Naro-
dzeniem można je było kupić i w Pol-
sce. Jednakże pod warunkiem, że statki 

z  owocami nie stały zbyt długo na re-
dzie, co niestety zdarzało się zbyt czę-
sto. I wówczas nie nadawały się już do 
spożycia.

Moją radość z wyjazdu tłumiła świa-
domość niechęci Czechów do Polaków. 
Od udziału polskiego wojska w likwida-
cji „Praskiej Wiosny” upłynęło niewie-
le czasu. Pamięć o  tym dramacie była 
nadal żywa i  animozje zupełnie zro-
zumiałe, mimo że Polacy zachowywali 
się przyzwoicie. Z całą pewnością Czesi 
znali naszą opinię wyrażaną w krótkim 
wierszyku: „Cała Polska czeka/Na swe-
go Dubceka”.

W  chomutovskim kombinacie nie 
spotkałem się z wrogością, raczej z bra-
kiem głębszego zainteresowania. Na-
tomiast członkowie dyrekcji traktowa-
li mnie życzliwie i  udzielali wszelkiej 
pomocy w  dostępie do interesujących 
mnie spraw. Pod koniec pobytu zapro-
siłem dyrektora i jego zastępcę na obiad 
do restauracji. Obowiązkowe knedlicz-
ki popijaliśmy pilznerem. Było to wy-
śmienite piwo, chociaż nie zaliczałem 
się do znawców i  smakoszy tego – jak 
na moją głowę – mocnego trunku. Na-
tomiast moi goście folgowali sobie nad 
podziw.

W  pewnym momencie żywej roz-
mowy sięgnęli do historii i pod niebiosa 
zaczęli wychwalać Wacława II, który 
koronował się w Gnieźnie na króla Pol-
ski. Kpili też z jego nowych poddanych 
i  cytowali z  rozbawieniem dowcipy 
w niby to polskim języku. Ze zdumie-
niem zauważyłem, że są to kawały zna-
ne w Polsce w niby to języku czeskim. 
Miałem już nieco w czubie i postanowi-

łem zareagować. Wyciągnąłem prawą 
rękę przed siebie, lewą dłonią uderzy-
łem w  zgięcie łokciowe jednocześnie 
gwałtownie podnosząc przedramię 
(tzw. gest Kozakiewicza) i  starając się 
mówić powoli wyrecytowałem: „Tu się 
zgina dziób pingwina”. Niestety, goście 
nie pojęli aluzji. By wybrnąć z sytuacji 
niezbyt szczęśliwej szybko dodałem, że 
nasz król Łokietek przegnał Czechów na 
cztery wiatry, a był niewielki. Zdumieni 
Czesi zapytali czy król był taki mały, jak 
moja ręka? Wyjaśniłam, że pokazałem 
wielkość umowną. Był oczywiście kilka-
krotnie większy. Czesi zmarkotnieli i na 
zgodę postawili trzy wielkie kufle piwa. 
Upiłem łyk i powiedziałem po rosyjsku, 
że wystarczy. Goście nie zrezygnowali 
z namawiania mnie do picia i wznieśli 
toast: „Z Polską na wieczne czasy”. Była 
to odmiana hasła: „Ze Związkiem Ra-
dzieckim na wieczne czasy”, które było 
wszędzie w tym kraju obecne. Nie było 
rady, wypiłem drugi łyk, a oni do dna. 
I znowu wrócili do nabijania się z Pola-
ków, że jeśli jesteśmy słabi w piciu piwa 
– to i pewnie w boju, a już z pewnością 
w amorach. Tego już ścierpieć nie mo-
głem. Nie wiedziałem, jak się odkuć. 
W pewnym momencie Czesi wyciągnę-
li papierosy. Były to znane mi bardzo 
słabe, wypisz, wymaluj, o  nazwie lipa. 
Ja paliłem śmierdzące i  bardzo mocne 
sporty. W rewanżu poczęstowałem ich 
moimi. Niechętnie zapalili. Zastępca po 
głębokim zaciągnięciu się dymem nagle 
sczerwieniał, chciał coś powiedzieć, ale 
otwarte usta nie wymówiły ani słowa, 
przerażone oczy jakby się wywróciły 
i  potężny mężczyzna razem z  krze-
słem runął na podłogę. Kelner, który 
stał w pobliżu, chwycił karafkę z wodą 
i  chlusnął mu w  twarz, a  ja z dyrekto-
rem i kelnerem staraliśmy podnieść go 
z  podłogi i  posadzić na postawionym 
już krześle. Udało się i zastępca, łapiąc 
powietrze, jak ryba wyjęta z wody, za-
czął do siebie powoli przychodzić. Ode-
tchnęliśmy z ulgą, że żyje. Po parunastu 
minutach wróciliśmy do Kombinatu. 
Oczywiście sensację spowodował polski 
papieros. Od tego wydarzenia do koń-
ca pobytu nie usłyszałem już słowa, że 
Polacy to naród fizycznie słaby, marny 
w boju i  leniwy w miłości. W ten spo-
sób uratowałem w  Chomutovie honor 
dzielnych potomków wielkiego króla 
Łokietka.

Czesław Michałowski

Chomutov



82 Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(68)/2015

BALLADA WRZEŚNIOWA Z CZERWONYM  
KSIĘŻYCEM NAD LUBLINEM W TLE

Przyszedł  Zbyszek F.  zasiedliśmy w kuchni
Był z Podlasia bimber
I smalec z Łukowa
Za oknem ciemniały już  czechowskie pola
Czerwony księżyc pojawił się nad Wikaną
I do sąsiadki umknęła żona

Mówiliśmy o przyszłości
Bo wszystkie nasze dzieci
Pouciekały do Londynu
I że nie będzie miał nas kto oddać do hospicjum
Ani zapracować na nasze 
Emerytury

Wspominaliśmy młodość bo to prawda
Że nam się szczególna  przydarzyła
Chociaż są dni gdy mocno nas uwiera
Jak nie zrealizowane plany
Ale też cieszy jak pierwsza podróż
Do Barcelony czy Jerozolimy

W bogatych domkach po drugiej stronie Willowej
Ktoś próbował grać Mozarta i Chopina
Świerszcz na chwilę odezwał się w mirabelkach
A na pierwszym piętrze przy otwartych oknach
Sąsiad intensywnie i długo
Kochał się z żoną

Po niebie z rozpalonym do czerwoności księżycem
Przemykały jednostajnym truchtem sputniki i samoloty
Spadły dwie gwiazdy i rozsypały się na pola za Botanikiem
Wypiliśmy za to że los wybrał nam do życia
Ten czas i to miejsce i  że uczynił z nas
Szczęśliwych wolnych niewolników

Wrzesień, 2015
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Z DZIENNIKA – SZCZYGŁY Z BOTANIKA

Wieczorem
Zaraz po krótkim ciepłym deszczu
W kwitnących jeszcze za oknem  chwastach
Zatrzymało się na popas
Stado szczygłów

Naliczyłem trzynaście
Ale pewnie było ich więcej
Bo obsiadły do ostatniego wolnego miejsca
Kępę maków i ostów
Wynurzającą się z żółtego nawłociowego  morza 
I gaworzyły po szczyglemu 
Pinkpinksztiglit
Do zmroku
Sprawiły że wypiękniało i pojaśniało
Szarzejące miasto
A ja
Poczułem się tak jakbym
Znów był u siebie
W jabłoniowo malinowym zdziczałym sadku
W Sitniku

  5 września 2015

 BLOKOWISKO

Tu mam przyjacielu wszystko
Pizzerię z piwem apteki
I sklepy
     Sklepy
  Sklepy 
A na Tarasowej i Relaksowej
Są agencje towarzyskie

Ale to nie jest
Peerelowskie blokowisko

To tu Mistrzu urządza mi życie
Szczęśliwy przypadek
A może ślepy los

Wybacz mi że piszę szczerze 
Tak jak jest

Obcy tu jestem
I niepotrzebny
Jak w ogródku chwast  

  UDANE ŻYCIE

Nieprawdopodobne  jak bardzo
Dorobiliśmy się brachu

Pamiętasz nasza matka
Podczas lipcowej nocnej burzy
Zawiązywała w płachty
Największe skarby
Pierzynę
Poduszki
Chleb cukier sól
Kilka żeliwnych garbków

Toboły
Gotowe do ewakuacji
Stały w sieni
W pogotowiu
I też w strachu

Na szczęście
Paliło się zawsze  w drugiej wsi
I stogi za rzeką

Omijały nas gradobicia
I urzędnicy od zakładania pegeerów
Wichury nie wyrwały z korzeniami papierówki
Nie powaliły stodoły
Przetrwaliśmy oberwanie chmury
Napad sąsiadów

Co roku bezpiecznie wyfruwały z dziupli w gruszy
Młode szpaki
A spod okapu
Jaskółki 

Pomyśl brachu
Jak bardzo udało nam się życie
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Dwudziestolecie działalności Sale-
zjańskiej Organizacji Sportowej SALOS 
„Kalina” w Lublinie (1995–2015) skła-
nia do refleksji. Pełni ona bardzo waż-
ną funkcję w  obrazie sportowym mia-
sta Lublina i  nie tylko. Dlatego warto 
przyjrzeć się bliżej niektórym aspektom 
wpływu wychowawczego tej organiza-
cji na lubelską młodzież. 

Celem statutowym Stowarzysze-
nia Lokalnego „Kalina” Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej w  Lublinie jest 
wychowanie dzieci i  młodzieży przez 
animację sportową i rekreację ruchową. 
Swoją działalność opiera na czterech 
zasadach: olimpizmu, fair play, nauce 
Ewangelii oraz na systemie wychowaw-
czym księdza Jana Bosko. 

Do zasad olimpizmu zalicza się: za-
bawę, piękno, sprawiedliwość, śmia-
łość, honor i  radość1. Do innych war-
tości olimpizmu należy zaliczyć: kult 
wysiłku, panowanie nad sobą, brater-
stwo, wzajemne porozumienie między 
zawodnikami a  publicznością, zamiło-
wanie do współzawodnictwa, dbałość 
o higienę życia. Olimpizm wreszcie za-
leca powszechne, dostępne dla wszyst-
kich, wychowanie sportowe, propaguje 
wzajemny szacunek i  poszanowanie 
norm. Z zasadą tą łączy się zasada fair 
play, czyli czystej gry. 

Nauka Ewangelii streszcza się 
w  „Kazaniu na Górze” (Por. Mt 5–7), 
gdzie Jezus głosił swoim uczniom, ja-
kimi cnotami powinni się odznaczać. 
Wśród cnót wyróżnił pokorę, cierpli-
wość, pokój, sprawiedliwość i miłosier-
dzie. Przykazywał im, aby byli „solą zie-
mi” i „światłem świata”, wierni miłości 
Boga i ludzi.

System wychowawczy św. Jana Bo-
sko (1815–1888), to system prewencyj-
ny w pedagogice postępowania z dzieć-
mi. Ideą prewencji jest zapobieganie, 
zabezpieczenie, ochrona, przygoto-

1 K. Zuchora, Olimpizm: powrót do źródeł,  
w: Chrześcijańska etyka sportu, red. Z. Dziu-
biński, Warszawa 1993, s. 100. 

wanie i  przewidywanie2. Wyrasta ona 
z pierwszego oratorium młodego księ-
dza (1841), który poświęcił swój czas 
młodzieży trudnej, zaniedbanej i  osie-
roconej. Oratorium salezjańskie od po-
czątku organizuje młodym ludziom gry 
i zabawy, przechadzki, spotkania, teatr, 
wspólną modlitwę, Eucharystię. Sport 
wreszcie w  systemie wychowawczym 
św. Jana Bosko był rozumiany nie jako 
sport wyczynowy, ale jako zabawa, re-
kreacja, gra, wysiłek fizyczny.

Założenie SL „Kalina” wiązało się 
z  tradycją salezjańską łączenia opieki 
duszpasterskiej z  rekreacją na boisku 
(zabawy z  piłką, mecze piłki nożnej 
i  siatkowej, turnieje tenisa stołowego) 
i  w  terenie (turystyka piesza, ogniska, 
wycieczki). Sale sportowe i boisko spor-
towe salezjanów na Kalinowszczyźnie 
zaczęło tętnić życiem. Powołanie Salo-
su Kalina poprzedzały imprezy rekre-
acyjno-sportowe, których inicjatorami 
była sama młodzież.

Zebranie założycielskie Stowarzysze-
nia Lokalnego „Kalina” Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej (tak brzmi prawidłowa na-
zwa organizacji) odbyło się dnia 9 paź-
dziernika 1995 r. przy parafii Maryi 
Wspomożycielki Wiernych w Lublinie. 
Uczestnikami spotkania byli: ks. Marek 
Ledwożyw, młodzież z  grup parafial-
nych oraz dorośli. Dnia 27 październi-
ka 1995 r. lubelski Salos został wpisany 
do rejestru stowarzyszeń kultury fizycz-
nej w  Urzędzie Wojewódzkim miasta 
Lublina. Niebawem wybrano Zarząd, 
w  którego skład weszło dziewięć osób 
z  ks. Janem Lisem jako prezesem na 
czele. Organizacja sportowa salezjanów 
otrzymała osobowość prawną jako Sto-
warzyszenie Lokalne „Kalina” SALOS 
RP 5 października 1996 r. 

We wrześniu 1997 r. prezesem lubel-
skiego Salosu został ks. Mariusz Skow-
ron. W  latach 2003–2009 funkcję tę 

2 W, J. Burzyński, Istota systemu prewencji 
i sportu w salezjańskim wychowaniu, w: Sale-
zjanie a  sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 
1998, s. 146.

sprawował ks. Kazimierz Drozd. Zastę-
pował go Adam Trejgel. Była to aktyw-
na działalność sportowo-wychowawcza 
na osiedlu Kalinowszczyzna w Lublinie 
i nie tylko. Znalazła ona duże uznanie 
władz lokalnych (kuratorium lubelskie, 
miejskie władze Lublina) i  państwo-
wych (Minister Edukacji Narodowej, 
Prezydent RP). W 2007 r. wyróżniono 
za wychowanie przez sport dwóch dzia-

łaczy lubelskiego Salosu. Ks. K. Drozd 
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a  A. 
Trejgel Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej. W 2009 r. funkcję prezesa Sale-
zjańskiej Organizacji Sportowej na Ka-
linowszczyźnie objął ks. Adam Starzyk.

Od początku swej działalności Sto-
warzyszenie Lokalne „Kalina” SALOS 
posiadało sekcje sportowe. Prężną dzia-
łalność prowadziły sekcja tenisa stoło-
wego, siatkówki i koszykówki. Powoła-
nie do życia sekcji sportowych wiązało 
się z  tradycją salezjańską, od dawna 

Marek Jurczyszyn

Wychowanie na Kalinie

Prezes Salosu „Kalina”  
ks. Kazimierz Drozd i jego zastępca 

Adam Trejgel w 2007 r.
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uznaną, łączenia wychowania chrześci-
jańskiego ze sportem. Salezjańskie sek-
cje sportowe były i są dla nich propozy-
cją, aby czas wolny przeżyć z pożytkiem 
dla zdrowia fizycznego i  duchowego. 
Propozycja Salosu była skierowana dla 
wszystkich chętnych. 

Ważny był także profesjonalizm 
działań wychowawczych i sportowych. 
Dla przykładu szkolenie sportowe 
w piłce siatkowej rozpoczęło się w maju 
1999 r. Praca była trudna, wymagała 
dużego zaangażowania. Pociągała jed-
nak przyjacielska atmosfera panująca 
w  grupie podopiecznych, wzajemne 
zrozumienie i serdeczność. Zajęcia były 
prowadzone na zasadzie wolontariatu. 

Trzeba było zabiegać o  pieniądze na 
sprzęt do piłki siatkowej, opłaty wyna-
jętych sal, wyjazdy itp. Zajęcia odby-
wały się dwa razy w  tygodniu w  dwu 
kategoriach: chłopców i  dziewcząt. 
W niedzielę zaś były rozgrywane mecze 
w  Lubelskiej Amatorskiej Lidze Siat-
kowej. W  ten sposób wychowankowie 
zaprawiali się sportowo do występów 
w rozgrywkach salezjańskich.

Należy zauważyć, że sekcja tenisa 
stołowego miała także sukcesy sporto-
we. Były one wynikiem dobrej współ-
pracy trenerów z  księdzem Prezesem, 
a  przede wszystkim dzięki głębokiej 
i  szczerej przyjaźni z  wychowankami. 

Większych problemów wychowaw-
czych z  dziećmi i  młodzieżą nie było. 
Oczywiście zdarzały się łzy żalu po 
przegranym pojedynku. Każdy z chłop-
ców, który chciał grać, miał dobrą oce-
nę z  zachowania, zostawał i  trenował. 
Zajęcia były prowadzone profesjo-
nalnie. Ze sprzętem do zajęć nie było 
problemów. Pewną trudność sprawia-
ło, że trzeba było poszukiwać i wynaj-
mować salę do ćwiczeń. Dużą pomocą 
były wyjazdy na obozy sportowe, np. 
do Muszyny Kłodzkiej. Później zajęcia 
odbywały się tymczasowo w  pomiesz-
czeniach salezjańskich przy kościele na 
Kalinowszczyźnie.

Rozgrywki sportowe powyższych 
sekcji odbywały się najpierw w Inspek-
toriach (Lublin należy do Inspektorii 
krakowskiej). Wychowankowie, którzy 
zajmowali czołowe miejsca w  Inspek-
torii byli kierowani na Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. 

Osiągnięcia sportowe wychowan-
ków można śledzić na bieżąco na 
stronie internetowej Salosu „Kalina”. 
Można tam zauważyć, że w  latach 
2005–2015 przedstawiciele sekcji tenisa 
stołowego i  piłki siatkowej zajmowali 
czołowe miejsca w zawodach regional-
nych, krajowych i międzynarodowych. 
Zdobywali cenne trofea i medale.

Lubelska Salezjańska Organizacja 
Sportowa tworzy wzorzec pozytywnych 
oddziaływań wychowawczych na mło-
de pokolenie sportowców i opiekunów. 
Mieści się on w  ramach uznanego pa-
radygmatu człowieka i  społeczeństwa 
wyraźnie inspirowanych wizją chrze-
ścijańską, prewencyjnym systemem ks. 
Jana Bosko i  bogactwem salezjańskiej 
tradycji wychowawczej. Salos „Kali-
na” wychowuje młodych do czynnego 
uczestnictwa w sporcie, wdraża ich do 
dbałości o swoje zdrowie fizyczne i du-
chowe. Organizacja ta swoją działalno-
ścią buduje sportowy humanizm oraz 
potwierdza jego wychowawcze i etycz-
ne walory. Swoje cele realizuje m.in. 
przez organizowanie szkoleń dla kadry 
wychowawczo-inspektorskiej i  pozy-
skiwanie działaczy sportowych. Ponad-
to urządza zebrania, odczyty, konferen-
cje, a  także współdziała z  instytucjami 
państwowymi i samorządowymi, szko-
łami, organizacjami sportowymi w kra-
ju i za granicą. 

Występ siatkarek Salosu Kalina w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Zagrzebiu w 2010 r.

Reprezentanci sekcji tenisa stołowego na V turnieju Grand Prix Ludowych Zespołów Sportowych 
w Piaskach w 2015 r. █
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W redakcji sekretarka odebrała telefon 
z  zaproszeniem. Na kartce zapisała mi: 
„Red. Gzella Sobota, 12 bm. godz. 17, p. 
Ćwiklińska zaprasza na kawkę do Motelu 
PZM”. 

Właśnie w sobotę byłem umówiony 
na dziennikarskie spotkanie w Kraśni-
ku, skracałem rozmowy, śpieszyłem 
się, żeby zdążyć na 17. Stawiliśmy się 
punktualnie w  kawiarni Motelu z  fo-
toreporterem Jankiem Trembeckim, 
był ktoś ze „Sztandaru Ludu”, chyba 
red. Zofia Dublewicz, oraz z  lubelskie-
go PAP red. Franciszek Malinowski. 
Pani Mieczysława Ćwiklińska punktu-
alnie, jak przystało na aktora, pojawiła 
się w  hotelowej kawiarni. Witała się 
z nami, do mnie powiedziała: „A my się 
znamy”. Parę dni wcześniej przeprowa-
dzałem z nią dla „Kuriera Lubelskiego” 
rozmówkę, której nadałem zdublowany 
i  trochę patetyczny tytuł: „Święto spo-
łeczności teatralnej. Mieczysława Ćwi-
klińska dziękuje publiczności za życzli-
wość i pamięć”.

Mieczysława Ćwiklińska, kiedy 
w grudniu 1970 r. odwiedzała Lublin ze 
spektaklem sztuki Alejandro Cassony pt. 
Drzewa umierają stojąc, miała już 90 lat. 
Była najstarszą, nie tylko polską, aktorką. 
Tu na scenie odbyło się 1235. przedsta-
wienie sztuki granej od 6 lat. Niebywały 
rekord. Od tego czasu towarzyszył jej 
„sceniczny wnuk” jak nazywała Andrzeja 
Grzybowskiego, ona kreowała rolę Babci. 
Komplementarnie powiedziała: „Byłam 
tu kiedyś ze Skizem Zapolskiej i kilka lat 
temu ze sztuką Drzewa umierają stojąc, 
ale kiedy teraz wjeżdżałam do miasta, 
wydawało mi się, że wjeżdżam do małe-
go Paryża. Tyle neonów, światła i  hotel 
nowy, którego kiedyś nie było. Niech pan 
napisze, że w Motelu jest świetna kuchnia 
i wyśmienite potrawy”. Czy neony sprzed 
45. lat w Lublinie mogły olśnić?

Wspomniała też, że z  Lubelszczyzny 
pochodził jej pradziadek, który służył 
w  wojsku jako oficer napoleoński. I  że 
zachowała tradycję rodzinną czyli mi-
łość do... koni. Sama w młodości chętnie 
amatorsko uprawiała hipikę. Opowiadała 
o „czarującej”, jak się wyraziła, stadninie 
koni w  Janowie Podlaskim i  jej sympa-

tycznym dyrektorze Andrzeju Krzyszta-
łowiczu. 

Aktorka urodziła się w  Lublinie 1 
stycznia 1880 r. Jej rodzice, oboje, byli 
aktorami w  trupie teatralnej występu-
jącej na lubelskiej scenie – Aleksandra 
i Marceli Trapszowie. Wychowywała się 
w  Lublinie, Poznaniu, Łodzi. Jej aktor-
ski talent objawił się na premierze sztuki 
Bałuckiego Grube ryby, w której odtwa-
rzała rolę Helenki, w niewielkim teatrze 
przy ul. Ciepłej w  Warszawie. Wystąpi-
ła wtedy pod aktorskim pseudonimem 
„panna Gryf”, bo reżyser uważał, że dość 
już w teatrze nazwiska Trapszów. Potem 
przyjęła panieńskie nazwisko po swojej 
babci – Ćwiklińska. Grała w wielu mia-
stach Polski. Z zespołem Teatru Nowości 
występowała w  Kijowie, Mińsku, Żyto-
mierzu, Moskwie, Petersburgu, potem 
grała w  teatrze w  Dreźnie, w  berlińskiej 
Operze Komicznej, miała wokalne wystę-
py w Paryżu i Lyonie. Po drugiej wojnie 
światowej z Domem kobiet Zofii Nałkow-
skiej wyjeżdżała do Londynu. Ludwik 
Sempoliński pisał o  niej, że w  operetce 
prezentowała „sam wdzięk, urok, czar 
i  talent”. Od roku 1922 grała w  Teatrze 
Polskim, a  Arnold Szyfman podkreślał, 
że była „gwiazdą”, „niedoścignioną mi-
strzynią w  repertuarze komediowym”. 
Adam Grzymała-Siedlecki nazwał „panią 
Miecię” prawdziwym „uśmiechem, rado-
ścią i szczęściem sceny polskiej”. Zagrała 
w  ponad stu rolach teatralnych i  ponad 
40 przedwojennych filmach. 

Pewnie miejsce urodzenia Mieczysła-
wy było przypadkowe, ale aktorka przez 

całe życie miała do Lublina „sentyment 
szczególny”. Gdy po przedstawieniu 
w  Domu Kultury Kolejarza publiczność 
w podzięce spontanicznie zaśpiewała ży-
cząc jej „200 lat...”, p. Ćwiklińska – jak 
zawsze pełna werwy i humoru – powie-
działa: Postaram się...

W 1970 r. ze spektaklem Drzewa umie-
rają stojąc odwiedzała też Zamość, Luba-
czów, Krasnystaw, Tomaszów, Biłgoraj, 
Chełm, Poniatową. A w roku następnym 
odrzutowcem poleciała za ocean do Sta-
nów Zjednoczonych (Boston, Nowy Jork, 
Filadelfia, Buffalo, Detroit, Chicago, Cle-
veland) i Kanady. Zagraniczne dwumie-
sięczne tournée zespołu grającego w  tej 
sztuce, m.in. z  Elżbietą Barszczewską 
i Wieńczysławem Glińskim, organizował 
znany z aktywności impresario Jan Wo-
jewódka. Wystąpiła w  17. spektaklach, 
w tym 8 w Kanadzie.

W  kawiarnianej rozmowie w  lu-
belskim Motelu uczestniczyła autorka 
książki o  „pani Mieci” pt. Opowiadania 
Aktorki Stefania Kornacka oraz aktorzy 
grający w  spektaklu Drzewa umierają 
stojąc. Mówiliśmy o polityce (!), nie pa-
miętam treści czy tematu tego wątku. Pan 
Andrzej Grzybowski chwalił Lublin, nie 
wiem dlaczego stwierdzał, że najlepszą 
opiekę w  szpitalach zapewniają siostry 
zakonne. Franek obruszył się, uważał, że 
one próbują nawracać każdego, nawet 
komunistów. Odpowiedziałem, że to nie 
jest zbyt groźne, groźne jest dopiero to, 
że komuniści dają się nawracać. Wszy-
scy wybuchnęli śmiechem, Franek też się 
śmiał. Pani Ćwiklińska wzniosła toast: 

Sprzed 45 lat

Z „Ćwikłą” na kawce

Motel PZM lata 70. XX wieku
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„Zdrowie miłych gości, żebyśmy mogli tu 
częściej się spotykać”. Ktoś z sali powie-
dział o  zapowiedzianym powrocie z  za 
granicy (od 1939) znanej aktorki Jadwigi 
Smosarskiej i  osiedleniu się jej w  kraju. 
Pani Ćwiklińska skwitowała: „Ale ja już 
nie oddam swojego królowania...”.

Powyższe fragmenty rozmów zanoto-
wałem na kawiarnianej serwetce w ponie-
działek 14 grudnia 1970 r. Wtedy też, już 
w domu, napisałem: „Ktoś zachwala zna-
komite wino. A pani Ćwiklińska chwali: 
Znakomite! Powstała i proponuje kolejny 
toast: – A moje starsze koleżanki niech się 
ze mną trącą. Trącaj się! Sąsiadka siedzą-
ca z mojej lewej strony dopowiada po ci-
chu: Nie wtrącaj się. Żegnamy się, powoli 
odchodzimy. Tłumnie się zrobiło. Dziś 
dowiedzieliśmy się w redakcji, że p. Ćwi-
klińska zgubiła swoją złotą bransoletę”.

Nie widziałem na jej rękach branso-
lety. Przecież przebywaliśmy w towarzy-
stwie doborowym! 

„Wielka Aktorka Sceny Polskiej” 
zmarła 28 lipca 1972 roku, czyli przed 43. 
latami, urodziła się 135 lat temu. Władze 
miasta Lublina uhonorowały jej pamięć, 
nadając jednej z ulic w śródmieściu (rów-
noległa do ul. J. Popiełuszki i al. Tysiącle-
cia) nazwę Mieczysławy Ćwiklińskiej.

Al. Leszek Gzella

Na spotkaniu w lubelskim Motelu otrzymałem 
fotografię Mieczysławy Ćwiklińskiej z dedykacją: 

„Panu Redaktorowi Leszkowi Gzelli  
na pamiątkę miłej rozmowy, Lublin 3 XII 70”, 

i z jej autografem.
fot. Zofia Nasierowska

Święto książki

W krzywym zwierciadle

Od 1995 r. wprowadzony przez UNE-
SCO Światowy Dzień Książki i  Praw 
Autorskich i  co roku obchodzony 23 
kwietnia, u nas od 2007 r., jest świętem 
wyjątkowo dostojnym, którego celem 
jest nie tylko „czcić” piękno książki, ale 
głównie promować czytelnictwo wśród 
społeczeństwa. A  z  tym czytelnictwem 
najlepiej nie jest. W ogóle rynek książki 
znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.

Badacze rynku wydawniczego i książ-
kowego snują dość pesymistyczne pro-
gnozy dla księgarstwa. Fakt samolikwi-
dacji antykwariatu na Starym Mieście 
w  Lublinie jest fatalnym przykładem 
w  statystykach aktywności księgarń 
i  ich kondycji. Istnieje wielka dowol-
ność cenowa książek, raczej zawyżona 
niż przystępna dla szerokich warstw od-
biorczych. Księgarze krytycznie ocenili 
decyzję ministerstwa szkolnictwa o dar-
mowym podręczniku dla pierwszokla-
sistów. Nie wnikam tu w  treść samego 
podręcznika. Są nawet tacy, którzy z tego 
powodu prorokują spadek kondycji eko-
nomicznej księgarń. Osobiście wydaje 
mi się, że to była bardzo trafna decyzja 
rządowa. Tak jak może cieszyć poro-
zumienie ministerstw kultury i oświaty 
w  sprawie funduszy przenaczanych na 
zakup książek dla bibliotek szkolnych 
i  samorządowych. Obie panie minister 
zgodnie stwierdziły, że „najmłodszym 
trzeba dać te książki, które chcą czytać, 
a nie te, które my znamy z dzieciństwa”.

Biblioteki publiczne, ale i  szkolne, 
podejmują bardzo racjonalne działa-
nia upowszechniające czytelnictwo. 
Lubelska Miejska Biblioteka Publiczna 
– z okazji Dnia Książki – o ogłosiła abo-
licję wobec swoich stałych czytelników, 
którzy ponad ustalony czas wypożyczeń 
przetrzymują książki. Ogranicza to szer-
szy obieg egzemplarzy bibliotecznych. 
Organizuje się wieczory czytania cie-
kawych lektur w  klubach i  świetlicach. 
W Lublinie kultywuje się czytanie wier-
szy Józefa Czechowicza w dniu jego uro-
dzin. W DK LSM zorganizowano już VI 
Wojewódzki Przegląd Poezji Dziecięcej 
pod hasłem – „Kto czyta, ma piękne 
sny...”.

Kilka dni temu na sąsiednim balkonie 
młody człowiek czytał głośno tekst pro-
zy i wielokrotnie go powtarzał. Zdumio-
ny obserwowałem, czy na chodniku ma 
słuchaczy, ale okazało się, że wokół nie 
było – o  poza gruchającymi gołębiami 
– nikogo. Dowiedziałem się od sąsiada, 
że chłopak uczył się na pamięć tekstu na 
akademię szkolną kończącą czas nauki 
gimnazjalnej.

Różnych inicjatyw popularyzujących 
wartościową książkę i pośrednio czytel-
nictwo jest wiele i wszystkie zasługują na 
wsparcie. W studenckim piśmie UMCS 
„A4” całą kolumnę poświęcono infor-
macjom o aktualnych nagrodach literac-
kich (Nike, Bookera, Angelus, im. Wi-
sławy Szymborskiej, Conrad Festival).

W  jakimś czasopiśmie obejrzałem 
swoistą Wieżę Babel wzniesioną z 30 tys. 
książek. To dzieło artystyczne zbudo-
wała Maria Minujin na pl. św. Marcina 
w  Buenos Aires w  Argentynie (2011). 
Można się zastanawiać, czy ta książ-
kowa wieża ma świadczyć o  tylu zbęd-
nych książek, czy raczej symbolizować, 
że tylko z  książek możemy zbudować 
coś wielkiego i  wspaniałego, służącego 
w  porozumiewaniu się między ludźmi 
różnych tradycji kulturalnych.

Prawie w  przeddzień Światowego 
Dnia Książek odbyło się zebranie wy-
borcze Towarzystwa Biblioteki im. H. 
Łopacińskiego w Lublinie. Wybrano za-
rząd (ponownie) z prezesem Andrzejem 
Zdunkiem. Członkowie Towarzystwa 
mieli okazję wzbogacić się o reprint ksią-
żeczki Tadeusza Ciświckiego pt. „Naj-
ważniejsze pamiątki Lublina” z  1917 r. 
Autor był absolwentem Gimnazjum Lu-
belskiego (1889), publicystą, działaczem 
społecznym, w  1916 r. należał do To-
warzystwa Biblioteki Publicznej im. H. 
Łopacińskiego. A w 1917 r. uczestniczył 
w  wystawie „Pięknej książki polskiej” 
w szkole A. i J. Vetterów.

Jakże bogatą mamy tradycję obcho-
dów książki, pięknej książki, i dni propa-
gowania bibliotek oraz czytelnictwa.

(giez)
26 IV 2015
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Al. Leszek Gzella

„Wydarzenia” wokół promocji

Kłamstwa, hieny, nocniki...

Leksykon otrzymałem z  drukarni 29 
czerwca br. W tym samym dniu zmarł Ma-
rek Andrzej Jaworski, już nie zdążyliśmy 
w  słownikowym biogramie wpisać daty 
jego śmierci. Ktoś z przekąsem stwierdzał, 
że zrobiliśmy to złośliwie, choć nie dostrze-
gam w tym zbiegu zupełnie różnych oko-
liczności najmniejszej nutki złośliwości.

Ze słownikiem w  ręku spotkałem się 
z  czytelnikami w  Chełmie, Zamościu, 
Nałęczowie i oczywiście w Lublinie, gdzie 
odbyła się 1 października jego, można po-
wiedzieć, uroczysta promocja w  DK na 
LSM. Spotkanie uatrakcyjniała lubelska 
piosenkarka...

Oto kilka uwag, które zanotowałem 
z owych wieczorów w bibliotekach.

* Lublin...

Spotkanie promocyjne Leksykonu 
dziennikarzy i  redaktorów Lubelszczyzny 
połączono z występami lubelskiej piosen-
karki Agnieszki Wiechnik z  repertuarem 
piosenek Hanny Banaszak. Jest terapeut-
ką, nauczycielką śpiewu w Szkole Muzycz-
nej YAMAHA w Lublinie.

To był szczęśliwy pomysł połączenia 
prezentacji słownika z muzycznymi wystę-
pami znanej piosenkarki, bo jej ciekawy 
recital gwarantował komplet słuchaczy 
na widowni DK LSM. Książka intereso-
wała głównie dziennikarzy, którzy byli jej 
bohaterami, jeśli tak można powiedzieć 
o zawartych w niej biogramach. Piosenek 
chętnie słuchali widzowie na sali i nagra-
dzali wykonawczynię oklaskami. 

Prezentacji Leksykonu podjął się – poza 
autorem – red. Stanisław Wojnarowicz, 
a prowadzenie wieczoru powierzono red. 
Grażynie Hryniewskiej.

Niektórzy z  obecnych nabywali ten 
leksykon z ciekawości, może też dla wła-
snej satysfakcji. To nie znaczy, że wszy-
scy „opisani” byli zadowoleni z  notatek 
słownikowych. Były różne uwagi odno-
śnie wpisów. Oczywiście „odkryto” różne 
pomyłki w biogramach i oczywiste błędy 
w faktografii. Nie podano w krótkich no-
tach biograficznych wszystkich „zasług”, 
jakimi dziennikarze w  czasie swoich lat 
pracy w zawodzie mogą się pochwalić.

Ktoś powiedział, że jeśli w słowniku nie 
będą wymienione wszystkie tytuły jego wy-
danych książek, w ogóle nie nabędzie tomu. 
Ktoś inny „odkrył” w  swoim biogramie 
liczne pominięcia, ważnych – jego zdaniem 
– dokonań. W czasie spotkania mówiłem, 
że bardzo trudno jest pisać własny życiorys. 
Ileż to różnych życiorysów, skrótowych 
i pełniejszych, każdy z nas pisał, nieraz mu-
siał pisać. Inny życiorys podawało się, gdy 
człowiek starał się dostać na wyższe studia, 
a  inny, gdy zabiegał o zatrudnienie w fir-
mie czy jakiejś instytucji. A jeszcze inny na 
okładkę książki, którą napisał. To nie zna-
czy, że tworzyło się życiorysy nieprawdzi-
we. Chodzi tylko o podkreślenie czy zaak-
centowanie jakiegoś specjalnego kierunku 
własnej działalności.

* W Chełmie...

Chełmskie spotkanie w  pięknym no-
wym gmachu biblioteki trafiło na deszczo-
wą pogodę i pewnie m.in. dlatego nie zgro-
madziło tłumów ciekawskich. Spotkaliśmy 
się tu w kameralnym gronie osób zaintere-
sowanych, podejmowani gościnnie przez 
bibliotekarkę p. Annę Pietuchę. Opowia-
dałem o swojej drodze dziennikarskiej, ale 
też o tych początkach, kiedy zainteresowały 
mnie w  gazetach i  pismach regionalnych 
autorzy artykułów, not, informacji, wy-
wiadów podpisujący się kryptonimami czy 
pseudonimami. Senior chełmskich litera-
tów Longin Jan Okoń oceniał nową książkę 
z perspektywy odnotowań w niej lokalnych 
ludzi pióra, prasy, mediów. Obecny Stani-
sław Koszewski w czasie spotkania napisał 
12 fraszek, to jego ponoć specjalność. Od-
czytał je na tym wieczorze, a po jakimś cza-
sie przesłał mi je, bo wszystkie odnosiły się 
do mnie jako gościa wieczoru. Oto niektóre: 

Nie kłamał, prawdzie sprzyjał,
tylko z nią się mijał.

Dziennikarz czy publicysta?
Gra nieczysta.

Książka, klimat ma świeży.
Dlaczego leży?

W prasie 
zawsze na czasie.

Redaktor Gzella
zwykle powiela.

Longin Jan Okoń o Leksykonie: 
Chociaż o nim niewiele,
Pochwalił Pana Gzellę.

W liście Stanisław Koszewski napisał 
m.in.: „Jestem mile zaskoczony umieszcze-
niem w  Leksykonie społecznego dzienni-
karza z Krasnegostawu Zbigniewa Uchna-
sta. Jego twórczość, 30 lat po jego śmierci, 
opracowałem i  wydałem na 140 stronach 
książki zatytułowanej Gorycz życia. Książka 
zawiera jego pamiętnik z więzienia [dodaj-
my – ubeckiego – A.L.G.], fraszki, senten-
cje, wiersze i  artykuły satyryczne. Dołą-
czam wstęp, biogram oraz strony okładek”. 

W moim słowniku o  red. Uchnaście 
znalazła się mała notka jako o  najtrwal-
szym korespondencie terenowym redakcji 
lubelskiego „Sztandaru Ludu”. Tak, red. 
Uchnast był człowiekiem twardym. W cza-
sie okupacji od 1943 r. należał do AK. Nie 
ujawnił się nikt z jego rodziny, choć prawie 
wszyscy działali w konspiracji. Czterokrot-
nie do 1950 r. był aresztowany, potem mu-
siał się ukrywać. UB ujęło go po uprzednim 
postrzeleniu w głowę, co stało się przyczyną 
paraliżu prawej ręki i nogi. W 1952 r. dwu-
krotnie sądzony przez Rejonowy Sąd Woj-
skowy i  Sąd Najwyższy, pierwszy wymie-
rzył mu wyrok 15 lat więzienia, drugi ska-
zał go na karę śmieci. Na wolność wyszedł 
szczęśliwie z więzienia we wrześniu 1956 r. 
I nadal współpracował, jak w roku 1947 r., 
ze „Sztandarem Ludu” i  innymi czasopi-
smami lokalnymi i  krajowymi. Zajmował 
się też fotografiką. Stanisław Koszewski we 
wstępie do wspomnianej książki napisał, że 
„satyry Zbigniewa Uchnasta, z małymi wy-
jątkami są nadal aktualne”. 

Krasnystaw i Zamość są blisko Lublina, 
a postać wartościowego literata i dzienni-
karza, została zmarginalizowana. W moim 
słowniku postać red. Uchnasta ukazana 
jest, niestety, zaledwie paroma zdaniami.

* W Zamościu...

Książnica Zamojska mieści się w daw-
nych koszarach, ale po nich nie zostało już 
nic poza wspomnieniami. W salce spo-
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tkałem się również z kilkoma znajomymi, 
a więc w gronie ludzi życzliwych i wyro-
zumiałych. Rozmawialiśmy o  dzienni-
karstwie współczesnym, dzisiejszym, nie 
tylko tym „słownikowym”, ale również 
o  mediach, które kształtują albo częścio-
wo na naszą świadomość wpływają. Ktoś 
przeciwstawiał dziennikarstwo współcze-
snemu nocnikarstwu. Nie mogę bez zgody 
autora ujawnić tego oryginalnego i chyba 
bardzo trafnego przeciwstawienia, bo nie 
tylko chodzi o  profesjonalną pracę two-
rzoną w nocy i pachnącą wcale nie pomy-
jami. 

Leksykon dziennikarzy i  redaktorów 
Lubelszczyzny jest właściwie tylko pretek-
stem do spotkań na temat współczesnego 
dziennikarstwa, w którym – zauważono – 
słowa wulgarne i  brutalne stają się coraz 
bardziej uprawnione i  jakby częstsze, na 
łamach czasopism. Również w prozie lite-
rackiej. To jakieś signum temporis. Może 
warto byłoby się częściej zastanawiać nad 
kondycją mediów i  ich programem. Czy 
jeszcze w  tej profesji istnieje takie poję-
cie jako dbałość o  estetykę słowa, o  jego 
piękność? Czy odpowiedzialność za słowo 
obowiązuje we współczesnych mediach?

Pani dyrektor Danuta Kawałko wspo-
mniała, że w  okręgu zamojskim ukazało 
się w ostatnich dziesiątkach lat ponad sto 
tytułów lokalnej prasy i  czasopism. Czy 
nazwiska ich wydawców i redaktorów nie 
powinny znajdować się w naszym Leksy-
konie...?

Przy okazji pobytu w  bibliotece obej-
rzeliśmy wystawę starodruków z  księgo-
zbioru rodu Zamoyskich, które po kilku 
latach przechowywania w  Bibliotece im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie, wróciły do 
Zamościa i decyzją Jana Zamoyskiego zo-
stały tu zdeponowane. Księgi te stanowią 
prawdziwy skarb i  są bibliofilskimi rary-
tasami.

* W Nałęczowie...

W gronie mieszkańców tej miejscowo-
ści w salce bibliotecznej też zastanawiali-
śmy się nad obecnym stanem polskiego 
dziennikarstwa. Do dawnego burmistrza 
przyjeżdżał z  prasy lubelskiej redaktor 
dziennika i pytał tylko o niedociągnięcia, 
potknięcia, dziury w chodniku, jakieś pro-
blemy świadczące o negatywnym obrazie 
pracy urzędu miasta. Stwierdzał wprost, 
że nie interesują go sukcesy, tylko wła-
śnie te potknięcia i choćby drobne klęski. 
Trudno było z nim nawiązać kontakt czy 
dyskusję, bo sam wszystko wiedział lepiej. 

Naczelnik wspominał ze swojej działal-
ności na urzędzie przyjazd dziennikarki 
z  Warszawy, która również występowała 
jakby w roli prokuratora. Gdy poirytowa-
ny zażądał wreszcie jej legitymacji dzien-
nikarskiej, okazało się, że takiej nie ma. 
Nie miała nawet delegacji ze stołecznej 
redakcji.

Opinia jednej z  nauczycielek spotka-
nia, która surowo oceniała zachowania 
dziennikarzy porównując ich do hien, 
nie powinna być lekceważona. Jest to na 
pewno sygnał znaczący, ostrzegawczy jak 
jest odbierana praca dziennikarzy. Oczy-
wiście, nie można tu generalizować, media 
są różne i piszący w nich dziennikarze też 
są różni. Nie wszyscy zajmują się dzienni-
karstwem śledczym, kryminalnym, sensa-
cyjnym. 

Ludziom zapadają takie „przygody” 
z  prasą, mediami na długo w  pamięci. 
W czasie pracy w  „Kurierze Lubelskim” 
w  niedzielne popołudnie wybuchł pożar 
budynku mieszkalnego w  dzielnicy Kali-
nowszczyzna. Pojechał na miejsce wypad-
ku nasz kolega „sad”, przywiózł materiał 
już w  godzinach wieczornych i  szybko 
napisał reportaż z pożaru. Gdy ukazał się 
następnego dnia w gazecie, okazało się, że 
nazwiska poszkodowanych pomylił z  ra-
townikami ze straży pożarnej. Przez po-
nad tydzień pojawiali się w redakcji inter-
wenci w sprawie tej koszmarnej pomyłki.

Znamy też, po 90 latach od tragedii 
w  Tatrach, przyczyny faktycznej śmier-
ci trojga turystów Kaszniców, ojca i syna 
oraz młodego taternika z  Krakowa. Po-
sądzano, dzięki prasowym informacjom, 
żonę Kasznicy o  spowodowanie śmier-
ci turystów, a to z  powodu podania im 
na trasie w  górach, w  czasie huragano-
wej wichury, opadów śniegu i  deszczu 
w pierwszych dniach sierpnia 1925 r., po 
łyku koniaku na wzmocnienie. Dzienni-
karzem tzw. czerwonej prasy krakowskiej, 
który pisał te informacje, był ojcem dwu 
synów, taterników. Na trasie turystycznej 
nie przyszli wtedy z pomocą strudzonym 
i osłabionym turystom, lecz zbiegli z gór. 
Ojciec chronił ich od oczywistej, dla każ-
dego taternika, odpowiedzialności, zwalił 
natomiast całą winę na kobietę. W tam-
tych latach tylko założyciel TOPR-u, Op-
penheim, wskazał na fakt braku moralnej 
odpowiedzialności za tragiczne wydarze-
nie sprawnych taterników.

Dziennikarstwo musi służyć społe-
czeństwu, nie może zasklepiać się i ogra-
niczać do działalności trochę jak powie-
ściopisarz, który w swych utworach snuje 

najśmielsze wizje i świadomie komplikuje 
akcję. Opisywanie rzeczywistości jest pod-
porządkowane pewnym regułom i  zasa-
dom.

* * *
Lubelski słownik dziennikarzy i  redak-

torów odpowiada też na padające pytanie 
czytelników, stałych odbiorców prasy – 
o kim są ludzie, którzy ją tworzą. Kto kry-
je się pod tymi różnymi pseudonimami, 
kryptonimami i  inicjałami kończącymi 
zwykle informacje, komentarze czy arty-
kuły. Kto to jest (czy był) ten – sad, kas, 
woy, S.C., Gryf czy Kolec w konkretnym 
dzienniku, czasopiśmie? Ważne to nie 
tylko dla historii prasy, ale również dla 
współczesnego czytelnika. W naszym Lek-
sykonie... znalazło się ponad 1100 nazwisk 
dziennikarzy prasy lubelskiej w okresie od 
1944 faktycznie do 2014 r. Obejmuje to 
okres 70 lat. Jest to zbiór informacji o lu-
dziach pracujących w prasie, o dziennika-
rzach, którzy przybliżają nam na co dzień 
obraz współczesnej rzeczywistości.

Jako środowisko lubelskie znaleźliśmy 
się wydając (wydawcą jest oddział lubelski 
SD RP) Leksykon... w gronie województw, 
które już opracowały swoje leksykony, 
jak bydgoskie, gdańskie, szczecińskie, 
łódzkie, oczywiście także warszawskie. W 
Warszawie ukazał się słownik dziennika-
rzy polskich mediów w  2000 r. Autorką 
słownika pt. Leksykon polskiego dzienni-
karstwa, bardzo dobrze prezentującego 
ludzi dziennikarskiej profesji, była Elżbie-
ta Ciborska.

█

Autor z Leksykonem
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Stanisław Kowalczyk

Wybór pięknych kazań

Autor pracy jest  profesorem Ka-
tolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego, 
kierownikiem Katedry  Pedagogiki Po-
równawczej  w  Instytucie Pedagogiki,  
redaktorem Biblioteki Pedagogicznej 
oraz autorem ponad  800 prac nauko-
wych 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 Wa-
lewandra –  książka została wydana 
z  okazji 40-lecia kapłaństwa autora; 
II. Kazania; III.   Przemówienia.  Naj-
bardziej obszerna jest  część druga. Są 
w  niej kazania na temat sakramentów 
–  chrztu, kapłaństwa i małżeństwa, na 
uroczystości kościelne,  maryjne, oko-
licznościowe, patriotyczne, wygłoszone 
w  trakcie pogrzebów oraz wspomnie-
nia o  zmarłych.  Ostatnia część pracy 
zawiera przemówienia podczas otwar-
cia sympozjów i  przemówienia oko-
licznościowe. Książka zawiera jeszcze 
kalendarium aktywności pasterskiej 
i  naukowo-organizacyjnej ks. prof. E. 
Walewandra, indeksy osób,  nazw geo-
graficznych  i administracyjnych 

Struktura pracy wskazuje na szeroką 
paletę tematyczną. Zawiera bowiem: 
kazania, przemówienia oraz różne wy-
powiedzi o  charakterze: teologicznym, 
historycznym,  pedagogicznym, spo-
łeczno-etycznym i  narodowo-patrio-
tycznym. Bogactwo  problemowe książ-
ki pozwala jedynie na wypunktowanie 
niektórych wątków.

Ks. prof. Edward  Walewander  pod-
czas  swych duszpastersko-kaznodziej-
skich wystąpień koncentrował  się na 
teologicznej problematyce sakramen-
tów świętych – głównie kapłaństwa, Eu-
charystii i małżeństwa. Okazją do tego 
były jubileusze kapłańskie i małżeńskie. 
Pierwsza część książki zawiera doku-
mentację związaną ze święceniami ka-
płańskimi ks. Walewandra, które przy-

jął w styczniu 1974 r. z rąk arcybiskupa 
Opilio Rossiego w Austrii w Innsbruc-
ku. Kazania, które wygłaszał w  trakcie 
jubileuszów kapłańskich i małżeńskich, 
koncentrują się na uwielbieniu Boga 
za dotychczasowe życie oraz rozważa-
niu „sztuki” życia i jego sensu. Drugim 
sektorem problematyki teologicznej 
omawianej w pracy, są kazania maryjne 
i  hagiograficzne. Parafialne uroczysto-
ści odpustowe zachęcały do  rozważa-
nia roli NMP i  jej tytułów jako: Matki 
Bożej Anielskiej, Matki Miłosierdzia 
i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ka-
zania o matce były okazją do podkreśle-
nia roli rodziny, w  której matka pełni 
podstawową rolę wychowawczo-reli-
gijną. 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 teo-
logiczno-moralna. Był to częsty motyw 
wypowiedzi kaznodziejskich ks. prof. 
Walewandra. Zasługuje na podkreśle-
nie profil jego etycznego nauczania: 
powiązanego z realiami współczesnego 
życia, piętnującego antychrześcijańskie 
i  antyhumanitarne ideologie hitlery-
zmu, marksizmu, sekularyzmu i  libe-
ralizmu, oraz wzywającego do zajmo-
wania odważnej wobec nich postawy 
katolików. Chrześcijanie są zobowią-

zani do współudziału w życiu publicz-
no-politycznym kraju. Wymaga tego 
wierność Chrystusowi, Kościołowi oraz 
społeczne dobro wspólne.

Ważnym elementem kazań i  wypo-
wiedzi w  trakcie pozakościelnych spo-
tkań, jakie miał ks. prof. Walewander 
w  ostatnich latach, jest problematyka 
narodowo-patriotyczna. Zachowanie 
tożsamości etyczno-religijnej przez 
Polaków w  aktualnej sytuacji geopoli-
tycznej było częstym wątkiem jego ka-
zań i wypowiedzi. Na szczególną uwagę 
i uważną lekturę zasługuje przemówie-
nie 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. Mery-
toryczny tok wypowiedzi Autora był 
rzeczowy, obiektywny, dezawuujący 
fałszywe oskarżanie Polaków o  współ-
udział w  eksterminacji ludności ży-
dowskiej przez Niemców, zachęcający 
do wzajemnego pojednania narodów 
polskiego i  niemieckiego, ale opartego 
na historycznej prawdzie. Tematyka 
narodowo-patriotyczna kazań i  prze-
mówień wygłoszonych przez ks. Wale-
wandra zawierała wiele innych wątków, 
należą do nich: potępienie marksistow-
skiego komunizmu, hitlerowskiego 
rasizmu i  zsekularyzowanego libera-
lizmu, wezwanie do współodpowie-
dzialności za Polskę w obecnej trudnej 
sytuacji, negatywna ocena redukowania 
godzin wykładowych historii i  języka 
polskiego, dyskredytacja roli Kościoła 
katolickiego przez niektóre media i śro-
dowiska polityczne.

Kolejnym sektorem kazań i  prze-
mówień Autora książki jest tematyka 
historyczna: dotycząca tak wielkiej jak 
i małej Ojczyzny (miejscowości, parafii, 
reprezentatywnych postaci w  poszcze-
gólnych środowiskach). W  tym zakre-
sie szczególne miejsce zajmuje referat 
Krasnobród. Sanktuarium i  duszpa-
sterze, wygłoszony w  kwietniu 2015 r. 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Jest 
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to tekst naukowy, oparty na bogatej 
dokumentacji źródłowej, obiektywnie 
omawiający pracujących tam duszpa-
sterzy – w tym dominikanów, zarazem 
zaś pisany z nieskrywaną sympatią dla 
stron rodzinnych. Do problematyki hi-
storycznej omawianej pracy należy tak-
że zaliczyć  wspomnienia o  zmarłych, 
wśród których są osoby zasłużone dla 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go – ks. Edward Pudełko i prof. Teresa 
Kukułowicz oraz kazanie o życiu domi-
nikanki s. Gabrieli Jaworskiej.

Ks. prof. Edward Walewander jest 
profesorem pedagogiki, dlatego tej te-
matyki nie mogło zabraknąć w  jego 
książce. Okazją do tego były wprowa-
dzenia do sympozjów odbywanych 
w  KUL. Jego wypowiedzi koncentro-
wały się na antropocentryczno-huma-
nistycznym i  etycznym profilu pracy 

pedagogów: naukowo-teoretycznej 
i  edukacyjno-pragmatycznej. Papież 
Jan Paweł II powiedział: Człowiek jest 
drogą Kościoła. Prof. Walewander re-
interpretował te słowa w formule: Czło-
wiek jest drogą pedagogiki, opowiada-
jąc się za personalistycznym profilem 
tej dyscypliny naukowej w opozycji do 
współczesnych prób jej ideologizacji.

Zaprezentowana skrótowo pro-
blematyka książki ks. prof. Edwarda 
Walewandra wymaga dopełnienia jej 
charakterystyką w  aspekcie formal-
no-metodologicznym. Praca zawiera 
materiały zróżnicowane profilowo. Są 
w niej: kazania, homilie, przemówienia 
okolicznościowe, wspomnienia, wpro-
wadzenia do sympozjów, naukowe re-
feraty. Te ostatnie są oparte na źródłach 
i respektują wymogi naukowej metodo-
logii. Autor w  kościelno-liturgicznych 

wystąpieniach korzystał z wielu źródeł: 
Pisma Świętego, pism teologów, litera-
tury pięknej i własnego doświadczenia 
kapłańskiego. Język kazań i  przemó-
wień jest klarowny, stylistycznie po-
prawny, żywy, konkretny, łatwy w lek-
turze.

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  cen-
nym źródłem dla przyszłych history-
ków 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.

LUBELSCY PODRÓŻNICY

Pretekstem do rozważań o  lubelskich 
podróżnikach jest najnowsza książka 
Krzysztofa Stankiewicza  Podróż do kra-
wędzi wieczności.  Autor, urodzony glob-
troter,  pływał po Amazonce, Nilu i Nia-
garze, bywał w  lodach Arktyki, dżungli 
i na pustyni.  Gwoli ścisłości muszę wspo-
mnieć, że już w XVI wieku nie brakowało 
na Lubelszczyźnie podróżników, którzy 
widzieli wszystkie budowle uznane za 
cuda świata!  Erazm Otwinowski (ok. 
1520–1590), dziedzic z  podkraśnickiego 
Liśnika, poeta, awanturnik i obieżyświat 
bywał w  Azji, Szwecji, Italii, trafiał do 
duńskich i  tureckich więzień, ale głowę 
złożył na polskiej ziemi. Ludwik Siennic-
ki (1677–1754), szlachcic spod Krasnego-

stawu, pułkownik króla S. Leszczyńskie-
go, trafił na syberyjskie zesłanie, gdzie 
szczęśliwie mógł  podróżować i  spisał 
obserwacje geograficzne i  etnograficzne 
o życiu Jakutów, Czukczów i Kamczadali.  
Wojciec Kazimirski  (1808–1890) z roz-
toczańskiego Korchowa – orientalista, 
leksykograf, publicysta i podróżnik – by-
wał w Azji i Afryce, przetłumaczył Baśnie 
tysiąca i jednej nocy, opracował słowniki 
francusko-perskii, wykładał na Sorbo-
nie.  Mieczysław Lepecki (1897–1969) 
z  lubelskich Kluczkowic, oficer i  literat,  
swego czasu adiutant Piłsudskiego, obje-
chał chyba cały świat, z wielu jego książek 
wymienię trzy:  35 000 kilometrów przez 
lądy i  morza oraz Wrażenia z  podróży 

do Patagonii, Ziemi Ognistej, archipelagu 
Chiloe i środkowego Chile, Matto Groso – 
dziki zachód Brazylii.  Spieszę wyjaśnić, że 
Krzysztof Stankiewicz jest znanym dzien-
nikarzem (przed laty redaktor „Kuriera 
Lubelskiego”, dziś naczelny „Awangardy 
Lubelskiej”) i  literatem. Podróże lubel-
skiego globtrotera nie są przypadkowe, 
są starannie zaplanowane, często w towa-
rzystwie żony, rodziny lub najbliższych 
przyjaciół. Autobusem, okrętem, samolo-
tem. Piękna pasja, piękne przygody, pięk-
na książka. Tylko zazdrościć!  (w.w.)
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Krzysztof Stankiewicz, Podróż do 
krawędzi wieczności, wyd. Polihymnia, 
Lublin 2015, ss 298, il.

Autor w gronie nowych przyjaciół
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Zygmunt Zieliński

Dwie drogi – jeden cel

Wpadły mi do ręki dwie niewielkie 
książki1. Czy można zamknąć życie za-
konnicy i długoletniej nauczycielki na 
kilkudziesięciu stronach?  O domini-
kance siostrze Gabrieli Jaworskiej pisze 
ks. profesor Walewander, a nadto wspo-
mina ją jeszcze kilka osób, konkretnie 
sześć. Znali ją, jedni dłużej, bo pracowali 
z nią. Inni spotkali ją, bo tak się skrzyżo-
wały ich drogi. Ktoś pisze, że przypad-
kowo, ale czy zetknięcie z drugim czło-
wiekiem bywa przypadkowe? Pracowała 
na Ukrainie, w parafii, w przedszkolu. 
Zakonnica nie wybiera sobie miejsca, 
ślubowała posłuszeństwo. Ono mieści 
się w charyzmacie zakonnym. Ale, jak 
każdy człowiek ma i ona swoje prefe-
rencje, swe pragnienia, ulubione zajęcia, 
z których czerpie zadowolenie, także 
to zwyczajne, ludzkie. Siostra Gabrie-
la żyła 62 lata. Dziś  mówi się, że ode-
szła do Pana w tym wieku najbardziej 
twórczym, kiedy człowiek wiele potrafi, 
a także ma siły, żeby to urzeczywistnić. 
Siostrze Gabrieli zawsze tych sił brako-
wało, bo dotknięta była chorobą. Kazno-
dzieja – ks. Walewander –  powiedział w  
homilii poświęconej siostrze Gabrieli, że 
ludzie znoszący cierpienie są narzędzia-
mi w  ręku Boga: „Pan używa ich jako 
narzędzi dla urzeczywistnienia Swego 
planu, aby naprawić zło szerzące się na 
całej ziemi […]”. Siostra Gabriela miała 
w tym obszarze swe własne poletko, któ-
re uprawiała iście po duszpastersku, to 
znaczy szukając dusz, jak pasterz szuka 
zagubionej owcy i przyprowadza ją do 
owczarni. 

W tej małej broszurce znalazło się wie-
le wiedzy na temat tak skonsumowanego 
życia – mówiąc językiem współczesnym. 
Ktoś może zapytać, czy komuś ta wiedza 
może się  przydać? Innymi słowy, czy war-
to przywoływać postaci, które na kartkach 
historii zagoszczą tylko w takiej formie. 
Trzeba po prostu sięgnąć po taki życio-
rys, trzeba zapytać tych, którzy człowieka 

1  Ks. Edward Walewander, Życie w obronie 
wartości. Siostra Gabriela Jaworska OP 
1950–2012, Wyd. Liber Duo, Lublin 2015, ss. 
94;  Urszula Zgodzińska 1942–2011. Pedagog 
z powołania,  red. Aleksandra Rutkowska, 
Wyd. Liber Duo, Lublin 2014, ss. 80.

mają w pamięci, wspominają, dlaczego to 
czynią? Czy tylko po to, by powiedzieć coś 
o sobie, bo bez tego nie ma wszak przypo-
mnienia drugiego człowieka? A może po 
prostu, jakieś ziarno zakiełkowało i kieł-
kuje stale od nowa. Taka jest spuścizna 
świętych, a kto jest pośród nich, to tylko 
Bogu wiadomo. Ludzie idą po śladach. 
Można powiedzieć, że i ta niewielka książ-
ka jest takim śladem. Ktoś zamyślił odkryć 
go i dać poznać innym. Taki jest sens pisa-
nia biografii osób, które przeszły wespół z 
innymi, w życiu tych innych zapisały swój 
ślad, posiały swoje ziarno.

Druga broszura przywołuje inną po-
stać: żonę, matkę, nauczycielkę i to ostat-
nie stanowi ogniwo łączące obie sylwetki. 
Pedagogia, obojętnie jaka. Czy ta profe-
sjonalna, w klasie, przed ławami uczniów, 
rocznik za rocznikiem, w sumie społecz-
ność, która  kroczy, oddając, co otrzymała. 
Czy przyrodzona każdej matce, każdemu 
ojcu. Właśnie to, że otrzymali jest ważne 
i im więcej lat upływa, tym natarczywsze 
jest pytanie: od kogo? Ten ktoś, niekie-
dy mało zauważany przez ucznia, staje 
się nagle mentorem, mistrzem, syntezą 
mądrości, z której lekkomyślnie nie sko-
rzystałem, ale chciałoby się to nadrobić, 
nadgonić. Chciałoby się upiększyć obraz 
już mocno spłowiały w pamięci, ale tak 
bardzo potrzebny właśnie teraz, kiedy, 
zdawać by się mogło, że przerosłeś swego 
nauczyciela. Ale to złudzenie. Nie przero-
słeś, może dorosłeś do tego, czego on miał 
nadzieję cię nauczyć. Kto nie potrafi uznać 
tych wówczas, lata temu uzyskanych  war-
tości, idzie przez życie po omacku. 

Może nie o każdym pedagogu moż-
na mówić, tak jak to wyżej napisano o 
śp. Urszuli Zgodzińskiej. Świadectwa 
zawarte w prezentowanej tu książce 
świadczą o tym ponad wszelką wątpli-
wość, że tutaj można, a nawet trzeba tak 
mówić. To właśnie dlatego warto takie 
postaci przywoływać, żeby na marne 
nie poszło, to co wykuli w umysłach i 
duszach im powierzonych. Człowiek, 
każdy człowiek, jest jakimś drogowska-
zem. Inna rzecz, dokąd on drogę wska-
zuje, ale pedagog ma niejako zawodowy 
obowiązek kierowania na szlaki pewne, 

sprawdzone i zorientowane na konkret-
ny cel. Właśnie dlatego mówi się nie tyle 
o zawodzie nauczyciela, ile o powołaniu. 
To jest jakiś rodzaj kapłaństwa strzegą-
cego prawdy. Nauczyciel nigdy nie jest 
w pełni wynagrodzony, o ile spełnia swe 
powołanie. Nagroda jest tylko i wyłącz-
nie jedna. Jest nią owoc nauczycielskiej 
uprawy. Nieważne, kiedy on dojrzewa 
i kiedy przynosi plon. Ale tylko on jest 
zapłatą. Owoc, plon, to także pamięć. 
Czymże, jeśli nie nią można opłacić trud 
pedagoga? Ta pamięć  jest zawarta wła-
śnie w książce, której poświęcamy tutaj 
naszą uwagę. Ona żyje w tych wszyst-
kich, którzy czerpali ze skarbca umysłu 
i serca śp. Urszuli Zgodzińskiej.

Warto dbać o to, by żyła jak najdłużej. 
Polecając czytelnikowi owe dwa 

dziełka bierzemy – mowa o autorach – 
jak gdyby coś z dokonań obu pań, któ-
re, każda z nich inaczej, oddały cząstkę 
siebie innym. Także tym, w których 
świadomości pozostaną ich dzieła. 

█
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Elżbieta Szadura-Urbańska

Tęsknota za Atlantydą

Mityczna wyspa Atlantyda  rozpala 
wyobraźnię  podróżników, ciągle fra-
puje historyków,  stanowi wdzięczny 
temat dla literatów,  towarzyszy ma-
rzeniom o przygodzie zwykłych zjada-
czy chleba. Czyż nie było tak, że  wielu 
z  nas w  młodości pragnęło wyruszyć 
w poszukiwanie nieznanego, zostać od-
krywcą tajemniczych lądów? A   jeżeli 
już odkrywać, to właśnie  Atlantydę! 

 Po latach od snucia takich właśnie 
marzeń znów ulegam czarowi Atlanty-
dy, tym razem za sprawą książki Wie-
sławy Wierzchowskiej Atlantis dzień 
ostatni. Z tym uleganiem czarowi pro-
zy Wierzchowskiej nie mam  żadnych 
kłopotów, bo już wcześniej  dałam się 
prowadzić jej opowieściom o Homerze 

zawartym  w   Podsłuchanych rozmo-
wach Homera.  Autorka tych książek 
jest nie tylko znanym historykiem sztu-
ki, organizatorką licznych wystaw, ale 
przede wszystkim znawczynią i  wielką 
miłośniczką antyku. Do Grecji wraca 
w  swoich licznych podróżach: szuka 
ścieżek Odyseusza, podąża śladami 
Homera, sięga jeszcze głębiej –  do po-
kładów kultury minojskiej i   barwnie 
łącząc fakty z fikcją przedstawia je tak, 
że czytelnik  staje się podatny na urok 
antycznego świata.

W książce Atlantis dzień ostatni zabie-
ra nas w podróż  do Atlantydy tuż przed 
wielką katastrofą. We wstępie, który jest 
cytatem z Dialogów  Platona znajdziemy 
opis wyspy, na której „powstało wielkie 
i podziwu godne mocarstwo pod rząda-
mi królów”. Wierzchowska sugeruje, że 
nie po drugiej stronie Słupów Heraklesa 
– jak chciał grecki filozof – ale właśnie 
na jednej z greckich wysp zatonął świat, 
który utożsamiał całą wspaniałość opi-
sywanej  przez niego cywilizacji. Autor-
ka prowadzi nas przez trzy równoległe 
historie rozgrywające się w  XII wieku 
p.n.e.  w  Mykenach, na Santorini i  na 
Krecie. Wybuch wulkanu na Therze 
(Santorini) spowodował  schyłek   kul-
tury minojskiej. Wierzchowska dzięki 
swojej rozległej wiedzy i  umiejętności 
snucia opowieści skutecznie zachęca 
czytelników do lepszego poznania tego 
wspaniałego okresu cywilizacji. Mnie 

zmotywowała, aby sięgnąć po kolejne 
lektury i  z  ich pomocą spróbować od-
dzielić fakty od mitów. Od dziesięcioleci 
wszak trwają intensywne badania na te-
mat tej zagadkowej kultury. Czy rzeczy-
wiście panował tam kult Bogini Matki, 
o czym miałyby świadczyć liczne posągi 
odkopane w Knossos? Czy na Therze – 
jak chce Wierzchowska –   rządziły ko-
biety, a mężczyznom nie tylko wydawało 
się to słuszne, ale i konieczne?  Z pewno-
ścią to nie spod sprawnej ręki wymyślo-
nego przez autorkę Leukipposa  wyszły – 
zachowane aż do dzisiaj – lilie na fresku  
w  Akrotrii.  Kim zatem był ten żyjący 
wieki temu artysta?    A co z  przyjaciół-
ką Leukipposa z dzieciństwa Polykastą, 
którą los ze słonecznego  Pylos rzucił 
w obce dla niej Mykeny? Zarówno ona 
jak i on w opisie Wierzchowskiej wydają 
się nam  tak realnymi  postaciami.  Wnu-
ka  Perseusza – starca  Eurysteusa autor-
ka wydobywa z mitycznej rzeczywistości 
i w jego pojmowaniu świata, niezgodzie 
na zmiany, czyni go nam tak zwyczaj-
nie ludzkim i  bliskim. Nie sposób bez 
emocji towarzyszyć Dafne w  ostatnim 
dniu jej życia, kiedy to właśnie teraz 
dowiaduje się, że jej miłość jest odwza-
jemniona. Wiemy, że  Agenor nigdy nie  
zobaczy swojego  potomka, gdyż nieba-
wem po pożegnaniu z brzemienną żoną 
jego łódź zatonie u wybrzeży Santorini. 
Upadek mykeńskiej cywilizacji  obser-
wujemy  z różnych perspektyw: również 
z  Peloponezu, gdzie odgłos dalekich 
wybuchów nie pozwoli jego mieszkań-
com od razu ocenić  skali zniszczenia.  
Będziemy je śledzić również  z najwyż-
szych pięter pałacu  w Knossos, których 
nie dosięgła fala uderzeniowa. Wstrząs 
jaki towarzyszył wybuchowi wulkanu 
na Santorini dotknął przecież również 
Kretę. Na naszych oczach zginą więc bo-
haterowie tej książki i zatonie Atlantyda. 
Czy to wszystko prawda? Kolejna z wie-
lu o  Atlantydzie, ale jakże wiarygodna.  
I mimo wszystko optymistyczna. Wszak 
po tej przedstawionej przez Wiesławę 
Wierzchowską Atlantydzie pozostały 
liczne, ciągle odkrywane ślady. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Wiesława Wierzchowska, Atlan-
tis dzień ostatni, Oficyna Wydawnicza 
KUBA, Warszawa 2015.
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Józef Zięba

Wspomnienia Józefa Łobodowskiego

Długo oczekiwane (po 26. latach od 
śmierci poety), ukazały się wspomnie-
nia Józefa Łobodowskiego zatytułowa-
ne „Żywot człowieka gwałtownego”. 
Piotr Jegliński, inspirator i  wydawca 
wspomnień, nie informuje, z  jakiego 
powodu tak długo książki nie wydawał, 
a czytelnik ma prawo o to zapytać. Po-
daje jedynie: W 1985 roku udało mi się 
ściągnąć go [Łobodowskiego] do Paryża 
/…/ W czasie pobytu pod Paryżem za-
cząłem go namawiać do pisania pamięt-
ników. Przyjął to z  radością /…/. Wy-
dawca skarży się jednocześnie: Ze wspo-
mnieniami to była droga przez mękę. 
Zrobiliśmy taki układ, że ja miałem 
przesyłać co jakiś czas pieniądze, które 
pozwolą mu jakoś przeżyć okres pisa-
nia. Wysyłałem mu niewielkie sumy, 
czasami po paręset dolarów (nigdy nie 
były to bajońskie pieniądze), ale dawa-
ły jakąś gwarancję, że ukończy pisać 
pamiętniki. Był wielkim zwolennikiem 
Bachusa, więc jeśli wysłało mu się więk-
sze kwoty, nie było to motywujące. /…/ 
I tak to trwało prawie rok, Łobodowski 
otrzymywał pieniądze, a następnie wy-
syłał kolejne porcje tekstu. Żeby go nie 
urazić, nazywaliśmy to stypendium albo 
pieniędzmi na poczet honorarium. 

Jacek Trznadel, autor wstępu zaty-
tułowanego „Powrót pisarza”, napisał: 
Wydaje się, że tych wspomnień nie bę-
dzie mógł pominąć żaden historyk poezji 
dwudziestolecia, nikt, kto będzie opra-
cowywał biografie pisarzy przez Łobo-
dowskiego opisanych. On sam miał tego 
świadomość. Dlatego nierzadko usto-
sunkowywał się krytycznie do już ist-
niejących, a wcześniej wydanych relacji 
z epoki, pisanych przez byłych kolegów. 

Wypowiedź ta dodatkowo potwier-
dza pytanie o  powód niepublikowania 
przez 26 lat wspomnień Łobodow-
skiego. Tytuł wstępu też skłania do 
zapytania, czy nie został napisany tuż 
po śmierci poety, gdyż Trznadel nie 
uwzględnia publikacji i  podejmowa-
nych przedsięwzięć przypominających 
życie i twórczość poety. W ciągu prze-
szło ćwierci wieku ukazało się w kraju 

kilka wyborów wierszy i  opracowań 
poświęconych jego twórczości, a z oka-
zji setnej rocznicy urodzin odbyły się 
w Lublinie poświęcone poecie sesje na-
ukowe… 

W  1981 roku podobnym tytułem, 
„Powrót poety”, opatrzyłem artykuł 
anonsujący mający się odbyć w  Mu-
zeum J. Czechowicza pierwszy w kraju 
po wojnie wieczór poezji Łobodowskie-
go. Wydarzenie to poeta odnotował 
w  swoich wspomnieniach na stronie 
78, pisząc: W  maju 1981 roku, za peł-
nego rozkwitu „Solidarności”, urządzo-
no mi w  Lublinie wieczór autorski bez 
mojego udziału. W  tymże „Kurierze 
Lubelskim”, który redagowałem przed 
przeszło czterdziestu laty, ukazał się 
krótki artykuł „Powrót poety”. Niektó-
rzy czytelnicy wzięli ten tytuł dosłownie 
i, sądzili, że wróciłem do starego Lu-
blina. Tak się zapowiadało. Niestety, 
nie wyszło. Wówczas tytuł „powrót” 
był zupełnie uzasadniony, a  obecnie 
chyba już nie. Redaktorzy tomu nawet 
w  przypisie tego nie odnotowali, jak 
i nie podali autora i adresu cytowanego 
przez Łobodowskiego artykułu.

Wspomnienia wzbogacono ponad 
pięćdziesięcioma zdjęciami, niektóre 
są po raz pierwszy publikowane, ale 
reprodukowane na kiepskim papierze 
tracą na dokumentalnej wartości, a re-
printy listów są prawie nieczytelne. Na 
reprodukcję zdjęć i dokumentów moż-
na było przecież wykorzystać wkładkę 
kredowanego papieru. Kilka fotogra-
fii umieszczono w  książce w  sposób 
nieuzasadniony i  nieprzemyślany. Na 
stronie 100 zamieszczono duże zdjęcie 
Wacława Mrozowskiego, autora „Cy-
ganerii”, o którym Łobodowski napisał: 
/…/ nie był pełnoprawnym lokatorem, 
[wspólnego pokoju J.Z.] „waletował” 
jedynie przez jakiś czas. Najważniej-
sze, że nie brano go na serio, tolerowa-
no zaledwie, kręcił się na literackim 
i  przyjacielskim marginesie i  do praw-
dziwej konfidencji nie był dopuszczony. 
Przysłowiowe piąte koło u wozu. (s. 87) 
– Autor wspomnień zapewne nie ży-

czyłby sobie, by zdjęcie Mrozowskiego 
„ozdabiało” jego książkę. 

Kilka reprodukowanych w  tomie 
zdjęć pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Literackiego im. J. Czechowicza. Po 
każdym w podpisie użyto formuły: Fot. 
Dzięki uprzejmości Muzeum Literackie-
go im. Józefa Czechowicza w  Lublinie. 
Wystarczyłoby raz podziękować po-
dając numery lub strony, na których 
zdjęcia zreprodukowano. To drobiazg. 
Korzystając z  uprzejmości Muzeum 
można było uzyskać informację i  wła-
ściwie podpisać zdjęcie nr 11 na stronie 
96. Podano: We „wspólnym pokoju”, 
a zostało wykonane w pokoju Czecho-
wicza. Na stronie 197 zreprodukowano 
znane z innych publikacji zdjęcie auto-
rów Trzech salw, podając, że pochodzi 
z  Archiwum Editions Spotkania. Pod-
pis pod zdjęciem też jest niedokładny. 
Czytelnik nie został powiadomiony, 
z  której strony Broniewskiego jest 
Stande, a  z  której Wandurski. Można 
zapytać redaktorów, po co to zdjęcie 
w ogóle znalazło się we wspomnieniach 
Łobodowskiego? Podobnie na stronie 
203 zamieszczono dobrze znane z  in-
nych wcześniejszych publikacji zdjęcie 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
z żoną Natalią. Też podano, że pocho-
dzi z Archiwum Editions Spotkania. 

Sporo zastrzeżeń można mieć do 
anonimowego autora „Bibliografii”. 
Zupełnie nie wiadomo, po co wymienia 
się tu po kilka tytułów książek autorów, 
których Łobodowski tylko wspomina 
(6 Jerzego Brauna, 4 Broniewskiego, 4 
Bujnickiego, 5 Gałczyńskiego, 6 Świato-
pełka Karpińskiego, 7 Miłosza, 5 Pacz-
kowskiego, 8 Piętaka, 4 Putramenta, 3 
Szenwalda, 4 Edwarda Szymańskiego, 
3 Zagórskiego). Z  powodzeniem moż-
na było odnotować pozycje, o których 
Łobodowski wspomina, w  przypisach. 
W  długiej liście pozycji Józefa Łobo-
dowskiego znalazło się kilka błędnych 
informacji. Podano, że Łobodowski 
jest nie autorem, a współautorem tomu 
„Mare nostrum”, Tryptyk o  zamor-
dowanym Kościele nie jest jak podano 
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o tematyce prawosławnej, ale został po-
święcony Kościołowi grekokatolickie-
mu, a  to przecież zasadnicza różnica, 
U przyjaciół podano, że jest to antologia 
poetów radzieckich, a nie rosyjskich. To 
też zasadnicza różnica. 

Poeta zmarł w Madrycie 18 kwietnia 
1988 roku, wspomnień nie zdążył ukoń-
czyć. Doprowadził je do wybuchu II 
wojny światowej. Pierwsze trzy rozdzia-
ły mają charakter bardziej osobisty. Po-
zostałe poświęcone są życiu literackiemu 
lat trzydziestych ubiegłego wieku Lubli-
na i  Warszawy. (Łobodowski wykorzy-
stał tu publikowane wcześniej felietony 
i artykuły, ale wydawca o tym nie infor-
muje.) W rozdziałach poświęconych ży-
ciu literackiemu Łobodowski komentuje 
opinie i wypowiedzi dotyczące jego oso-
by. Polemizuje przede wszystkim z Wa-
cławem  Mrozowskim, który przedsta-
wia towarzystwo ze „wspólnego pokoju” 
w  oparach alkoholu, a  Łobodowskiego 
jako ciągle „zalanego” awanturnika. 
Autor wspomnień to dementuje: Rela-
cje z  naszego alkoholizmu były jednak 
mocno przesadzone. /…/ Zupełne bania-
luki opowiada na ten temat Mrozowski 
w „Cyganerii”. I dalej: Gdyby pijaństwo 
było tak regularne, jak to z wielu relacji 
wynika, kiedyż byśmy mieli czas na pra-
cę? /…/ Co do mnie… Co raz wypadałem 
do Lublina, skąd robiłem piesze wycieczki 
do Krasnegostawu, Zamościa, Chełma… 
Uprawiałem sport – intensywnie, choć 
niesystematycznie. Jesienią założyłem 
miesięcznik „Dźwigary”, co kosztowało 
mnie sporo pracy i jeszcze więcej wysiłku 
finansowego, który znowu był wynikiem 
pracy zarobkowej. Wkrótce zacząłem 
brać żywy udział w  działalności Związ-
ku Pisarzy Lubelskich i  przez jakiś czas 
byłem jego prezesem. Przygotowałem 
i wydałem tom wierszy „Rozmowa z oj-
czyzną” oraz przekłady z  rosyjskiego 
„U przyjaciół”. Do tego dochodziły prace 
i  zajęcia bardziej osobistego charakteru. 
To wszystko w ciągu niespełna roku. A tu 
z niegdysiejszych wspomnień okazuje się, 
że chodziłem bez przerwy pijany! 

Poeta polemizuje też z  wyrażoną 
przeze mnie we wspomnianym już ar-
tykule „Powrót poety”, a  upowszech-
nioną wcześniej przez Wacława Gra-
lewskiego opinią, że: zachowywał się 
prawie jak kozacki watażka, inicjował 
skandale towarzyskie, gmatwał w liczne 
procesy polityczne i  obyczajowe, znany 
był lubelskiej gastronomii, tępili go cen-
zorzy. Łobodowski pisze: … tych skan-

dali obyczajowych prawie nie było. Wia-
domości o  nich zawdzięczam łatwemu, 
a  w  tym wypadku oszczerczemu pióru 
nieboszczyka Gralewskiego. (s. 8)

Jak wielu pamiętnikarzy, Łobodow-
ski po latach stara się przedstawić siebie 
w korzystniejszym świetle. Wbrew tytu-
łowi książki (kto ten tytuł wymyślił?) nie 
rysuje swego portretu jako „człowieka 
gwałtownego”, ale solidnie zapracowa-

nego, przyzwoitego pisarza, który nie 
stroni czasem od kieliszka. Wyraźnie 
drażliwych osobistych spraw unika. Nie 
dowiemy się, z  jakiego powodu został 
na pół roku usunięty z gimnazjum. Pi-
sze tylko: […] po drugim roku w siódmej 
klasie zostałem za różne sprawki z gim-
nazjum usunięty i przyjęty ponownie po 
pół roku, co znacznie przedłużyło stu-
dia, aż do zdania matury. Jakie to były 
„sprawki”? Już się nie dowiemy. Podob-
nie niczego nie dowiemy się o okolicz-
nościach próby samobójstwa. Odsyła 
czytelnika do relacji Kazimiery Iłłakowi-
czówny, pisząc: Po paru tygodniach stało 
się to, o czym wolałbym przemilczeć. Cie-
kawych odsyłam do lektury odpowiednie-
go fragmentu z „Zająca Tryzmańskiego” 
nieboszczki Kazimiery Iłłakowiczówny, 
która ten wypadek dość dokładnie opi-
sała… Iłłakowiczówna jednak niezbyt 
dokładnie zdarzenie opisała, gdyż opie-
rała się tylko na informacjach, które do 
niej docierały od znajomych i  kolegów 
Łobodowskiego. On sam służby w pod-
chorążówce nie przedstawia w  drama-
tycznych barwach, które miałyby skłonić 

do desperackiego czynu. Nie wspomina 
też Ginczanki, którą poznał w Równem, 
a po latach poświęcił jej poemat Pamię-
ci Sulamity. Podobnie też marginalnie 
tylko wspomina okoliczności konfiska-
ty tomu „O czerwonej krwi” i usunięcia 
z  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, pisząc: Trzeci z kolei tom, „O czerwo-
nej krwi”, został skonfiskowany. Endecka 
opinia miasta z miejsca uznała mnie za 
komunistę, podejrzewając, że pieniądze 
na wydanie książki dostałem od partyj-
nych Żydów. „Żydokomuna” było słowem 
załatwiającym wszystkie wątpliwości. Po 
wielu latach opisałem owe czasy w moich 
na emigracji pisanych powieściach /…/ 
ale wbrew pozorom nie są to powieści 
stuprocentowo autobiograficzne. 

W powieściach i we wspomnieniach 
nie znajdziemy śladu celowych prowo-
kacji władz i  prokuratury, by uzyskać 
„sławę” jako poeta „skonfiskowany”. 
Opublikowane obecnie wspomnienia 
nie mogą więc być brane bezkrytycznie 
jako jedyne, wiarygodne źródło biogra-
fii Józefa Łobodowskiego. Pamiętnikarz 
i  powieściopisarz ma prawo pewne 
sprawy pomijać lub przedstawiać je po 
latach w  innym kontekście i  świetle. 
Wydawca i redaktor książki ma jednak 
obowiązek jeśli nie komentować „nie-
domówienia” i korygować „przeinacze-
nia”, to przynajmniej nie wprowadzać 
dodatkowych dezinformacji. Niestety, 
w Żywocie człowieka gwałtownego spo-
ro takich dezinformacji się znalazło. 
Szkoda, że wydawca i  trzech redakto-
rów (wystarczyłby jeden kompetentny 
i  solidny) nie zadali sobie trudu, by 
uzupełnić książki o  opublikowane już 
wcześniej fragmenty wspomnień. 

Piotr Jegliński, który przybył do Ma-
drytu na uroczystości związane z krema-
cją, zrobił i opublikował w książce zdję-
cie pokoju poety. Szkoda, że nie poinfor-
mował, co się stało ze spuścizną literacką 
Łobodowskiego. Krążą plotki, że przejął 
znaczną jej część i nie chce materiałów 
udostępnić. Powinien to wyjaśnić. 

Mimo zgłoszonych uwag dobrze, że 
książka się wreszcie ukazała. Szkoda 
tylko, że wydawca, dysponując tak dłu-
gim okresem czasu, nie zadbał o  bar-
dziej solidne jej opracowanie.

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Józef Łobodowski, Żywot człowieka 

gwałtownego. Wspomnienia. Wstępem 
opatrzył Jacek Trznadel. Editions Spo-
tkania, Warszawa 2014, s. 348.
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Urodzony na Wileńszczyźnie, po 
ukończeniu Seminarium Nauczyciel-
skiego objął stanowisko kierownika 
szkoły powszechnej w miasteczku Koł-
tyniany położonym 3 km od granicy 
litewskiej, a  następnie w  latach 1924–
1925 zorganizował polską szkołę w po-
bliskiej gminie Lyngmiany, w  której 
pracował do r. 1934.

Przyjacielska znajomość z moim Oj-
cem, Piotrem Szczemirskim (został za-
mordowany w wileńskich Ponarach za 
udział w  ZWZ-AK, r. 1942), sprawiła, 
że Marian Święcicki wraz z żoną Anną 
zostali moimi rodzicami chrzestnymi. 
Byli oni małżeństwem niezwykle ak-
tywnie działającym na polu kultury nie 
tylko polskiej, lecz również litewskiej, 
organizując zespoły teatralne i  chóral-
ne, zawody sportowe, zabawy, w  któ-
rych uczestniczyli mieszkańcy wywo-
dzący się z obu grup etnicznych.

Za tę działalność Marian Święcicki 
został w  r. 1930 uhonorowany przez 
wojewodę wileńskiego Władysła-
wa Raczkiewicza Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, a  także wraz z  moim Ojcem 
przyjęty przez Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego na audiencji w czasie jego 
wizyty w Kołtynianach. W tym samym 
roku zostaje powołany na stanowisko 
instruktora oświaty pozaszkolnej na 
powiat święciański oraz mianowano go 
kierownikiem akcji wyborczej Bezpar-
tyjnego Bloku Współpracy z  Rządem 
na okręg 64, który obejmował powiaty 
święciański, bracławski i dziśnieński.

W trudnych latach okupacji, kolejno 
radzieckiej, litewskiej, radzieckiej i nie-
mieckiej M. Święcicki pod przykrywką 
przedsiębiorcy produkującego i  han-
dlującego meblami uczestniczy czynnie 
w  działalności konspiracyjnej ZWZ-
-AK. Ukrywa poszukiwanych przez Ge-
stapo żołnierzy Podziemia, organizuje 
transporty leków i broni dla partyzan-
tów wileńskich. Z  tego okresu do nie-
zwykłych akcji zaliczyć można wyku-
pienie 42 sióstr zakonnych (Bernardy-
nek i Nazaretanek) z rąk Gestapo, które 
zamierzało wysłać do obozu koncen-

tracyjnego. Siostrzyczki, za które wrę-
czył gestapowcom 220 złotych carskich 
rubli, zatrudnił w  swoich zakładach 
stolarskich przy produkcji zabawek. 
Zakonnice przeżyły okupację. Kiedy 
indziej, gdy Niemcy postanowili spalić 
święte dla Żydów księgi i  zwoje Tory, 
co wywołało rozpacz nielicznych już 
wiernych, Święcicki wykupił je i zorga-
nizował potajemne przeniesienie tych 
dzieł do cel zakonnych jednego z klasz-
torów wileńskich, gdzie ocalały. Do 
karkołomnych wprost akcji doszło, gdy 
arcybiskup Archidiecezji Wileńskiej 
Romuald Jałbrzykowski dowiedział się 
o  gestapowskim planie konfiskaty sre-
ber stołowych. Natychmiast sprzedał 
je Święcickiemu, który po wielu przy-
godach wojennych i powojennych wy-
wiózł je do Niemiec Zachodnich, tam 
przetopił i zrobił z kruszcu ponad 2 ty-
siące medalików z wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Po wyjeździe 
do USA przekazał je Ojcu Michałowi 
Zembrzuskiemu, przeorowi Paulinów 
w Amerykańskiej Częstochowie w Pen-
sylwanii. Dochód z ich sprzedaży wier-
nym przeor przeznaczył na rozbudowę 
kościoła i klasztoru w Doylestown. 

W lipcu 1944 roku za radą Komendy 
Głównej Armii Krajowej Święciccy wy-
jechali do Warszawy, a  po Powstaniu 
i  tułaczce w  Niemczech wyemigrowali 
do USA. W  Wilnie pozostawili rodzi-
ców i syna Janusza, który walczył w sze-
regach AK i dopiero po 20 latach, z któ-
rych połowę spędził w łagrach Worku-
ty, dołączył do ojca i matki.

W grudniu 1949 r. z portu w Bremie 
Święciccy wypłynęli statkiem „Generał 
Harry Taylor” do Ameryki i  wylądo-
wali w New Jersey z kilkudziesięcioma 
dolarami w  kieszeni. Tu po początko-
wo bardzo trudnym okresie adaptacji 
Marian Święcicki rozpoczyna działal-
ność handlową, pośrednicząc w kupnie 
i  sprzedaży budynków mieszkalnych. 
Nie zapomina przy tym o  działalno-
ści społecznej w  Kole Byłych Żołnie-
rzy Armii Krajowej, Kongresie Polonii 
Amerykańskiej, Sokole Polskim, Zjed-

noczeniu Polsko-Narodowym. Uda-
na działalność biznesowa i  społeczna, 
a  także dziennikarska (długoletnim 
współpracownikiem i redaktorem „No-
wego Świata”) spowodowała, że stał 
się współzałożycielem i  członkiem Za-
rządu, wreszcie honorowym prezesem 
„Nowego Dziennika”, jednego z najpo-
ważniejszych pism polonijnych. Wiele 
energii, pracy i pieniędzy wniósł w wy-
budowanie Amerykańskiej Częstocho-
wy w Pensylwanii.

Do dnia śmierci był honorowym 
przewodniczącym Spółki Wydawni-
czej dziennika Bicentennial Publishing 
Corp.

*
W  latach sześćdziesiątych i  siedem-

dziesiątych ubiegłego wieku wspólnie 
z  mężem Czesławem zarówno w  Pol-
sce, jak i  na Litwie (wówczas jeszcze 
Litewskiej Republice Radzieckiej) pro-
wadziłam poszukiwania moich rodzi-
ców chrzestnych, korzystając z pomocy 
PCK, jak też moich krewnych, którzy 
nie zdążyli wyjechać z  Wileńszczyzny. 
Niestety, poszukiwania nie przyniosły 
najmniejszego rezultatu. Byłam prze-
konana, że zostali wywiezieni na Sy-
berię i  tam zmarli. Dopiero w r. 1985, 
będąc u  córki w  USA dzięki przeczy-
taniu w „Nowym Dzienniku” artykułu 
„Człowiek, przygoda i  przestrzeń” na-
pisanego przez Mariana Święcickiego, 
dowiedzieliśmy się, że mieszka w New 
Jersey. Natychmiast tam pojechaliśmy. 
Wzruszenie nasze było ogromne. Oj-
ciec przyjął nas wystawnym obiadem 
w  swoim pięknym domu pełnym ro-
dzinnych pamiątek, dyplomów i  zdjęć 
z  prezydentem Ronaldem Reaganem, 
który wielokrotnie zapraszał go do Bia-
łego Domu, bądź spotykał się z  nim 
w  czasie różnych uroczystości. Jeszcze 
kilkakrotnie odwiedzałam ojca chrzest-
nego zawsze witana z  radością. Trzy 
lata później Marian Święcicki został 
pochowany w  Alei Zasłużonych na 
cmentarzu Sanktuarium Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Doylestown. Niech 
spoczywa w pokoju.

Alicja Michałowska

MARIAN JASTRZĘBIEC ŚWIĘCICKI 
(2.08.1902–20.12.1988)

WSPOMNIENIE
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Moje pierwsze spotkanie z Arturem 
Nowosadem miało miejsce  w pierwszej 
dekadzie września 1993 roku. Dokład-
nie było to w krasnostawskim Muzeum 
Regionalnym, w  którym obywało się 
podsumowanie kolejnej edycji konkur-
su poetyckiego „O Chmielakowy Anta-
łek”. Pamiętam, że  jednym z laureatów 
był Witold Graboś, późniejszy senator, 
a następnie członek  i prezes Krajowej 
Rady Radia i Telewizji. W tej edycji brał 
także udział wspomniany  Artur No-
wosad, który już od pięciu lat pracował 
jako wychowawca w  stopniu porucz-
nika  w  dziale penitencjarnym w  tu-
tejszym  Zakładzie Karnym.  Po roku, 
w Krasnymstawie  został zainicjowany 
Konkurs Poezji Więziennej, którego 
był pomysłodawcą i  organizatorem. 
W  roku 2003 awansował na specjali-
stę penitencjarnego OISW w  Lublinie. 
„Byłem wtedy dyrektorem inspektoratu 
– wspomina Jerzy Nikołajew –  i Artur 
był moim faworytem. Wkrótce prze-
konałem się, że ten wybór był słuszny. 
Artur zdobył zaufanie i przyjaźń współ-
pracowników, a  ja mogłem powierzyć 
mu nieetatowe zastępstwo. Był  błysko-
tliwy, inteligentny, pracowity, nigdy 
nie narzekał. Nawet, gdy musiał udać 
się na „banicję” do Czerwonego Boru”. 
Po kilku latach pracy w Lublinie, a do-

kładnie w  roku 2009, Artur Nowosad 
został zastępcą dyrektora Zakładu Kar-
nego w Opolu Lubelskim, a od stycznia 
2015 roku był zastępcą szefa Aresztu 
Śledczego w  Lublinie. Pamiętam, jak 
w kwietniu  2011 roku, z Opola Lubel-
skiego, zadzwonił do mnie  i  zaprosił  
na spotkanie autorskie do tamtejszego 
więzienia. Był ciepły początek maja. 
Artur wyjechał po mnie do Lublina 
swoim samochodem. Przez całą drogę 
wspominał o swoich związkach z Kra-
snymstawem. A  miał co wspominać, 
albowiem oprócz pracy, przez dwie ka-
dencje; w  latach 1998 – 2006, był rad-
nym miasta Krasnystaw. Ponadto jako 
dziennikarz współtworzył miesięcznik 
„Ziemia Krasnostawska”, oraz perio-
dyk „Zapiski Krasnostawskie”. W roku 
2006  o  przysłowiowy włos przegrał 
wybory na burmistrza Krasnegostawu 
z wieloletnim burmistrzem Andrzejem 
Jakubcem. W  czasie podróży mówił 
także o  swoich turystycznych pasjach 
i o  tym, że po przejściu  na emeryturę 
jeszcze lepiej pozna Polskę i świat.

 
*

O tym, że Artur  Nowosad jest jed-
ną z ofiar zamachu, jaki przeprowadzili 
dżihadyści z  organizacji Państwo Is-
lamskie, w  muzeum  Bardo w  Tunisie 

(18 III 2015 r.) dowiedziałem się, w nie-
dzielę 22 marca, od mojego przyjaciela 
doktora Leszka Janeczka. Chwile póź-
niej przypomniałem sobie, jak kilka lat 
wcześniej, podczas jednej z  Jego wizyt 
w moim domu, Artur zaczął wertować 
kartki książki „Wypisy z ksiąg użytecz-
nych”  Czesława Miłosza i  zatrzymał 
się na stronie 305, na której jest ta oto 
pieśń buszmenów…

W dzień kiedy umieramy,
przychodzi wiatr,
żeby zabrać nasze ślady.

Wiatr wzbija pył,
żeby zakryć znaki, które zostawiamy
chodząc.

Bo gdyby nie to,
mogłoby się wydawać,
że ciągle jeszcze
żyjemy.

Dlatego wiatr
jest tym, który przychodzi,
żeby wywiać
nasze ślady 

*
Ciała Artura Nowosada (lat 54)  oraz 

Jego szwagra Dominika Nowickiego 
(lat 34), także zatrudnionego  w Aresz-
cie Śledczym w  Lublinie, z  Tunezji do 
Świdnika zostały przetransportowane 
wojskowym samolotem  casa. Trumny 
zostały ustawione w  Katedrze Lubel-
skiej. Po liturgii pogrzebowej,  w której 
uczestniczyły władze centralne i  wo-
jewódzkie, trumna z  ciałem Artura 
Nowosada (Jego szwagier spoczął na 
cmentarzu w  Świdniku) została przy-
wieziona na cmentarz parafialny w Kra-
snymstawie. Był  wyjątkowo,  jak na tę 
porę roku, ciepły i  słoneczny dzień 26 
marca. Na krasnostawskim cmentarzu 
Artura żegnali najbliżsi, a  wśród nich 
Jego matka, brat, żona i  córka,   przy-
byli na tą smutną uroczystość funkcjo-
nariusze z różnych stron Polski, a także 
przyjaciele,  koledzy,  znajomi...

Jan Henryk Cichosz

Zakręcił wierszami w  głowach więźniów
WSPOMNIENIE

Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje czapkę oficerską Artura Nowosada jego małżonce █
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wigilijna noc – 
Archikatedra z kolędami
„Bóg się rodzi”

strzelisty gotyk  – 
na Wieży Trynitarskiej
miasto z lotu ptaka 

na wystawie
pożółkłe białe kruki
antykwariat
(np. na Narutowicza)

łuna nad Lipową
wśród cmentarnej ciszy
modlitewny szept

młodzież z kwiatami
listopadowa lekcja historii
przy Piłsudskim
(pomnik)

zabytkowy kościół
(np. pobrygidkowski)
święci pachną werniksem
obrazy jak nowe

Halina Ewa Olszewska

Lubelskie haiku

Dudek to piękny ptak wędrowny  
w  kolorach pomarańczowym, czarnym 
i białym, z czubkiem na łebku. Dlatego 
powiada się: każdy dudek ma swój czu-
bek. Całe lata popularne było powiedze-
nie: wystrychnąć kogoś na dudka. Dzisiaj 
chętniej  używa się  trywialnych  zwro-
tów: zrobić w konia, wpuścić w kanał czy 
w maliny. Dlaczego jednak wystrychnąć 
na dudka? Bo pięknemu ptakowi przy-
pisywano – nie wiedzieć czemu – głupo-
tę. Przed laty o oryginałach, dziwakach, 
prowincjonalnych elegantach   mówio-
no  z przekąsem i kpiarskim uśmiechem: 

ubrał się jak dudek w  pawie piórka. 
A przed wiekami pokpiwano: znać dud-
ka między kokoszami, czy znać dudka 
między dzięcioły. Za obiekt żartów bra-
no dudka, bo – jak pięknie komentował 
Julian Krzyżanowski w  tomie Mądrej 
głowie dość dwie słowie – to ptak swojski, 
znany, a równocześnie jakoś niezwykły, 
niemal egzotyczny. W tymże tomie nasz 
uczony przypominał  zapomniane i za-
gadkowo brzmiące przysłowie lubelskie: 
żebyś wlazł na kogutka, nie przekonasz 
dudka.    

Na jakiego kogutka miałby lubelak 
wchodzić?

Ano na zdobiącego  Wieżę Trynitar-
ską!

Ale nawet taki wyczyn zdałby się psu 
na budę.

Dudek z  lubelskiego powiedzenia  
oznacza  osobę nierozsądną, upartą, 
która budzi powszechne lekceważenie. 
A kogutek  pojawił się w lubelskim kra-
jobrazie po przebudowie – w roku 1826 
–  Furty Jezuickiej na Wieżę Trynitarską.  
Kurek umieszczony na hełmie budow-
li   był symbolem panującego z niebios 
Sędziego Świata, Chrystusa. Ten lubel-
ski  trafił do literatury, fragment wiersza 
Józefa Czechowicza „na wieży furgotał 
blaszany kogucik” jest doskonale znany 
mieszkańcom naszego miasta.   Zdrob-
nienie zdaje się sugerować, że jest nie-

wielki, niczym rogalik wycięty z blachy. 
W  rzeczy samej, jest pozłacany i  ma 
wysokość jednego metra. „Jest wielkości 
dorodnego cielaka!”  –  pisano w lubel-
skiej prasie, gdy w  roku 1975 wichura 
zwaliła  go z hełmu budowli.  Umiesz-
czono go na powrót po żmudnych pra-
cach konserwatorskich i zaangażowaniu 
wyspecjalizowanej ekipy budowlanej. 
A już po dziewięciu latach wymieniono 
starego koguta na nowego. Kogut – choć 
pozłacany – rzecz martwa, a  ma swoje 
obyczaje!  Wiekowe ptaszysko obracało 
się na wieży w czasie powiewów wiatru 
i gdy przez bramę przechodziła cnotliwa 
panna. Ten nowy reaguje tylko na wiatr, 
sprawy dojrzewających dziewcząt są mu 
najzwyczajniej obojętne. 

A  do dudka i  do przysłów z  nim 
związanych wracając. 

Całe wieki w  Lublinie posługiwano 
się zwrotami „snadnie dudka kupi, gdy 
kto w rozum głupi” lub  „dudka kupić”, 
obydwa  określały zrobienie złego inte-
resu.  Zapomniano o jednym i drugim, 
kiedy poczęto śmiać się z  Boczarskie-
go i  jego niefortunnego młynarskiego  
wyczynu, który poszedł w  przysłowie.  
O Boczarskim można więc śmiało rzec, 
że to najbardziej znany spośród lubel-
skich dudków.

Zbigniew Włodzimierski

Przysłowia i powiedzenia lubelskie 

Dudek i kurek
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